
 

DROŠĪBAS DATU LAPA  
saska ņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006  

 
 

 UNIMEC ATIR SH 150 
 

Iepriekš ējās versijas datums:  28/1/2016 Labošanas datums:  22/2/2018 Versija 3.0 
 

1.1. Produkta identifikators  
 

Produkta nosaukums UNIMEC ATIR SH 150  
Viela/mais ījums Maisījums 

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

 

Apzin āti lietošanas veidi Rūpnieciskā transmisijas eļļa. 
 

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju  
 

Piegādātājs UNIMEC S.p.A. 
 via del lavoro, 20 - 20865 Usmate - Velate (MB) ITALIA 
 Tel: +39.039.6076900 
 Fax: +39.039 6076909 
 e-mail: info@unimec.eu 
1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās  

 

Valsts Toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: +371 67042473 
 
 

 

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana  
 

REGULA (EK) Nr. 1272/2008  
Pilnu bīstamības apzīmējumu tekstu, kas minēti šajā Iedaļa, skatīt 2.2. Iedaļa. 

 
Klasifik ācija  
Produkts nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 

2.2. Etiķetes elementi  
 

Marķēts saska ņā ar: REGULA (EK) Nr. 1272/2008 

Sign ālvārds  
Neviens 

 
Bīstam ības apz īmējumi  
Neviens 

 
Droš ības pras ību apz īmējums  
Neviens 

 
Papildus b īstam ības apz īmējumi  
EUH210 - Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma 
EUH208 - Satur Amines, C12-14-tert-alkyl Var izraisīt alerģisku reakciju 

 

1. Iedaļa: VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 

2. Iedaļa: BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA 



 

2.3. Citi apdraudējumi  
 

Fizik āli ķīmisk ās īpaš ības Piesārņotās virsmas būs ļoti slidenas. 
 
Īpaš ības vid ē Neizgāzt vidē. 

 

3.2. Maisījums 
 

Bīstamās sast āvda ļas 
Ķīmiskais nosaukums  EC Nr REACH 

reģistr ācijas Nr.  
CAS Nr.  Masas 

procenti  
Klasifik ācija (Reg. 1272/2008)  

Amines, C12-14-tert-alkyl 273-279-1 01-2119456798-18 68955-53-3 0.1-<0.25 STOT SE 3 (H335) 
Skin Corr. 1B (H314) 
Skin Sens. 1A (H317) 
Acute Tox. 4 (H302) 
Acute Tox. 3 (H311) 
Acute Tox. 2 (H330) 

Aquatic Acute 1 (H400) 
Aquatic Chronic 1 (H410) 

Acute M factor = 1 
Chronic M factor = 1 
Acute M factor = 1 

Chronic M factor = 1 
 

Papildus nor ādījumi Produkts ir izgatavots no sintētiskās bāzes eļļas (Polialfaolefīna). Produkts ir izgatavots no 
sintētiskās bāzes eļļas (estera). 

 
Pilnu b īstam ības apz īmējumu tekstu, kas min ēti šaj ā Iedaļa, skat īt 16. Ieda ļa. 

 

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts  
 

Vispārīgi ieteikumi SMAGU VAI NEPĀREJOŠU TRAUCĒJUMU GADĪJUMĀ IZSAUCIET ĀRSTU VAI 
NEATLIEKAMO MEDICĪNISKO PALĪDZĪBU. 

 
Nok ļūšana ac īs Rūpīgi skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem acu plakstiņiem. 

 
Saskare ar ādu Novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Mazgāt ādu ar ziepēm un ūdeni. Pirms atkārtotas 

lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt. 
 

Ieelpošana Pārvietot svaigā gaisā. 
 

Nor īšana NEIZRAISĪT vemšanu. Nekad personai bezsamaņā nedot neko caur muti. Nekavējoties 
sazināties ar ārstu vai saindēšanās informācijas centru. 

 
4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta  

 

Nok ļūšana ac īs Nav klasificēts. 
 

Saskare ar ādu Nav klasificēts. Var izraisīt alerģisku reakciju. 
 

Ieelpošana Nav klasificēts. Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt elpošanas sistēmas 
kairinājumu. 

 
Nor īšana Nav klasificēts. Norīšana var izraisīt kuņģa-zarnu kairinājumu, sliktu dūšu, vemšanu un 

caureju. 
 

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi  
 

Piezīmes ārstam Simptomātiska ārstēšana. 

3. Iedaļa: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM 

4. Iedaļa: PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI 



 

 

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi  
 

Piemēroti ugunsdz ēšanas l īdzek ļi Oglekļa dioksīds (CO2). ABC pulveris. Putas. Ūdens strūkla vai migla. 
 

Nepiem ēroti ugunsdz ēsības l īdzek ļi  Neizmantot blīvu ūdens strūklu, jo tā var izkliedēt un izplatīt uguni. 
 

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība  
 

Īpaša b īstam ība Nepilnīga sadegšana un termolīze var veidot dažāda toksiskuma pakāpes gāzes, 
piemēram, oglekļa monoksīdu, oglekļa dioksīdu, dažādus ogļūdeņražus, aldehīdus un 
kvēpus. To ieelpošana noslēgtās vietās vai augstā koncentrācijā var būt ārkārtīgi bīstama. 

 
5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem  

 

Īpašas ugunsdz ēsēju aizsargier īces  Uzvilkt elpošanas aparātu un aizsargapģērbu. 
 

Cita inform ācija Atdzesēt konteinerus / tvertnes ar ūdens šaltīm. Ugunsgrēka paliekas un uguns dzēšanā 
lietoto piesārņoto ūdeni utilizēt saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām. 

 

6.1. Individuāli drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un ārkārtas procedūras  
 

Vispārējā inform ācij Ja materiāls ir izlijis vai izbiris, nepieskarties tam un nekāpt tajā. Piesārņotās virsmas būs 
ļoti slidenas. Izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus. Nodrošināt adekvātu ventilāciju. 
Aizvākt visus aizdegšanās avotus. 

 
6.2. Vides drošības pasākumi  

 

Vispārējā inform ācij Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu. Mēģināt izvairīties no materiāla 
nokļūšanas kanalizācijā vai ūdenstilpēs. Ja neizdodas apturēt ievērojamu izšļakstījumu 
izplatīšanos, jāpaziņo vietējām iestādēm. 

 
6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli  

 

Savākšanas pa ņēmieniem Aizsprostot. Apturēt un savākt izšļakstījumus ar nedegošu absorbenta materiālu 
(piemēram, smiltīm, zemi, diatomītu, vermikulītu) un ievietot konteinerā utilizācijai atbilstoši 
vietējiem / nacionālajiem noteikumiem (skat. 13. punktu). Uzglabāt nodošanai utilizācijai 
piemērotos slēgtos konteineros. 

 

6.4. Atsauce uz citām iedaļām  
 

Individu ālie aizsardz ības l īdzek ļi Par to plašāk skatīt 8. sadaļu. 
 

Atkritumu apstr āde Skatīt 13. sadaļu. 
 

7.1. Piesardzība drošai lietošanai  
 

Ieteikumi droš ām darb ībām Nedzert, neēst un nesmēķēt, strādājot ar vielu. Personālajai aizsardzībai skat. 8. punktu. 
Izmantot tikai labi vēdinātās telpās. Neieelpot tvaikus vai izsmidzināto miglu. Izvairīties no 
saskares ar ādu, acīm un apģērbu. 

 
Uguns un spr ādziena profilakse Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības izlādes. Iezemēti/saistīti 

konteineri, tvertnes un pārvietošanas/pieņemšanas aprīkojums. 
 

5. Iedaļa: UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI 

6. Iedaļa: PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS 

7. Iedaļa: LIETOŠANA UN GLABĀŠANA 



 

Higi ēnas pas ākumi Nodrošināt, lai personāls, kas ir pakļauts riskam saskarsmei ar produktu, stingri ievērotu 
higiēnas noteikumus. Ieteicams regulāri tīrīt iekārtas, darba zonu un darba apģērbu. 
Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un nekavējoties pēc darbībām ar produktu. Nedrīkst 
lietot abrazīvas vielas, šķīdinātājus vai degvielu. Nedrīkst slaucīt rokas lupatās, kas ir 
piesārņotas ar produktu. Neievietot ar produktu piesārņotas lupatas darba apģērba 
kabatās. 

 

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība  
 

Tehniskie pas ākumi/uzglab āšanas apst ākļi  

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Glabāt slēgtās telpās. Tvertni stingri noslēgt. Ieteicams glabāt oriģinālajā tvertnē. 
Pretējā gadījumā uz jaunās tvertnes pārnesiet visu uz bīstamības zīmēm redzamo likumā noteikto informāciju. Nenoņemt 
bīstamības zīmes no tvertnēm (pat tad, ja tās ir tukšas). Pielāgojiet aprīkojumu, lai izvairītos no nejaušas produkta noplūdes 
(piemēram, plombas bojājuma gadījumā) uz karstiem lējumiem vai elektrokontaktiem. Sargāt no aukstuma, karstuma un saules 
stariem. 
Aizsargāt no mitruma. 

 

Materi āli, no k ā jāizvair ās Spēcīgi oksidētāji. 
 

7.3. Konkrēts(i) lietošanas veids(i)  
 

Konkr ēts(i) lietošanas veids(i) Informācija nav pieejama. 
 

8.1. Pārvaldības parametri  
 

Ekspoz īcijas robežv ērt ības Nesatur vielas, saskaņā ar Eiropas arodekspozīcijas robežvērtībām tādā koncentrācijā, kas 
pārsniedz normatīvos sliekšņus 

 
Uzraksts Skatīt 16. sadaļu 

DNEL Darbinieks (r ūpniec ības uz ņēmuma/profesion ālis)  
Ķīmiskais nosaukums  Īstermi ņa, sist ēmiska 

iedarb ība 
Īstermi ņa, viet ēja 

iedarb ība 
Ilgtermi ņa, sist ēmiska 

iedarb ība 
Ilgtermi ņa, viet ēja 

iedarb ība 
Amines, C12-14-tert-alkyl 

68955-53-3 
  12.5 mg/m³ Inhalation 12.1 mg/m³ Inhalation 

DNEL Patērētājs  
Ķīmiskais nosaukums  Īstermi ņa, sist ēmiska 

iedarb ība 
Īstermi ņa, viet ēja 

iedarb ība 
Ilgtermi ņa, sist ēmiska 

iedarb ība 
Ilgtermi ņa, viet ēja 

iedarb ība 
Amines, C12-14-tert-alkyl 

68955-53-3 
  2.5 mg/m³ Inhalation 

0.35 mg/kg bw/day Oral 
1.2 mg/m³ Inhalation 

Paredzētā beziedarb ības 
koncentr ācija (PNEC)  

 
Ķīmiskais  

nosaukums  
Ūdens  Sediments  Augsne  Gaiss  STP Orāli  

Amines, 
C12-14-tert-alkyl 

68955-53-3 

0.001 mg/L fw 
0.0001 mg/l mw 

0.004 mg/l or 

2.14 mg/kg dw fw 
0.214 mg/kg dw 

mw 

0.428 mg/kg dw  0.635 mg/l 4.71 mg/kg 

8.2. Iedarbības pārvaldība  
 

Arodekspoz īcijas kontroles pas ākumi  

Inženiertehniskie pas ākumi Piemērot tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstību ķīmisku vielu iedarbības 
robežlielumiem darbavietā. Strādājot noslēgtās vietās (cisternās, tvertnēs u.tml.) 
pārliecinieties, vai pietiekamā daudzumā tiek pievadīts elpošanai nepieciešamais gaiss un 
lietojiet ieteicamo aprīkojumu. 

Individu ālie aizsardz ības l īdzek ļi 
 
Vispārējā inform ācij Ja produkts tiek lietots maisījumos, ieteicams sazināties ar piemērota aizsargaprīkojuma 

piegādātājiem. Šīs rekomendācijas attiecas uz produktu stāvoklī, kā tas piegādāts. 

8. Iedaļa: IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA 



 

 

E l p o š a n a s a i z s a r d z ī b a 

Normālos apstākļos nekāds. Kad strādājošie saskaras ar koncentrācijām, kas 
augstākas par iedarbības robežlielumiem, viņiem ir jāizmanto piemēroti sertificēti 
respiratori.Respirators ar kombināciju filtru tvaikiem/daļiņām (EN 14387). A/P1 tips. 
Valkājot elpošanas aparātu, stingri jāievēro ražotāja instrukcijas un noteikumi, kas 
regulē to izvēli un lietošanu. 

 
Acu aizsardz ība Ja pastāv izšļakstīšanās iespēja, uzvilkt:. Drošības brilles ar sānu aizsargekrāniem. 

 
Ādas un ķermeņa aizsardz ība Valkāt piemērotu aizsargapģērbu. Aizsargcimdi vai zābaki. Apģērbs ar garām piedurknēm. 

 
Roku aizsardz ība Aizsargcimdi: Nitrilgumija, Fluorēta gumija. Gadījumos, kad ir ilgstoša saskare ar produktu, 

ieteicams nēsāt cimdus, kas atbilst standarta EN420 un EN374 prasībām, kas nodrošina 
aizsardzību uz vismaz 480 minūtēm un kuru biezums ir vismaz 0,38 mm. Šīm vērtībām ir 
tikai orientējošs raksturs. Aizsardzības līmenis ir atkarīgs no cimda materiāla, tā 
tehniskajām īpašībām, tā izturības pret ķīmiskajām vielām, ar kurām tam būs saskare, 
cimda piemērotības pielietojumam un tā nomaiņas biežumam. 

Vides riska p ārvald ība 
 

Vispārējā inform ācij Produkts nedrīkst nokļūt kanalizācijā, ūdenstilpēs vai augsnē. 
 

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām  
 

Izskats  
Krāsa 
Fizik ālais st āvoklis @20°C 
Smarža  
Smaržas slieksnis  

 dzidrs 
dzeltens līdz dzintara 
šķidrums 
Īpatnēja 
Informācija nav pieejama 

 

Īpaš ība 
pH 
Kušanas punkts/kušanas diapazons  

Vērt ības  Piezīmes 
Nav piemērojams 
Informācija nav pieejama 

Metode   

Viršanas punkts / viršanas   Informācija nav pieejama  

temperat ūras diapazons     

Uzliesmošanas temperat ūra 235  °C 
455  °F 

 ISO 2592 
ISO 2592 

Iztvaikošanas ātrums   Informācija nav pieejama  

Uzliesmojam ības robežas gais ā Informācija nav pieejama 
 

augš ējais 
Zemākais  

Tvaika spiediens  
Tvaika bl īvums  

  Informācija nav pieejama 
Informācija nav pieejama 
Informācija nav pieejama 
Informācija nav pieejama 

 

Relat īvais bl īvums  0.85 - 0.86 @ 15 °C 
Bl īvums  850 - 860 kg/m3 @ 15 °C ISO 3675 
Šķīdība ūden ī 
Šķīdība citos š ķīdinātājos  
logPow  
Pašaizdegšan ās temperat ūra 
Noārd īšanās temperat ūra 
Viskozit āte, kinem ātisk ā 

 
 
 

 
135 

 
 
 

 
- 165 mm2/s 

Nešķīstošs 
Informācija nav pieejama 
Informācija nav pieejama 
Informācija nav pieejama 
Informācija nav pieejama 
@ 40 °C 

 
 
 

 
ISO 3104 

Sprādzienb īstam ība Nav sprādzienbīstams 
Oksid ēšanas īpaš ības Nav piemērojams 
Bīstamu reakciju iesp ējam ība Informācija nav pieejama 

 
 
 

9. Iedaļa: FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 



 

9.2. Cita informācija  
 

Sasalšanas temperat ūra Informācija nav pieejama 

 

10.1. Reaģētspēja  
 

Vispārējā inform ācij Informācija nav pieejama. 
 

10.2. Ķīmiskā stabilitāte  
 

Stabilit āte Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos. 
 

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība  
 

Bīstamas reakcijas Normālos apstrādes apstākļos nekāds. 
 

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās  
 

Apst ākļi, no kuriem j āvair ās Karstums (temperatūra virs uzliesmošanas temperatūras), dzirksteles, aizdegšanās 
temperatūra, liesmas, statiskā elektrība. 

10.5. Nesaderīgi materiāli  
 

Materi āli, no k ā jāizvair ās Spēcīgi oksidētāji. 
 

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti  
 

Bīstami no ārd īšanās produkti Nav normālos apstākļos. 
 

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi  
 

Akūta toksicit āte Lok āli efekti Inform ācija par produktu  

 
Saskare ar ādu Nav klasificēts. Var izraisīt alerģisku reakciju. 
Nok ļūšana ac īs Nav klasificēts. 
Ieelpošana Nav klasificēts. Tvaiku ieelpošana augstā koncentrācijā var izraisīt elpošanas sistēmas 

kairinājumu. 
Nor īšana Nav klasificēts. Norīšana var izraisīt kuņģa-zarnu kairinājumu, sliktu dūšu, vemšanu un 

caureju. 
Akūtā toksiskuma nov ērtējums (ieelpojot g āzi)     77,019.64 ppm 
Akūtā toksiskuma nov ērtējums (ieelpojot putek ļus/miglu)   385.83 mg/l 

 
Akūta toksicit āte - Inform ācija par komponentiem  

 
Ķīmiskais nosaukums  LD50 or āli  LD50 derm āli  LC50 Ieelpošana  

Amines, C12-14-tert-alkyl LD50 612 mg/kg (Rat) LD50 251 mg/kg (Rabbit) LC50(4h) 1.19 mg/l (Rat 
female-vapeurs) 

Sensibiliz ācija  
 

Sensibiliz ācija Nav klasificēts kā sensibilizators. Satur sensibilizatoru/-us. Var izraisīt alerģisku reakciju. 
Vienas no šajā formulā ietvertajām vielām piegādātājs norādīja, ka viņam ir dati, kas 
apstiprina, ka izmantotajā koncentrācijā nav nepieciešama jutīguma klasifikācija. 

 
 
 

10. Iedaļa: STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 

11. Iedaļa: TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 



 

Specifiski efekti   
 

Kancerog ēnums Šis produkts nav klasificēts kā kancerogēns. 
Mutagēnums Šis produkts nav klasificēts kā mutagēns. 
Toksicit āte reprodukt īvajai sist ēmai Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā kaitē reproduktīvajai 

sistēmai vai kas ir uzskatāma par tādu, kas kaitē reproduktīvajai sistēmai. 
 

Atk ārtotas devas toksiskums  
 

Subhronisk ā toksicit āte Informācija nav pieejama. 
 

Specifisk ā toksicit āte mērķorg ānam (STOT)  
 

Specifisk ā toksicit āte mērķorg ānam Informācija nav pieejama. 
(STOT) 

 

Cita inform ācija  
 

Citas nelabv ēlīgas ietekmes Pēc ilgstošas un daudzkārtējas pakļaušanas produkta iedarbībai (saskare ar piesārņotu 
apģērbu) var izveidoties raksturīgi ādas bojājumi (eļļas čulgas). 

 

12.1. Toksicitāte  
 

Nav klasificēts. 
 

Akūta toksicit āte ūdens videi - Inform ācija par produktu  
 

Informācija nav pieejama. 
 

Akūta toksicit āte ūdens videi - Inform ācija par komponentiem  
 

Ķīmiskais nosaukums  Tokiskums attiec ībā uz 
aļģēm 

Toksiskums attiec ībā uz 
dafnij ām un citiem ūdens 

bezmugurkaulniekiem  

Toksiskums attiec ībā uz 
ziv īm 

Toksicit āte 
mikroorganismiem  

Amines, C12-14-tert-alkyl 
68955-53-3 

EC50 (72h) 0.44 mg/l 
(Algae) 

EC50 (48h) 2.5 mg/l 
(Daphnia magna) 

LC50 (96h) 1.3 mg/l (Fish)  

 
Hroniska toksicit āte ūdens videi - Inform ācija par produktu  
Informācija nav pieejama. 

 
Hroniska toksicit āte ūdens videi - Inform ācija par komponentiem  
Informācija nav pieejama. 

 
Ietekme uz sauszemes organismiem   
Informācija nav pieejama. 

12.2. Noturība un spēja noārdīties  
 

Vispārējā inform ācij  
Informācija nav pieejama. 

12.3. Bioakumulācijas potenciāls  
 

Inform ācija par produktu Informācija nav pieejama. 
 

logPow Informācija nav pieejama 
Inform ācija par komponentiem . 

Ķīmiskais nosaukums  log Pow  
Amines, C12-14-tert-alkyl - 68955-53-3 2.9 

  

12. Iedaļa: EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 



 

12.4. Mobilitāte augsnē  

Augsne Ņemot vērā produkta fiziskās un ķīmiskās īpašības, tas parasti ir vāji mobils augsnē. 
Gaiss Zaudējumi, ko rada iztvaikošana, ir nelieli. 
Ūdens Nešķīstošs. Produkts izplatās pa ūdens virmu. 

 
12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti  

 
PBT un vPvB nov ērtējums Informācija nav pieejama. 

 
12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes  

 

Vispārējā inform ācij Informācija nav pieejama. 
 

13.1. Atkritumu apstrādes metodes  
 

Atlikumu / neizmantoto produktu atkritumi  

Neizgāzt vidē. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. 
Aizliegts izliet kanalizācijā. Utilizēt atbilstoši vietējiem noteikumiem. Kur vien iespējams, 
utilizācijas vai sadedzināšanas vietā ieteicama pārstrāde. Pēc izlietošanas eļļa jānosūta 
uz izlietotās eļļas savākšanas punktu. Nepareiza izlietotas eļļas utilizācija apdraud vidi. 
Aizliegti maisījumi ar citām vielām, piemēram, šķīdinātājiem, bremžu un dzesēšanas 
šķidrumu. 

 
Piesārņotais iepakojums Tukšos konteinerus nogādāt apstiprinātā atkritumu novietnē pārstrādei vai iznīcināšanai. 

Utilizēt atbilstoši vietējiem noteikumiem. 
 

EWC atkritumu utiliz ācija Nr. Sekojošie atkritumu kodi ir tikai ieteikumi:. 13 02 06. Saskaņā ar Eiropas Atkritumu 
klasifikatoru, atkritumu kodi nav produkta specifiski, bet gan lietošanas specifiski. Atkritumu 
kodus piešķir lietotājs, pamatojoties uz aktivitātēm, kādām produkts ticis lietots. 

 

ADR/RID Nav noteikts 

IMDG/IMO Nav noteikts 

ICAO/IATA Nav noteikts 

ADN Nav noteikts 
 

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

Eiropas Savienība 

Plašāka informācija 

Informācija nav pieejama 
 
 

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums  
 

Ķīmisk ās droš ības nov ērtējums Informācija nav pieejama 
 

13. Iedaļa: APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU 

14. Iedaļa: INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU 

15. Iedaļa: INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU 



 

15.3. Nacionālā normatīva rakstura informācija  

Latvija 
 

• Izvairīties no ķīmisku vielu iedarbības robežlielumu darbavietā pārsniegšanas (skat. 8. punktu). 
• 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” 
LR MK 19.04.2011. noteikumi Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 
LR MK 26.04.2011. noteikumi Nr.319 „Noteikumi par atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidiem” 
ADR - Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu, kas noslēgts Ženēvā 1957. 
gada 30. septembrī, ar grozījumiem 

 
 

 

Pilns b īstam ības apz īmējumu teksts, uz ko izdar īta atsauce 2. un 3. poz īcij ā 
H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu 
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus 
H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju 
H302 - Kaitīgs, ja norij 
H311 - Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu 
H330 - Ieelpojot, iestājas nāve 
H400 - Ļoti toksisks ūdens organismiem 
H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām 

 

Saīsinājumi, akron īmi  
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = ASV Valdības rūpniecības higiēnistu konference 
bw = body weight = ķermeņa svars 
bw/day = body weight/day = ķermeņa svars/dienā 
EC x = Effect Concentration associated with x% response = ietekmes koncentrācija saistībā ar x% atbildes reakciju 
GLP = Good Laboratory Practice = laba laboratorijas prakse 
IARC = International Agency for Research of Cancer = Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra 
LC50 = 50% Lethal concentration = 50 proc. mirtina koncentracija - chemikalo koncentracija ore arba vandenyje, kuri sukelia 50 
proc. (pusės) bandomųjų gyvūnų mirtį 
LD50 = 50% Lethal Dose = 50% letālā doza - ķimikālijas apjoms, kas vienreizējas iedarbības rezultātā izraisa nāvi 50% (pusei) no 
testa dzīvnieku grupas 
LL = Lethal Loading = letālā slodze 
NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = Nacionālais darba drošības un veselības institūts 
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level = nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmenis 
NOEC = No Observed Effect Concentration = nenovērojamās ietekmes koncentrācija 
NOEL = No Observed Effect Level = nenovērojamās ietekmes līmenis 
OECD = Organization for Economic Co-operation and Development = Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija 
OSHA = Occupational Safety and Health Administration = Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra 
UVCB = Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material = Nezināma vai mainīga 
sastāva viela, kompleksas reakcijas produkti vai bioloģisks materiāls 
DNEL = Derived No Effect Concentration = Atvasināts līmenis bez novērojamas iedarbības 
PNEC = Predicted No Effect Concentration = Paredzētā beziedarbības koncentrācija 
dw = dry weight = svars sausā veidā 
fw = fresh water = svaigs ūdens 
mw = marine water = jūras ūdens 
or = occasional release = neregulāra izlaišana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Iedaļa: CITA INFORMĀCIJA 



 

Uzraksts 8. sadaļa 
 

TWA = Time weighted average = laika svērtais vidējais 
STEL = Short Term Exposure Limit = īstermiņa ekspozīcijas robežvērtība 
PEL = Permissible exposure limit = pieļaujamā ekspozīcijas robežvērtība 
REL = Recommended exposure limit = ieteicamā ekspozīcijas robežvērtība 
TLV = Threshold Limit Values = sliekšņa robežvērtības 

Labošanas datums: 22/2/2018 
Piezīme par aktualiz āciju norāda atjaunotu punktu. 
Šī droš ības datu lapa atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 pr asībām 

Šī droš ības datu lapa papildina, bet neaizst āj produkta tehnisko datu lapu Šeit ietvert ā inform ācija ir sniegta godpr ātīgi un 
atbilst m ūsu zin āšanām iepriekš nor ādītajā datum ā Lietot ājs apzin ās, ka produkta izmantošana citiem nol ūkiem, kuriem 
produkts nav paredz ēts, rada potenci ālas briesmas Šeit ietvert ā inform ācija nek ādi neatbr īvo lietot āju no visu vi ņa 
darb ības noteikumu p ārzin āšanas un iev ērošanas Lietot ājs uz ņemas pilnu atbild ību par produkta izmantošanas droš ības 
noteikumu iev ērošanu. Dokument ā minētie likumi un noteikumi ir paredz ēti k ā pal īdzība lietot ājam vi ņa pienākumu izpild ē 
Šis saraksts nav uzskat āms par piln īgu un izsme ļošu Vien īgi lietot ājs ir atbild īgs par to, lai uz vi ņu attiektos tikai min ētās 
saist ības un pien ākumi.  

Droš ības datu lapas beigas  
 
 
 
 

+ Sensibilizējoša viela * Ādas apzīmējums 
** Bīstamības apzīmējums C: Kancerogēns 
M: Mutagēns R: Toksisks reproduktīvajām spējām 


