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DROŠĪBAS DATU LAPA 
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1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 

1.1. Produkta identifikators:  

Produkta nosaukums SANO FORTE PLUS GEL 

Produkta apraksts Spēcīgas iedarbības attaukošanas gels kastroļiem, pannām, cepšanas traukiem, 
krāsnīm, plītīm u.c.   

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot: 

Patērētāju pielietojums: Privātās mājsaimniecības (=visai sabiedrībai = patērētājiem) 

Neizmantot: Nav piemērojams. 

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju: 

Ražotājs: SANO Bruno’s Enterprises Ltd 
Neve-Neeman Industrial Zone, Hod-Hasharon,  
4524081-4254083 
Izraēla. 
Tel.: 972-9-7473222 
Fakss: 972-9-7473233 
e-pasts atbildīgajai personai par drošības datu lapu: sanosds@sano.co.il 

Ievedējs Latvijā: SIA "Baltā Bura" 
Getliņu iela 18, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121,  
Latvija. 
Tel.: +371 67422073  
e-pasts mail@baltabura.lv 

1.4.Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās 

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112 
Valsts Toksikoloģijas centrs, "Saindēšanās un zāļu informācijas centrs", tel. nr. 
67042473, Hipokrāta 2, Rīga, LV-1079 

 

2. BĪSTAMĪBAS RAKSTUROJUMS 

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana 
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Produkta klasifikācija: Maisījums 

Klasifikācija atbilstoši regulai 1272/2008/EK (CLP) 

Fizikālā bīstamība: Risks nav norādīts. 

Apdraudējumi veselībai Skin Irrit. 2, H315 Kairina ādu. 
Eye Dam. 1, H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. 

Vides apdraudējumi Aquatic chronic 3, H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. 

2.2. Etiķetes elementi:  

Atbilstoši regulai 1272/2008/EK (CLP) 

Bīstamības piktogramma 

 
   GHS05 

 
 

Signālvārds Bīstami  

Bīstamības apzīmējumi H315 Kairina ādu. 
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. 
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. 

Drošības prasību 
apzīmējumi 

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta 
uz iepakojuma vai etiķetes. 
P102 Sargāt no bērniem. 
P103 Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti. 
P264 Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. 
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. 
P280 Izmantot aizsargcimdus un acu aizsargus. 
P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. 
P305+351+338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt 
kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. 
P310 Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. 

Papildus informācija: Nejaukt ar citiem tīrīšanas produktiem. 

2.3. Citi apdraudējumi: 

PBT un vPvB novērtējuma rezultāti: 

PBT: Nav piemērojams. 

vPvB: Nav piemērojams. 

 

3. IEDAĻA. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM 

3.2. Maisījumi 

Izstrādājuma un maisījuma kombinācija. 

Apraksts: Zemāk norādīto sastāvdaļu un nebīstamu piedevu maisījums. 

CAS Nr. 
EINEC Nr. 

Indeksa Nr. 
REACH Nr. 

Nosaukums 
Koncentrācija 

(%) 
Klasifikācija atbilstoši regulai 

1272/2008 (CLP) 

9004-82-4  
- 

Nātrija lauril ētera sulfāts 5-15 Eye Irrit. 2,  
Skin Irrit. 2,  

H315  
H319 
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- 
- 

1310-73-2  
215-185-5 
011-002-00-6  
01-2119457892-27-xxxx 

Nātrija hidroksīds <2 Skin Corr. 1A,  
 

H314  

61791-47-7 
263-180-1 
- 
01-2120081428-51-xxxx 

  

Etanols, 2,2'- iminobis-, N-koko alkil 
atvasinājumi, N-oksīdi 

<5 Acute Tox. 4; 
Skin Corr. 1C, 
Eye Dam. 1, 
Aquatic Acute 1,  

H302 
H314 
H318 
H400 

15763-76-5 
239-854-6 
- 
01-2119489411-37-xxxx 

Nātrija p-kumēnsulfonāts <0.5 Eye Irrit. 2, H319 

Maisījums Smaržkompozīcija q.s. Eye Irrit. 2, 
Skin Irrit. 2, 
Aquatic Chronic. 3, 

H319 
H317 
H412 

Saīsinājumi, kā arī bīstamības apzīmējumu skaidrojumi norādīti 16. iedaļā. 

4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI 

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts 

Vispārīgi norādījumi:     Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu. 

Ieelpojot: Izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, elpošanai ērtā pozīcijā. Bezsamaņas 
gadījumā novietot cietušo uz sāniem, pozā, kas netraucē cietušo transportēt. 

Nokļūstot acīs: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tādas ir un ir viegli 
izdarīt. Turpināt skalot. 

Nokļūstot uz ādas (vai 
matos): 

Nekavējoties novelciet notraipīto apģērbu. Nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens/ 
nomazgājieties dušā. 

Norijot: Izskalojiet muti ar ūdeni. NEIZRAISIET VEMŠANU! Nodrošiniet svaigu gaisu. Nekavējoties 
izsauciet ātro palīdzību/ sazinieties ar ārstu. 

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta 

Meklējiet medicīnisko palīdzību, ja simptomi saglabājas. 

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi 

Nekad nedodiet šķidrumu cilvēkam, kurš atrodas bezsamaņā. 

 

5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI 

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi 

Piemērotie ugunsdzēšanas 
līdzekļi: 

CO2, sausais pulveris vai izsmidzināms ūdens. Lielu ugunsgrēku gadījumā lietojiet 
izsmidzināmu ūdeni vai pret spirtiem izturīgas putas.  

Īpašas procedūras 
ugunsgrēka gadījumā: 

Informācija nav pieejama. 

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība 

Īpaši riski: Karsējot vai degšanas ietekmē, izdalās indīgas gāzes. 
Kā visiem organiskiem produktiem, karsēšana var novest pie oglekļa oksīdu un toksisku 
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tvaiku izdalīšanās. 

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem 

Aizsargaprīkojums: Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi (pusmaska). 

Papildus informācija: Atdzesējiet liesmām pakļauto konteineri ar ūdens strūklu/ miglu. 

 

6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS 

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām 

Lietot atbilstošu respiratoru mutes aizsardzībai. Jālieto atbilstošs aizsargaprīkojums. Jāierobežo piekļuve personām 
bez aizsargaprīkojuma. 

6.2. Vides drošības pasākumi 

Nepieļaut noplūdi kanalizācijā vai virszemes un pazemes ūdeņos. 

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli 

Savāciet noplūdušo produktu ar absorbējošu materiālu, piem., smiltīm, diatomītu, skābes uzsūcošu materiālu, zāģu 
skaidām. Lietot vidi neitralizējošas vielas. Iznīcināt, kā norādīts 13.iedaļā. Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju. 

6.4. Atsauce uz citām iedaļām 

Skatīt 7. iedaļu par drošu produkta lietošanu. 
Skatīt 8. iedaļu par piemērotu aizsargaprīkojumu. 
Skatīt 13. iedaļu par atkritumu apsaimniekošanas informāciju. 

 

7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA 

7.1. Piesardzība drošai lietošanai 

Neizmantot pirms esat izlasījis visus drošības noteikumus. Sargāt no bērniem. Novērst aerosolu veidošanos. Produkts 
var izraisīt acu bojājumus, izvairīties no kontakta ar acīm. Lietot aizsargcimdus (gumijas, neoprēna), ilgstošas saskares 
ar ādu gadījumā. Pēc lietošanas nomazgāt rokas. Izvairīties no izliešanas. Nelietot pudeli atkārtoti. 
Informācija par aizsardzību ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā: Uzglabāt pieejamas elpceļu aizsargierīces. 

Informācija par piesardzības pasākumiem ugunsgrēka- un sprādziena gadījumā: Nodrošiniet, lai būtu pieejami 
elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļi. 

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība 

Uzglabāšanas 
nosacījumi: 

Neuzglabāt kopā ar skābēm. Uzglabāt cieši noslēgtu, vēsā vietā ar labu ventilāciju. 
Uzglabāt vēsos, sausos apstākļos norobežotās telpās. Optimālā uzglabāšanas temperatūra: 
8 – 25 oC. Neuzglabāt kopā ar ēdienu un dzērieniem. 

7.3. Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i) 

Attaukošanas līdzeklis; lietošanai privātās mājsaimniecībās (=visai sabiedrībai = patērētājiem). 

 

8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA 

8.1. Pārvaldības parametri  

Sastāvdaļas, kurām ir noteiktas Aroda ekspozīcija robežvērtības darba vietā (WELs/EH40): 

Sastāvdaļa CAS Nr. Vidējā vērtība strādājot 8 st. Īslaicīga iedarbība (15 min) 

Nātrija hidroksīds 1310-73-2  2 mg/m3 - 2 mg/m3 - 

 

Latvija: 
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Sastāvdaļa CAS Nr. Vidējā vērtība strādājot 8 st. Īslaicīga iedarbība (15 min) 

Nātrija hidroksīds 1310-73-2 0,5 mg/m3 - - - 

8.2. Iedarbības pārvaldība 

Vispārējie aizsardzības un higiēnas pasākumi: 

Patērētājiem: Izvairīties no kontakta ar acīm un ādu. Lietojiet aizsarg cimdus un aizsargbrilles. Izvairieties 
no izgarojumu/aerosolu ieelpošanas. 

Rūpniecībā:  

Tādi individuālās aizsardzības pasākumi kā individuālās aizsardzības līdzekļi 

Vispārējie aizsardzības un higiēnas pasākumi: 

Turēt pietiekamā attālumā no ēdiena, dzērieniem un dzīvnieku barības. 
Nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. 
Pirms pārtraukumiem un pēc darba nomazgājiet rokas. 
Izvairīties no kontakta ar acīm un ādu.  

Elpošanas sistēmas 
aizsardzība: 

Izvairieties no izgarojumu/ aerosolu ieelpošanas! Nepietiekamas ventilācijas vai neliela 
piesārņojuma gadījumā lietojiet atbilstošu respiratoru. Ilglaicīgas iedarbības vai liela 
piesārņojuma gadījuma lietojiet autonomos elpošanas aparātus. 

Acu aizsardzība: Lietojot produktu izmantojiet aizsargbrilles. 

Roku aizsardzība: Valkājiet aizsargcimdus. Cimdu materiālam jābūt necaurlaidīgam un izturīgam pret 
produktu.  
Izvēloties cimdus, ņemiet vērā materiāla caurlaidības laiku, difūzijas ātrumu un 
noārdīšanos. 
Cimdu materiāls 
Piemērotu cimdu izvēle ir atkarīga ne tikai no materiāla, bet arī no citiem kvalitātes 
rādītājiem, kuri atšķiras katram ražotājam. Tā kā produkts ir izgatavots no vairākām vielām, 
cimdu materiāla izturību nevar iepriekš aprēķināt un līdz ar to ir jāpārbauda pirms 
lietošanas. 
Cimdu materiāla caurlaides laiks  
Precīzu caurlaidības laiku ir jānosaka cimdu ražotājam un tam ir jāseko līdzi. 

Ādas aizsardzība: Izvairieties no saskares ar ādu un apģērbu. Valkājiet piemērotu aizsargapģērbu. Nodrošināt 
atbilstošu ventilāciju, ja veidojās dūmi un izgarojumi. 

Rīkojoties ar ķīmiskajām vielām, ievērojiet vispār pieņemtos drošības pasākumus,  
Uzklājiet ādu aizsargājošu krēmu. Pēc darba nomazgājiet rokas un seju. Nekavējoties novelciet notraipītās drēbes. 

Vides riska pārvaldība 

Noplūdes, pārstrāde vai iznīcināšanu jāveic atbilstoši nacionālajiem, reģionālajiem vai vietējiem likumiem. 
 

9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām 

Izskats: Caurspīdīgs gels . 

Smarža: Specifiska 

pH (20 oC) 11.5-12.5 (1% šķīdums) 

Kušanas/sasalšanas 
punkts 

Dati nav pieejami. 

Viršanas punkts un Dati nav pieejami. 
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viršanas diapazons 

Uzliesmošanas punkts Nav piemērojams. 

Iztvaikošanas ātrums Nav piemērojams. 

Uzliesmojamība 
(cietvielām, gāzēm) 

Nav noteikts. 

Augšējā/zemākā 
uzliesmojamība vai 
sprādziena robežas 

Nav piemērojams. 

Tvaika spiediens Informācija nav pieejama. 

Tvaiku blīvums Nav piemērojams. 

Blīvums (20 oC) ̴1.03-1.04 

Šķīdība Daļēji šķīstošs. 

Ūdens-oktanola sadales 
koeficients 

Nav piemērojams. 

Pašaizdegšanās 
temperatūra 

Produktam nepiemīt pašaizdegšanās īpašība. 

Sadalīšanās temperatūra Nav noteikts. 

Viskozitāte (Brookfield): 2700-3300cp 

Sprādzienbīstamība Nav noteikts. 

Oksidēšanās īpašības Nav informācijas. 

9.2. Cita informācija 

Nav citas informācijas.  
 

10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 

10.1. Reaģētspēja  

 Informācija nav pieejama. 

10.2. Ķīmiskā stabilitāte 

 Stabils normālos apstākļos. Lietojot atbilstoši instrukcijai, noārdīšanās nav paredzama. 

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība 

 Dati nav pieejami. 

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās 

 Dati nav pieejami. 

10.5. Nesaderīgi materiāli 

 Nesavietojams ar stiprām skābēm, metālu (alumīnija), halogēnorganiskiem 
savienojumiem, nitro- un hlora organiskiem savienojumiem, uzliesmojošiem šķidrumiem, 
nitrometānu, sūkalu sausni, un slāpekļa savienojumiem, koku, papīru. 

Uzglabājot un 
transportējot: 

Skābes, slāpekli saturošas organiskās vielas, fosfors, sprāgstvielas, organiskie peroksīdi, 
alumīnijs, cinks, alva. 

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti 

 Nav zināmi bīstami noārdīšanās produkti. 
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11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi 

Akūts toksiskums: Sastāvdaļām: 
 

Sastāvdaļa Suga Iedarbības ceļš LD50 

Nātrija hidroksīds Žurka Orāli 2000 mg/kg 
 

Kodīgs/kairinošs ādai Spēcīga kodīga iedarbība uz ādu un gļotādu. 

Nopietns acu 
bojājums/kairinājums 

Spēcīga kodīga iedarbība. 

Elpceļu vai ādas 
sensibilizācija 

Nav sensibilizējoša iedarbība. 

Cilmes šūnu 
mutagenitāte 

Dati nav pieejami. 

Kancerogenitāte Dati nav pieejami. 

Toksicitāte 
reproduktīvajai sistēmai 

Dati nav pieejami. 

Specifiska ietekme uz 
mērkorgānu (vienreizēja 
ekspozīcija) 

Dati nav pieejami. 

Specifiska ietekme uz 
mērkorgānu (atkārtota 
ekspozīcija) 

Dati nav pieejami. 

Aspirācijas risks Dati nav pieejami. 

11.2. Cita toksikoloģiskā informācija 

Produktam ir sekojošas bīstamības saskaņā ar aprēķinu metodi vadoties pēc ES klasifikācijas vadlīnijām preparātiem, 
galīgajā redakcijā: 
Kodīgs! 
Norīšana izraisīs spēcīgu kodīgu iedarbību mutē un kaklā un novedīs pie perforācijas draudiem kuņģim un barības 
vadam. 

 

12. IEDAĻA. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 

12.1. Toksicitāte  

 Informācija nav pieejama. 

12.2. Noturība un spēja noārdīties 

 Informācija nav pieejama. 

12.3. Bioakumulācijas potenciāls 

 Informācija nav pieejama. 

12.4. Mobilitāte augsnē 

 Informācija nav pieejama. 

Papildus ekoloģiskā informācija 

Vispārējas piezīmes: Nepieļaut neatšķaidīta produkta vai lielu daudzumu nokļūšanu gruntsūdeņos, ūdeņos vai 
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kanalizācijā. 
Nedrīkst pieļaut nokļūšanu notekūdeņos vai meliorācijas grāvjos neatšķaidītā veidā vai, ja 
nav veikta neitralizēšana. 
Lielu daudzumu noskalošana kanalizācijā vai ūdenstilpnē var izraisīt pH vērtības 
paaugstināšanos. 
Augsta pH vērtība ir kaitīga ūdens organismiem. Darba šķīduma pH vērtība ir ievērojami 
zemāka, tādēļ pēc produkta lietošanas, šķidro atkritumu iztukšošana notekā ir maz 
bīstama ūdens videi un mikroorganismiem. 

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti 

PBT; Nav piemērojams. 

vPvB:  

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes 

 Informācija nav pieejama. 
 

13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU 

13.1. Atkritumu apstrādes metodes 

Rekomendācijas: 
Neizmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Nepieļaut produkta nonākšanu kanalizācijā. 
Neiztīrīta iepakojuma iznīcināšana: Atbrīvoties no iepakojuma saskaņā ar spēkā esošām valsts un vietējām normatīvo 
aktu prasībām. 

Atkritumu kods Apraksts Atkritumu klase (Direktīva 2008/98/EK) 

20 01 15* Sārmi Bīstami 
 

14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU 

14.1. ANO numurs: ANO 3262 

14.2.ANO sūtīšanas nosaukums: KOROZĪVS ŠĶIDRUMS, BĀZISKS, NEORGANISKS, C.N.P. 

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es): 8 

14.4. Iepakojuma grupa: II 

14.5. Vides apdraudējumi: - 

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi 
lietotājiem: 

- 

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši 
MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam 

- 

 

15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU 

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem 

- Marķēts saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1272/2008. 
- Produkts nesatur vielas, kam saskaņā ar Regulas (EK) 1907/2006 (REACH) XVII pielikumu noteikti ierobežojumi. 
- Produkts nesatur vielas, kas saskaņā ar Regulu (EK) 1907/2006 (REACH) kandidē uz atļaujas saņemšanu.  
- CESIO rekomendācijas: 
Virsmaktīvās vielas, kuras satur preparāts atbilst bioloģiskās noārdīšanās kritērijiem, kas noteikti Regulā (EK) Nr. 
648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem. Dati, kas apstiprina šo pieņēmumu tiek uzturēti pieejami dalībvalstu 
kompetentajām iestādē, un ir pieejami pēc iestāžu tieša pieprasījuma vai pēc mazgāšanas līdzekļa ražotāja 
pieprasījuma. 
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EPP Regula (EK) Nr. 1907/2006, (2006. gada 18. decembris)  kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, 
licencēšanu un ierobežošanu (REACH). 
EPP Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16.decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un 
iepakošanu. 
EPP Regula (EK) Nr.  648/2004, (2004 gada 31. marts) par mazgāšanas līdzekļiem. 
 
ADR - Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, kas noslēgts  
Ženēvā 1957. gada 30. septembrī, ar grozījumiem. 
RID  - Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem, kas ir C pielikums Konvencijai par 
starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF), kura noslēgta Viļņā 1999. gada 3. jūnijā, ar grozījumiem. 
ADN - Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem, kas 
noslēgts Ženēvā 2000. gada 26. maijā, ar grozījumiem. 
IMDG kodekss -Starptautiskais Jūras bīstamo kravu kodekss. 
ICAO/IATA IATA - Starptautisko gaisa pārvadājumu līgums. ICAO - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija. 
1973.gada Starptautiskā konvencija par piesārņojumu novēršanu no kuģiem, kas grozīta ar 1978.gada Protokolu, 
(MARPOL 73/78), ar grozījumiem. 

15.1.1 sastāvdaļa deklarācija saskaņā ar Mazgāšanas līdzekļu Regulu 648/2004/EK. 

Mazgāšanas līdzekļu deklarācija: 

 5-15% Anjonu virsmaktīvās vielas, nejonu virsmaktīvās vielas, aromātiskā kompozīcija. 

Normatīvie akti: Latvijas Republika: 
LR 01.04.1998. likums “Ķīmisko vielu likums” . 
LR KM 12.03.2002. noteikumi Nr.107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, 
iepakošanas un marķēšanas kārtība”. 
LR MK noteikumi 15.05.2007. nr. 325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām 
vielām darba vietās”. 
MK 22.12.2015. noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datu 
bāze”. 

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums 

Ķīmiskās drošības novērtējumus maisījumam nav veikts. 
 

16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA 

Likumdošana, kas saistīti ar drošības datu lapas: 
Šī drošības datu lapa ir izstrādāta saskaņā ar ECHA Vadlīnijām drošības datu lapu izstrādei. 
Šī dokumenta revīzija tika veikta, lai izmainītu dokumentu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1272/2008 prasībām 
maisījumiem. 

Drošības datu lapā izmantoto saīsinājumu un akronīmu skaidrojumi: 
ADR - Eiropas valstu nolīgums par starptautiskiem bīstamu kravu autopārvadājumiem. 
ADN - Eiropas valstu nolīgums par starptautiskiem bīstamu kravu pārvadājumiem pa iekšējiem ūdensceļiem. 
CLP - Klasifikācijas, Marķēšanas un iepakošanas regula; Regula (EK) Nr. 1272/2008. 
CAS Nr. - Chemical Abstracts Service numurs. 
ECHA - Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra. 
EK Nr. - EINECS un ELINCS numurs (skatīt arī EINECS un ELINCS). 
EINECS - Eiropā esošo komercvielu saraksts. 
ELINCS - Eiropas Saraksts par paziņotajām ķīmiskajām vielām. 
ES - Eiropas Savienība. 
IATA - Starptautiskā Gaisa transporta asociācija. 
IMDG - Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss. 
IUPAC- Starptautiskā teorētiskās un praktiskās ķīmijas savienība. 
PBT - Vielas, kas būtu uzskatāmas par noturīgām, bioakumulatīvām vai toksiskām. 
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PPE - Individuālie Aizsardzības līdzekļi 
REACH - Komisijas Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, 
vērtēšanu, licenzēšanu un ierobežošanu. 
RID - Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi. 
DDL - Drošības datu lapa. 
ANO - Apvienoto Nāciju Organizācija. 
vPvB - Vielas, kas būtu uzskatāmas par ļoti noturīgām vai ļoti bioakumulatīvām. 

Informācijas avoti, kas izmantoti sastādot šo drošības datu lapu: 
- ECHA dati 
- Regula (EK) Nr. 1272/2008; 
- Sastāvdaļu drošības datu lapas. 

Klasificēšanas procedūra klasifikācijai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 
Aprēķinu metode. 

Saīsināto H formulējumu pilns teksts: 
 
Skin Irrit. 2: KODĪGS/KAIRINOŠS ĀDAI, 2. bīstamības kategorija;  
Eye Dam. 1: NOPIETNI ACU BOJĀJUMI/ACU KAIRINĀJUMS, 1. bīstamības kategorija; 
Aquatic Chronic 3: ILGTERMIŅA (HRONISKĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI, 3. bīstamības kategorija; 
Acute Tox. 4: AKŪTS TOKSISKUMS, 4. bīstamības kategorija 
Eye Irrit. 2:  NOPIETNI ACU BOJĀJUMI/ACU KAIRINĀJUMS, 2. bīstamības kategorija. 
Skin Corr. 1A;  KODĪGS/KAIRINOŠS ĀDAI, 1A. bīstamības kategorija;  
Skin Corr. 1C: KODĪGS/KAIRINOŠS ĀDAI, 1C. bīstamības kategorija;  
Aquatic Acute 1: ĪSTERMIŅA (AKŪTĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI, 1. bīstamības kategorija. 
 
H302 Kaitīgs, ja norīts. 
H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. 
H315 Kairina ādu. 
H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. 
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 
H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem. 
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. 

 

Sastādīšanas datums: 06.06.2016 
Versija: 01 

DROŠĪBAS DATU LAPAS BEIGAS 


