
Drošības Datu Lapa 
Apstiprināšanas datums: 09.09.2014 

Drukāts: 09.09.2014 
Versija: 2.1 

 

1. Vielas / preparāta un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma apzināšana 

Produkta nosaukums:   Xingraphics Pozitīvā Termālā CTP Plate Fit Envase 
Paredzētā izmantošana:  Offest drukāšanai 
Piegādātājs: 

Chengdu Xingraphics Co., Ltd. 
Xindu Industrial attīstot Zone, Chengdu, Sichuan 
P.R.China 

Steidzamiem jautājumiem      Tālr: + 86-28-83963804 
Atbildīgās personas par Drošības datu lapa E-pasta adrese: info@xingraphics.com 
 
2. Sastāva informācija 
Alumīnijs saskaņā ar AA 1050 
 
3. Bīstamības apzināšana 
Nav bīstams. 
 
4. Pirmās palīdzības pasākumi 
Nav piemērojami 
 
5. Ugunsdzēsības pasākumi 
Saderīgs ar visiem kopējiem ugunsdzēšamajiem līdzekļiem 
 
6. Pasākumi nejaušas izlīšanas / izdalīšanās gadījumos 
Nav piemērojami 
 
7. Lietošana un uzglabāšana 
Lietošana:    Uzmanieties, lai nesaskrāpētu to. 
Uzglabāšana:    Neatvērtās plates jāuzglabā guļus un prom no pārmērīga aukstuma,  

karstuma vai mitruma pie 5 līdz 30° C 
 
8. Kaitīgās iedarbības ierobežošana / personu aizsardzība 
Normālos lietošanas apstākļos tas nav nepieciešams, tomēr izmantošanas laikā varētu būt ieteicams 
izmantot cimdus, lai ar plāksni nesaskrāpētos. 
 
9. Fizikālās un ķīmiskās īpašības 
Forma:     Ciets 
PH:     Neitrāls 
Uzliesmojamības robežas:   Nav viegli uzliesmojošs 
Šķīdība:     Reaģē uz IR gaismu, emulsija šķīst sārmu ūdens šķīdumos 
 
10. Stabilitāte un reaģētspēja 
Stabils. 
 
 
 



 

11. Toksikoloģiskā informācija 
Nav piemērojama 
 
12. Ekoloģiskā informācija 
Nav piemērojama 
 
13. Apsvērumi saistībā ar likvidēšanu 
Alumīnija plates ir cietas un to atliekām nevajadzētu radīt jebkādu risku apkārtējai videi. Lietotāja 
uzmanība tiek vērsta uz iespējamiem reģionālajiem vai valsts noteikumiem par produkta iznīcināšanu. 
 
14. Informācija par transportēšanu 
Pēc visām transportēšanas regulām, šis produkts nav uzskatāms par bīstamu. 
 
15. Reglamentatīvā informācija 
Nav piemērojama. 
 
 16. Cita informācija 
Ražošanas datums 
Derīguma termínš 
 
 
Vēsture 
 
Drukāšanas datums:   2014-09-09 
Sagatavošanas datums:  2014-09-09 
Versija:    2.1 
Sagatavots:    Chengdu Xingraphics Co., Ltd 
 
Paziņojums Lietotājiem 
 
Cik mums ir zināms, šeit sniegtā informācija ir precīza. Tomēr ne iepriekš minētais piegādātājs, ne arī 
kāda no uzņēmuma filiālēm neuzņemas jebkādu atbildību par šeit sniegtās informācijas precizitāti vai 
pilnīgumu. 
 
Galīgais lēmums par jebkura materiāla piemērotību ir tikai lietotāja ziņā. Visiem materiāliem var rasties 
līdz šim nezināma bīstamība, tādēļ tie jālieto uzmanīgi. Lai arī šeit ir aprakstīti daži apdraudējumi, mēs 
nevaram garantēt, ka šie ir vienīgie apdraudējumi, kas pastāv.     


