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Drošības datu lapa 

Saskaņā ar REACH regulu (EC)No 1907/2006 

Versija 3.0 Pārskatīšanas datums: 31.05.2017. 

Izdrukāšanas datums: 14.06.2019. 

 

1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA 

APZINĀŠANA  

 

1.1. Produkta identifikators  

Tirdzniecības nosaukums: weber PG221 

1.2.Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi ko 

neiesaka izmantot 

Vielas lietošanas veids: Celtniecības ķimikālijas. Šķidrums substrātu gruntēšanai 

plānās apmetuma javās. 

Neiesaka izmantot: jebkurš cits lietošanas vaids, izņemot ieteikto. 

Informācija par drošības datu lapas piegādātāju 

Vielas ražotājs: Vielas piegātājs: 

Saint – Gobain Construction Products    SIA “Saint Gobain celtniecības produkti”  

Polska Sp. z o.o.  Daugavgrīvas 83, Rīga, 

Weber-Biuro w Warszawie,  LV-1007, Latvija 

ul. Cybernetyki 9 Tel. (+371) 67323803 

02-677 Warszawa Fakss: (+371) 67322933 

Tel.: +48 22 701 55 01 do 06; 

E-pasts: kontakt.weber@saint-gobain.com                

1.3.Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests:112 

Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs 

Hipokrāta 2, Rīga, Latvija,  LV-1079;  strādā 24 h diennaktī. 

Tel. nr. 67042473 

 

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA 

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana  

Vielu klasifikācija atbilstoši CLP regulai (EC) (1272/2008): 

  

Fizikāli ķīmiskie apdraudējumi: nav klasificēts kā bīstams. 

Veselības apdraudējumi: nav klasificēts kā bīstams. 

Bīstamība videi: nav klasificēts kā bīstams. 
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Papildu informācija:  

EUH208 - satur: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu un 2-metil-2H-izotiazol-3-onu 

(3: 1), 2-metil-2H- izotiazol-3-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju 

 

2.2.Etiķetes elementi 

Etiķetes elementi atbilstoši CLP regulai (EC) (1272/2008) 

Bīstamības piktogrammas: Nav   

Signālvārds: Nav 

Bīstamības apzīmējumi:  

Nav 

Drošības prasību apzīmējumi:  

P280   Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus  

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens 

P333+P313 Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību 

P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējiem/ reģionāliem/ 

starptautiskiem noteikumiem 

Papildus informācija: 

EUH208 - satur: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-onu un 2-metil-2H-izotiazol-3-onu 

(3: 1), 2-metil-2H-izotiazol-3-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju 

 

2.3.Citi apdraudējumi  

Saskaņā ar XIII pielikumu viela vai maisījums neatbilst PBT vai vPvB kritērijiem 

 

3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM 

3.1.Vielas  

Produkts, kura pamatā ir akrila sveķu, konservantu un modificējošu vielu 

dispersija, kas nav klasificēta kā bīstama vai to nav nepieciešams minēt šajā 

iedaļā. 

3.2.Maisījuma bīstamās sastāvdaļas  

 

Vielas 

nosaukums 

Identifikatori 

EC Nr. 

CAS Nr.  

Koncentrācij

a 

Klasifikācija saskaņā ar 

regulu  

1272/2008/EK (CLP) 
2-metil-2H-

izotiazol-3-ons 
CAS: 2682-20-4  

EC Nr: 220-239-6 

  

<0,015%  Acute Tox. 3 H301, Acute 

Tox. 2 H330, Skin 

Corr. 1B H314, Skin Sens. 

1A H317, Eye Dam. 1 

H318, Aquatic Acute 1 

H400 (M=1), 

Aquatic Chronic 2 H411  



Drošības datu lapa  

Vielas tirdzniecības nosaukums: weber PG221 

Printēts: 14.06.2019.      Sastādīts: 31.05.2017 
 ______________________________________________________________________________               

3 
 

5-hlor-2-metil-

2H-izotiazol-3-

ona un 2-metil-

2H-izotiazol-3-

ona (3: 1) 

maisījums 

CAS Nr: 55965-84-9 

EC Nr.: 611-341-5 

Indeksa Nr: 613-167-

00-5 

< 0,0015% Acute Tox. 3 H331, Acute 

Tox. 3 H311, Acute 

Tox. 3 H301, Skin Corr. 1B 

H314, Skin Sens. 1A 

H317, Aquatic Acute 1 

H400 (M=10), 

Aquatic Chronic 1 H410 

Papildus informācija: Riska frāžu atšifrējumu skatīt 16. Sadaļā 

 

Vielas, kas nav klasificētas kā bīstamas un kurām ir noteiktas arodekspozīcijas 

robežvērtības: kalcija karbonāts (CAS: 1317-65-3, EC: 215-279-6) <30%, titāna 

dioksīds (CAS: 13463-67-7 , EK: 236-675-5) <5%. 

Vielas SVHC: Nav. 

 

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI 

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts  

Vispārīgi ieteikumi: Jāievēro parastie piesardzības pasākumi, piemēram, strādājot 

ar ķimikālijām. 

Saskare ar acīm: Noņemiet kontaktlēcas. Kad jūsu plakstiņi ir atvērti, skalojiet 

acis ar tekošu ūdeni vismaz 15 minūtes. Ja kairinājums nepāriet, meklējiet 

medicīnisko palīdzību. 

Ieelpošana: Produkta aerosolu iedarbības rezultātā izvediet cietušo no skartās 

teritorijas un novietojiet stāvoklī, kas ļauj brīvi elpot. Nodrošināt piekļuvi 

svaigam gaisam. Ja rodas kādas problēmas, konsultējieties ar ārstu. 

Saskare ar ādu: Nekavējoties noņemiet apģērbu, kas ir piesārņots ar produktu. 

Nomazgājiet ādu ar lielu ziepēm un ūdeni un rūpīgi noskalojiet. Ja rodas ādas 

kairinājums, konsultējieties ar dermatologu.   

Norīšana: Neizraisīt vemšanu. Ja bezsamaņa nedod nekādus iekšķīgi lietojamus 

līdzekļus, iepriekš nekonsultējoties ar ārstu. Konsultējieties ar ārstu, ja rodas 

diskomforta sajūta vai tā saglabājas. 

4.2.Svarīgākie simptomi un ietekme  

Nav pieejama būtiska informācija. 

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un  īpašu 

aprūpi  

Izpildiet norādījumus, kas saņemti, zvanot avārijas dienestam, sk. Nodaļu 1.4. 
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5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI  

5.1.Ugunsdzēsības līdzekļi 

Piemērots: Produkts nav uzliesmojošs. Izmantojiet parasti ieteicamos 

ugunsdzēsības līdzekļus atkarībā no apkārtējā vidē degošo materiālu veida (oglekļa 

dioksīds (CO2), ugunsdzēšanas pulveris, ūdens strūkla). 

Neizmantot: neizmantojiet saspiesta ūdens strūklu.  

5.2.Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība  

Produkts nav uzliesmojošs. Neieelpojiet ugunsgrēka laikā radušos izgarojumus un 

gāzes. Skatīt arī 10. nodaļu 

5.3.Ieteikumi ugunsdzēsējiem  

Ievērojiet ķīmisko ugunsgrēku dzēšanas procedūras. Neļaujiet notekūdeņiem 

nokļūt kanalizācijā pēc uguns dzēšanas. Atkritumi un atlikumi pēc ugungrēka ir 

jāiznīcina saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Atkarībā no ugunsgrēka 

lieluma, izmantojiet autonomu elpošanas aparātu un aizsargapvalku un ķīmiski 

izturīgu aizsargapģērbu. 

 

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS 

6.1.Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras 

ārkārtas situācijām 

Ierobežot nepiederīgu personu piekļuvi bojājuma zonai līdz tīrīšanas operācijas 

pabeigšanai. Ievērojiet ieteiktos piesardzības pasākumus, lietojiet individuālos 

aizsardzības līdzekļus (skatīt 7. un 8. nodaļu). Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. 

6.2.Vides drošības pasākumi  

Neļaujiet produktam iekļūt notekūdeņos, ūdenī vai augsnē un kanalizācijā. 

Ievietot atbrīvoto produktu mehāniski uz marķēta atkritumu konteinera. 

Atbrīvoties, kā norādīts 13. nodaļā. Ja produkts nonāk vidē, brīdiniet atbilstošas 

iestādes.  

6.3.Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli 

Ar nelielām noplūdēm pārklājiet ar šķidrumu absorbējošu materiālu - smiltīm, 

diatomītu, universālu saistvielu, zāģu skaidām un mehāniski savākt marķētā, 

noslēgtā konteinerā, lai droši atbrīvotos no produkta. Noņemiet piesārņoto augsni 

un utilizējiet to drošā veidā, kā norādīts. 

6.4.Atsauce uz citām iedaļām  

Skatīt 7. Iedaļu informācijai par drošu lietošanu 

Skatīt 8. Iedaļu informācijai par individuālās aizsardzības  līdzekļiem  

Skatīt 13. Sadaļu par apsaimniekošanu  
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7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA  

7.1  Lietošana 

7.1.1 Piesardzība drošai lietošanai 

Lietojot un uzglabājot produktu, ievērojiet vispārēji piemērojamos noteikumus 

par veselību un drošību darbā ar ķimikālijām.  

Ieteikumi drošai lietošanai: 

Izmantot saskaņā ar paredzēto lietošanas veidu un ražotāja norādījumiem. Pēc 

lietošanas cieši noslēgt tvertni. Ievērojiet personīgās higiēnas noteikumus, 

pielietojiet piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus (skatīt 8. nodaļu). 

Darba higiēnas ieteikumi: 

Izvairīties no saskares ar acīm un ādu. Ievērojiet labas rūpnieciskās higiēnas 

noteikumus. Izmantot piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus (skatīt 8. 

nodaļu). Nedrīkst ēst, dzert vai smēķēt darba vietā. Pēc darba pabeigšanas 

nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni. Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu, 

pirms atkārtotas lietošanas tīriet / nomazgājiet. 

7.1.2. Informācija par ugunsgrēka un eksploziju aizsardzību 

Nekādi īpaši pasākumi nav nepieciešami 

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība 

7.2.1  Glabāšana 

7.2.1.1. Prasības, kas attiecas uz uzglabāšanas telpām un tvertnēm 

Uzglabāt tikai oriģinālos, cieši noslēgtos traukos sausās telpās temperatūrā virs + 

5⁰C. Sargāt no karstuma un tiešiem saules stariem. Sargāt no sala. Saglabājiet 

smēķēšanas aizliegumu uzglabāšanas vietā. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. 

Skatīt arī 10. nodaļu. 

7.2.1.2 Informācija par glabāšanu vienā kopīgā telpā 

Sargāt no pārtikas, dzērieniem un dzīvnieku barības.  

7.2.1.3  Specifisks(-i) galalietošanas veids(-i) 

Skatiet sadaļu 1. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar piegādātāju.. 

 

8. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA 

8.1 Pārvaldības parametri, sastāvdaļas, kurām noteikti darba vietas kontroles 

parametri 

Latvijas Ministru kabineta noteikumos Nr. 325/2007 produktam  noteiktās aroda 

ekspozīcijas robežvērtības.  

Sastāvdaļa Cas Nr. 

Aroda ekspozīcijas robežvērtības (AER) 

8 st. Īslaicīgi (15min) 

mg/m3 
ppm 

(ml/m3) 
mg/m3 

ppm 

(ml/m3) 

Kalcija karbonāts 471-34-1 6    
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Titāna dioksīds 13463-67-7 10    

 

DNEL: dati nav pieejami 

PNEL: dati nav pieejami 

 

8.2 Iedarbības pārvaldība 

8.2.1 Atbilstošā tehniskā pārvaldība 

Nodrošināt atbilstošu ventilāciju darba vietās, ti, pasākumus, kas samazina putekļu 

veidošanos un novērš putekļu izplatīšanos vidē, piemēram, putekļu noņemšanas, 

ventilācijas un ķīmiskās tīrīšanas metodes. Skatīt arī 7. punktu. Darba vietu tuvumā 

ieteicams uzstādīt acu skalotājus. 

 

8.2.2 Individuālie aizsardzības pasākumi, individuālie aizsarglīdzekļi 

Elpošanas orgānu aizsardzība 

Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju darba vietās. Nav nepieciešama pie pietiekamas 

ventilācijas. Nepietiekamas ventilācijas apstākļos strādājot atmosfērā, kas saturr produkta 

aerosolu izmantot molekulārais filtru - balts marķējums ar P2 simbolu. 

Roku aizsardzība 

Rīkojoties ar produktu, valkājiet piemērotus aizsargcimdus, kuriem ir CE marķējums, 

piemēram, nitrila vai neoprēna gumija ar biezumu vismaz 0,2 mm un caurspiešanas laiku 

240 min. Cimdu aizsardzības īpašības ir atkarīgas ne tikai no izgatavotā materiāla veida. 

Aizsardzības darbības ilgums dažādiem cimdu ražotājiem var būt atšķirīgs. Cimdus 

ieteicams nekavējoties nomainīt, ja rodas jebkādas nodiluma, bojājumu vai izskatu 

(krāsas, elastības, formas) izmaiņas. Ievērojiet ražotāja norādījumus ne tikai cimdu 

lietošanai, bet arī tīrīšanai, apkopei un uzglabāšanai 

Acu/sejas aizsardzība 

Lai aizsargātu acis no produkta putekļiem, valkājiet cieši pieguļošas aizsargbrilles. 

Ādas aizsardzība: 

Izmantojot produktu, lietojiet  piemērotu aizsargapģērbu, lai tas atbilstu iedarbības 

veidam un ilgumam.  

Vispārējie aizsardzības un higiēnas pasākumi 

Novelciet apģērbu, kas ir piesārņots ar produktu. Pirms katra pārtraukuma un pēc darba 

nomazgājiet rokas. Nedrīkst ēst, dzert vai smēķēt darba vietā. Izvairīties no saskares ar 

ādu. Neļaujiet nokļut acīs. Turiet pārtiku un dzērienus prom no pārtikas. Individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem jāatbilst standartos un noteikumos noteiktajām prasībām. 

 

8.3 Iedarbības uz vidi kontroles 

Neļaujiet nonākt virszemes ūdeņos vai kanalizācijā. Skatīt 7. nodaļu.  
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9.FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām 

Forma: Šķidrums 

Krāsa: Balta 

Smarža Specifiska, vāja 

Smaržas slieksnis Nav piemērojams 

pH vērtība aptuveni 8 

Kušanas punkts/sasalšanas punkts 0⁰C 

Viršanas punkts/ viršanas diapazons 100⁰C 

Uzliesmošanas temperatūra Nav piemērojams 

Pašaizdegšanāš temperatūra Nav noteikts 

Iztvaikošanas ātrums Nav piemērojams 

Uzliesmojamība (cieta viela/gaze) Nav  

Augšējā/apakšējā uzliesmošanas vai 

sprādziena robeža 
Nav piemērojama 

Sprādzienbīstamība Nav 

Oksidējošās īpašības Nav piemērojams 

Tvaika spiediens Nav piemērojams 

Relatīvais blīvums Aptuveni 1,20 g/cm³ ( 20˚C) 

Šķīdība Nešķīst ūdenī  
 

Šķīdība ūdenī   Sajaucas ar ūdeni 

Noslāņošanās koeficients (n-

oktanols/ūdens) 
Nav noteikts 

Viskozitāte Nav noteikts 

Tvaika blīvums Nav piemērojams 

Iztvaikošanas ātrums 
Dati nav pieejami (saskaņā ar REACH, 

nav nepieciešams) 

Pašaizdegšanās temperatūra 
Pašaizdegšanās nenotiek līdz kušanas 

temperatūrai. 

Sadalīšanās temperatūra Nav piemērojams 
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Cieto daļiņu saturs Nav piemērojams 

Organiskie šķīdinātāji Nav piemērojams 

Ūdens Nav piemērojams 

Šķīdinātāju atdalīšanās tests Nav piemērojams 

9.2 Cita informācija 

Gaistošo organisko savienojumu saturs: <1% 

 

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 

10.1 Reaģētspēja 

Uzglabāšanas un apstrādes apstākļos atbilstoši mērķim – nereaģē. 

10.2 Ķīmiskā stabilitāte 

tabils produkts normālos lietošanas un uzglabāšanas apstākļos. 

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība 

Nav zināmas, ja produktu izmanto saskaņā ar paredzētajiem lietošanas nosacījumiem. 

10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās 

Stabils produkts normālos lietošanas un uzglabāšanas apstākļos. Sargāt no augstas 

temperatūras. Izvairieties no sasalšanas. 

10.5 Nesaderīgi materiāli 

Nav noteikts. 

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti 

Nav zināmi. Ugunsgrēkā radušies sadalīšanās produkti:  sk. 5. iedaļa. 

 

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi 

Produkts nav klasificēts kā bīstams pēc aprēķina metodes, skat. 2. sadaļu. 

Akūta toksicitāte 

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, maisījuma klasifikācijas kritēriji nav izpildīti. 

 

Āda, ieelpošana un gremošanas trakts: ATE maisījums> 5000 mg / kg (aprēķināts) 

5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC: 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EC: 

220-239-6] (3: 1) 

(CAS: 55965-84-9): 

DL50 - perorāls žurka 457 mg / kg 

CL50 - žurka ieelpošana 2,36 mg / l (4 h) 

DL50 - trušu āda 660 mg / kg 

Kodīgs / kairinošs ādai 

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti. 
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5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona maisījums [WE: 247-500-7] un 2-metil-2H-izotiazol-

3-ons [EC: 220-239- 6] (3: 1) (CAS: 55965-84-9): 

Ādas: OECD 404 (āda), kodīga (truša) (OECD 404) S 32. 

11.2 Akūta toksicitāte, kairinājums, kodīgums 

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti. 

11.3 Jutīguma izraisīšana/sensibilizācija 

Saskare ar acīm: Var izraisīt vieglu acu kairinājumu. 

Saskare ar ādu: Ilgstoša saskare var izraisīt apsārtumu, kairinājumu. 

Norīšana: Ja norīts, tas var izraisīt kairinājumu un vemšanu. 

11.4 Atkārtotās devas toksicitāte 

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti.  

11.5 CMR iedarbība (kancerogenitāte, dzimumšūnu mutagenitāte un toksicitāte 

reproduktīvajai veselībai) 

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti. 

11.6 Aspirācijas bīstamības 

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti. 

 

12.EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 

12.1 Toksicitāte 

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, maisījuma klasifikācijas kritēriji nav izpildīti. 

Produkts nav bīstams videi.  

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, maisījuma klasifikācijas kritēriji nav izpildīti. 

5-hlor-2-metil-izotiazolin-3-ona [EK Nr. 247-500-7] un 2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EK 

Nr. 220-239-6] maisījums (3: 1) (CAS: 55965-84-9): 

CL50 - zivis (Oncorhynchus mykiss) 0,19 mg / l (96 h) 

CE50 - bezmugurkaulnieki (Daphnia magna) 0,16 mg / l (48 stundas) 

CE50 - aļģes (Scenedesmus capricornutum) 0,027 mg / l (72 h). 

12.2 Noturība un spēja noārdīties  

5-hlor-2-metil-2H-zotiazol-3-ona [EK: 247-500-7] un 2-metil-2H-zotiazol-3-ona 

maisījums [EK: 220-239-6] (3: 1) ) (CAS: 55965-84-9): 

OECD 301 D slēgtā pudeles tests: bioloģiskā noārdīšanās> 60% (notekūdeņi) (OECD 

301 D), S 200, ātra bioloģiskā noārdīšanās / izvadīšana.. 

12.3 Bioakumulācijas potenciāls: 

Produkta fizikālo un ķīmisko īpašību dēļ nav paredzama bioakumulācijas iespējamība. 

Oktanola / ūdens sadalījuma koeficients (Kow): nav datu par maisījumu. 

Biokoncentrācijas faktors (BCF): nav datu par maisījumu. 

12.4 Mobilitāte augsnē 

Dati nav pieejami. 

 



Drošības datu lapa  

Vielas tirdzniecības nosaukums: weber PG221 

Printēts: 14.06.2019.      Sastādīts: 31.05.2017 
 ______________________________________________________________________________               

10 
 

12.5 PBT un vPvB rezultātu vērtējums 

PBT – nav piemērojams 

vPvB – nav piemērojams 

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes 

Informācija nav pieejama.  

 

13.APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU 

13.1 Atkritumu apstrādes metodes 

Vispārīga informācija 

Ja iespējams, samaziniet vai likvidējiet atkritumu rašanos. 

Ievērojiet piesardzības pasākumus, kas izklāstīti 7. un 8. iedaļā. 

 

Atkritumu klasifikācija: piemērota ražošanas vietai, pamatojoties uz piemērojamajos 

noteikumos noteiktajiem kritērijiem. 

Ja produkts ir izmantots jebkādās turpmākās operācijās / procesos, galapatērētājam 

jādefinē radušies atkritumi un jāpiešķir pareizais kods. Detalizēts atkritumu kods ir 

atkarīgs no produkta izmantošanas vietas un metodes. 

Produkta atkritumu apstrāde: 

08 01 20 ūdens suspensijas, kas satur krāsas un lakas, kas nav minētas 08 01 19 pozīcijā. 

Detalizēts atkritumu kods ir atkarīgs no produkta lietošanas vietas un lietošanas veida. 

Iepakojuma atkritumu reģenerācija (pārstrāde) vai apglabāšana jāveic saskaņā ar 

piemērojamiem noteikumiem. 

15 01 02 - Plastmasas iepakojums 

 

14.INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU 

14.1 IMGD (jūra) 

14.1.1 ANO numurs  Nav piemērojams 

14.1.2 Transportēšanas bīstamības klase (-es) Nav piemērojams 

14.1.3 ANO sūtīšanas nosaukums  Nav piemērojams 

14.1.4 Iepakojuma grupa  Nav piemērojams 

14.1.5 Vides apdraudējumi  Nav piemērojams 

14.1.6. EmS Nr.  Nav piemērojams 

ADR/RID (ceļš/dzelzceļš) 

14.2.1 ANO numurs  Nav piemērojams 

14.2.2 Transportēšanas bīstamības klase (-es)  Nav piemērojams 

14.2.3 ANO sūtīšanas nosaukums  Nav piemērojams 

14.2.4 Iepakojuma grupa  Nav piemērojams 

14.2.5 Vides apdraudējumi Nav piemērojams 

14.2.6. Tuneļu ierobežõjumi Nav piemērojams 
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ICAO/IATA (gaiss) 

14.1.1 ANO numurs  Nav piemērojams 

14.1.2 Transportēšanas bīstamības klase (-es)  Nav piemērojams 

14.1.3 ANO sūtīšanas nosaukums  Nav piemērojams 

14.1.4 Iepakojuma grupa  Nav piemērojams 

14.1.5 Vides apdraudējumi  Nav piemērojams 

14.2 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem 

Produkts nav bīstams transportēšanai. Nav nepieciešama īpaša klasifikācija. Nav 

nepieciešami īpaši nosacījumi, izņemot tos, kas iekļauti 8. sadaļā. 

UZMANĪBU: iepakojums ar produktu ir jāaizsargā pret pārvietošanos transportēšanas 

laikā, laika apstākļiem un saules stariem. Produkts balstīts uz ūdens dispersiju. Aizsargāt 

no sala un augstām temperatūrām. 

Transportēšana segtos transporta līdzekļos + 5⁰C - + 35⁰C temperatūrā. Ziemas transports 

kontrolētos temperatūras apstākļos. 

14.3 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC 

kodeksam 

Nav piemērojams 

 

15.Informācija par regulējumu 

15.1 Drošības, veselības joma un vides noteikumi/ normatīvie akti, kas īpaši attiecas 

uz vielām un maisījumiem 

1)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris) 

par ķimikāliju reģistrāciju, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un Eiropas 

Ķimikāliju aģentūras, ar ko groza Direktīvu 1999/45 / EK, izveidi un \ t ar ko atceļ Padomes 

Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes 

Direktīvu 76/769 / EEK un Komisijas Direktīvas 91/155 / EEK, 93/67 / EEK, 93/105 / EK 

\ t un 2000/21 / EK ar vēlākiem grozījumiem 

 

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 

par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, ar ko groza un atceļ 

Direktīvu 67/548 / EEK un 1999/45 / EK un groza Regulu (EK) Nr. (EK) Nr. 1907/2006 

(ES Oficiālais Vēstnesis L Nr. 353, 2008. gada 31. decembris, ar grozījumiem). 

 

3) Komisijas 2015. gada 28. maija Regula (ES) 2015/830, ar ko groza Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, novērtēšanu, 

licencēšanu un ierobežošanu (REACH) 

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums 

Ķīmiskās drošības novērtējums maisījumam nav vajadzīgs. 
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16. IEDAĻA. Cita informācija 

 

Šī  informācija ir balstīta uz mūsu šī brīža zināšanām. Tomēr tas nav uzskatāms par 

garantiju jebkurai produkta specifiskai pazīmei un ar šo informāciju nevar izveidot juridiski 

spēkā esošas līgumsaistības.  

Saistītās frāzes 

H330 – Ieelpojot iestājas nāve 

H331 – Toksisks, ja ieelpo 

H311 – Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu 

H301 – Toksisks, ja norīts 

H314 – Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus 

H317 – Var izraisīt alerģisku ādas reakciju 

H318 – Izraisa nopietnus acu bojājumus 

H400 – Ļoti toksisks ūdens organismiem 

H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām 

H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām 

 

Saīsinājumi un akronīmi 

NDS - maksimālā pieļaujamā koncentrācija darba vietā - maksimālā pieļaujamā vidējā 

svērtā koncentrācija, kuras ietekme uz darba ņēmēju 8 stundu darba laikā visā viņa 

profesionālās darbības laikā nedrīkst radīt pārmaiņas viņa nākamo paaudžu veselībā un 

veselībā. 

NDSCh - augstākā pieļaujamā tūlītējā koncentrācija 

NDSP - augstākā pieļaujamā griestu koncentrācija 

SVHC - ļoti bīstamas vielas 

vPvB (viela) Ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva 

PBT (viela) Ļoti stabila, bioakumulatīva un toksiska 

DL50 - nāvīga deva - deva, kurā noteikta laika intervālā novēro 50% testēto dzīvnieku 

CL50 - letāla koncentrācija - koncentrācija, kurā noteikta laika intervālā novēro 50% 

pārbaudīto dzīvnieku nāvi 

CE50 - efektīva koncentrācija - vielu koncentrācija, kas izraisa reakciju 50% apmērā no 

maksimālās vērtības 

BCF - biokoncentrācijas faktors (biostilance) - vielu koncentrācijas attiecība organismā 

līdz tā koncentrācijai ūdenī līdzsvara stāvoklī 

ADR - Eiropas nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa 

autoceļiem (Nolīgums par bīstamo kravu autopārvadājumiem) 

RID - Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa dzelzceļu 
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IMDG - Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss 

IATA - Starptautiskā gaisa transporta asociācija 

CAS - ķīmiskajai vielai piešķirtais numurs Chemical Abstracts Service sarakstā 

EK - atsauces numurs, ko izmanto Eiropas Savienībā, lai identificētu bīstamas vielas, jo 

īpaši tās, kas reģistrētas Eiropas esošo ķīmisko vielu sarakstā (EINECS) vai Eiropas 

paziņoto ķīmisko vielu sarakstā ELINCS (Eiropas Paziņoto ķīmisko vielu saraksts), vai to 

ķīmisko vielu saraksts, kas uzskaitītas publikācijā "Polimēri" 

ANO numurs - četru zīmju materiāla identifikācijas numurs ANO bīstamo materiālu 

sarakstā, kas iegūts no ANO paraugnoteikumiem, uz kuriem klasificē atsevišķu 

materiālu, maisījumu vai priekšmetu 

 

Drošības datu lapā iekļautie dati ir uzskatāmi tikai par atbalstu drošai lietošanai, 

transportam, izplatīšanai, lietošanai un uzglabāšanai. Drošības datu lapa nav produkta 

kvalitātes sertifikāts. Drošības datu lapā iekļautā informācija attiecas tikai uz konkrēto 

produktu, un tā var nebūt derīga vai pietiekama, ja šis produkts tiek lietots kopā ar citiem 

materiāliem vai lietojumiem. Personai, kas izmanto produktu, ir pienākums ievērot visus 

piemērojamos standartus un noteikumus, kā arī jāuzņemas atbildība, kas izriet no drošības 

datu lapā ietvertās informācijas nepareizas izmantošanas vai produkta nepareizas 

lietošanas. 

Papildu informācija:Klasifikācija tika veikta, pamatojoties uz datiem par bīstamo 

komponentu saturu, izmantojot aprēķina metodi, kas balstīta uz 15.1. Iedaļā uzskaitīto 

piemērojamo tiesību aktu kritērijiem. 

 

DDL tulkotājs: 

 SIA A.E.J. Consulting 

Adrese:KR.Barona iela12-35, 

 Jelgava ,LV-3001                

Tel. 26131615       


