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BioPlus 

 

1. Informācija par vielu / maisījumu un uzņēmumu / sabiedrību 

 

 1.1 Produkta identifikators 

 Tirdzniecības nosaukums:  BioPlus 

 Citi identifikācijas veidi:  Nav pieejami 
 

 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot 
· Lietošanas nozare: Ķēžu smēreļļa uz augu eļļas bāzes 
       Komercpielietojumam un sadzīves pielietojumam 
 

 1.3 Informācija par datu drošības lapas piegādātāju 

 Izgatavotājs/ Piegādātājs: 
ANDREAS STIHL AG & Co. KG 
Badstr. 115 
D-71336 Waiblingen 
Tālr.: +49(0) 7151-26-3237 
Fakss: +49(0)7151-26-8-3237 
E-pasts: info@stihl.com 

 

 Personas, kas atbildīga par šo drošības datu lapu, e-pasta adrese: info@stihl.com 

 1.4. Ārkārtas situāciju tālruņa numurs: 
Ārkārtas situāciju kontroles centrs Berlīnē saindēšanās gadījumos +49 (0) 30 30 686 790 (vācu un angļu 
valodā) 

 

2.  Informācija par bīstamību 

 

 2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija 

 Produkta identifikācija: Maisījums 

 Klasifikācija saskaņā ar Direktīvu 1272/2008/EEK  
Saskaņā ar CLP regulu produkts nav klasificēts  
 
Produkts nav klasificēts kā bīstams, atbilstoši Regulai (ES) 1272/2008 un tās grozījumiem. 
Skat. 11. nodaļu lai gūtu detalizētu informāciju par iedarbību uz veselību un citiem simptomiem. 

 

 2.2  Etiķetes elementi 

 Signālvārds: Nav signālvārda 

 Bīstamības apzīmējums: Nav zināmas īpašas iedarbības un bīstamības 

 Drosības prasību apzīmējumi 

 Novēršana: Nav attiecināms 

 Reakcija: Nav attiecināms 

 Uzglabāšana: Nav attiecināms 

 Iznīcināšana: Nav attiecināms 

 Citas prasības attiecībā uz marķējumu: Nav attiecināms 

 Pielikums XVII – ierobežojumi: Nav attiecināms 
attiecībā uz noteiktu vielu, maisījumu 
un savienojumu ražošanu, izplatīšanu 
un izmantošanu 

 2.3 Cita bīstamība 

 Citas bīstamības, kuras nepieciešams klasificēt: Nav zināms 
 

3.  Sastāvs/ Informācija par sastāvdaļām 

 

 3.2 Ķīmiskās īpašības: Maisījumi 
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Apraksts:Nav tādu vielu, kasatbilstoši pašreizējām piegādātāja zināšanām attiecīgajās koncentrācijās būtu 

atzīstamas par veselību vai apkārtējo vidi apdraudošām, par PBT vai vPvB, vai tām pielīdzināmām vielām vai par 
tādām, uz kurām attiektos iedarbības ierobežojumi darba vietā, un tāpēc tās būtu jānorāda šajā punktā. 

 
 

 

4 Pirmās palīdzības pasākumi 

 

 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts: 

 Nokļūstot acīs:  
Vairākas minūtes skalojiet atvērtu aci tekošā ūdenī. Pārbaudiet vai acīs nav kontaktlēcu un, ja ir, tad 

 tās izņemt. Ja simptomi nepāriet, konsultējieties ar ārstu. 

 Ieelpojot: Nodrošiniet svaiga gaisa piekļuvi, kā arī novietojiet pozīcijā, kas atvieglo elpošanu; 
konsultējieties ar ārstu, parādoties simptomiem 

 Nokļūstot uz ādas:  
Nekavējoties nomazgājiet ādu ar ūdeni un ziepēm, kārtīgi noskalojiet, novilkt netīro abģērbu un 

 kurpes. Ja kairinājums nepāriet, konsultējieties ar ārstu. 

 Norijot:Izskalot muti ar ūdeni. Nodrošiniet svaiga gaisa piekļuvi, kā arī novietojiet pozīcijā, kas 
atvieglo elpošanu. Ja viela norīta un persona ir pie samaņas, mazos daudzumos dot dzert ūdeni. 
Neizraisiet vemšanu, izņemot, ja to liek darīt medicīnas darbinieks. Ja simptomi nepāriet,vērsieties 
pēc medicīniskās palīdzības. 

 Pirmās palīdzības sniedzēja aizsardzība: Aizliegts veikt darbības, kas apdraud palīdzības 
sniedzējus vai kas nav pietiekami apgūtas. 

 4.2 Svarīgākie simptomi un to ietekme – akūta un aizkavēta 

 Iespējamā akūtā iedarbība uz veselību: 

 Nokļūstot acīs: Nav zināma īpaša ietekme vai bīstamība 

 Ieelpojot: Nav zināma īpaša ietekme vai bīstamība 

 Nokļūstot uz ādas: Nav zināma īpaša ietekme vai bīstamība 

 Norijot: Nav zināma īpaša ietekme vai bīstamība 

 Norādes/simptomi par pārsniegtu iedarbību 

 Nokļūstot acīs: Nav īpašu datu 

 Ieepojot: Nav īpašu datu 

 Nokļūstot uz ādas: Nav īpašu datu 

 Norijot: Nav īpašu datu 

 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi  

 Norādījumi ārstam:Aprūpēt atbilstoši simptomiem. Gadījumā, ja norīts vai ieelpots lielāks daudzums 
maisījuma, tūlīt sazināties ar speciālistu saindēšanās informācijas centrā. 

 Norāde uz īpašu aprūpi: Nav nepieciešama īpaša aprūpe 
 

5. Ugunsdzēsības pasākumi 

 

 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi 

 Piemēroti ugunsdzēšanas līdzekļi 
Pulveris, CO2, ūdensmigla vai putas. Lietojiet ugunsdzēšanas līdzekli, kas paredzēts uguns 
izplatīšanās novēršanai.. 

 Nepiemēroti ugunsdzēšanas līdzekļi-  Nelietojiet ūdens strūklu. 

 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība 

 Bīstamība, kas var rasties no vielas vai maisījuma: Uzkaršanas vai degšanas gadījumā 
paaugstinās spiediens un iepakojums var plīst 

 Bīstami sadegšanas produkti: Pie sadegšanas produktiem var piederēt: 
     CO2 

     CO 

 5.3 Ieteikumi uguns dzēsējiem 

 Īpaši aizsardzības pasākumi:Ugunsgrēka gadījumā, norobežot teritoriju un evakuēt visu cilvēkus 
    no bīstamās zonas. Aizliegts veikt darbības, kas apdraud palīdzību 
    sniedzošos vai kas nav pietiekami apgūtas. 
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 Īpašs aizsargekipējums ugunsdzēšanas pasākumiem: Ugunsdzēsējiem jābūt tērptiem atbilstošā 

aizsargapģērbā un jālieto elpošanas ekipējums ar pilnu sejas aizsardzību, kuri jālieto pārspiediena 
režīmā. Ugunsdzēsēju apģērbs (ieskaitot ķiveri, aizsargzābakus un aizsargcimdus), kas atbilst 
Eiropas standartam EN 469, sniedz pamataizsardzību negadījumos ar ķīmiskām vielām. 

 Papildu informācija (sprādzienbīstamība): Šis produkts nav sprādzienbīstams. 
 

6.  Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos 

 

 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām  

 Nelaimes gadījumiem nesagatavotām personām: Aizliegts veikt darbības, kas apdraud palīdzības 
sniedzējus vai kas nav pietiekami apgūtas. Evakuēt apkārtni. Aizliegt pieeju nepiederošām un 
neaizsargātām personām. Neaiztikt un neiekāpt izlijušanā vielā. Lietot nelaimes gadījumiem 
paredzētosindividuālos aizsardzības līdzekļus. 

 Ārkārtas situāciju dienestiem: Lai rīkotos ar izlijušo vielu, ir nepieciešams īpašs aizsargapģērbs, 
jāievēro 8. punkta norādījumi par piemērotu un nepiemērotu materiālu izvēli. Skatīt arī informāciju, 
kas norādīta “Nelaimes gadījumiem nesagatavotām personām” punktā. 

 6.2 Vides drošības pasākumi: 
Nepieļaut izlijušās vielas izplatīšanos un iztecēšanu uz grunts, nokļūšanu ūdenstilpnēs, kanalizācijas 

ūdeņos, notekūdeņos. Informēt atbildīgās institūcijas gadījumā, ja viela izraisījusi apdraudējumu 
apkārtējai videi (ietecējusi noteksistēmās, virszemes ūdenstilpnēs, gruntī vai nonākusi gaisā). 

 6.3 Ierobežošanas un savākšanas materiāli un paņēmieni: 

 Ja izlijis mazs daudzums: Blīvi ierobežot perimetru, ja to iespējams izdarīt bez apdraudējuma. 
Atvirzīt iepakojumu no izlīšanas vietas. Atšķaidīt ar ūdeni un nomazgāt vielu, ja viela šķīst ūdenī. 
Citādi vai, ja viela nešķīst ūdenī, absorbējiet izlijušo vielu ar inertu uzsūcošu materiālu un izmetiet 
atbilstošā atkritumu konteinerā. Utilizācijai izmantojiet labas reputācijas atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmumu.  

 Ja izlijis liels daudzums: Blīvi ierobežot perimetru, ja to iespējams izdarīt bez apdraudējuma. 
Atvirzīt iepakojumu no izlīšanas vietas. Novērst iekļūšanu kanalizācijas ūdeņos, ūdenskrātuvēs, 
pagrabos vai slēgtās teritorijās. Izlijušo vielu noskalojiet notekūdens apstrādes sistēmā vai 
apstrādājietlīdzīgi. Izlijušo vielu absorbējiet ar nedegošiem, uzsūcošiem materiāliem (piemēram, 
smiltis, zeme, vermikulīts, dietomīts) ierobežojiet uz utilizējiet atbilstoši vietējiem noteikumiem, 
izmantojot atbilstošu tvertni. Utilizācijai izmantojiet labas reputācijas atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmumu. 

 

 6.4 Atsauces uz citām sadaļām: 
Informācija par kontaktiem nelaimes gadījumānorādīta 1. sadaļā 
Informācija par piemērotu personīgo aizsargapģērbunorādīta 8. sadaļā 
Informācija par atkritumu utilizāciju norādīta 13. sadaļā. 

 

7.Lietošana un glabāšana 

 

 7.1 Informācija drošai lietošanai 

 Drošības pasākumi: Izmantot atbilstošu drošības aprīkojumu (skat. 8. sadaļu) 

 Ieteikumi vispārējai darba higiēnai: Ēšana, dzeršana un smēķēšana ir aizliegta telpās, kurās 
izmanto, uzglabā un apstrādā šo vielu. Personām, kuras rīkojas ar šo vielu, ir obligāti pirms ēšanas, 
dzeršanas un smēķēšanas jānomazgā rokas un seja. Nosmērēts apģērbs un aizsargekipējums 
pirms ieiešanas telpās, kas paredzētas ēšanai, ir jānovelk. Skatīt 8. sadaļu tālākai informācijai par 
higiēnas prasībām.  

 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība 
Jāuzglabā atbilstoši vietējiem noteikumiem. Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no tiešiem 

saules stariem. Uzglabāt tikai sausā, vēsā un labi vēdinātā telpā. Neuzglabāt kopā ar nesaderīgām 
vielām (skat. 10. sadaļu), ar pārtikas produktiem un dzērieniem. Iepakojumu turēt blīvu, aiztaisītu un 
aizzīmogotu līdz tā izmantošanai. Atvērtus iepakojumus atbilstoši aiztaisīt un uzglabāt stāvus stāvoklī lai 
aizkavētu izlīšanu. Neuzglabāt nemarķētos iepakojumos. Lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu, 
uzglabāt atbilstošās tvertnēs. Pirms pārvietošanas vai izmantošanas skat. 10. sadaļu par nesaderīgiem 
materiāliem. 

Uzglabāšanas klasifikators (TRGS 510): 10 

 7.3 Konkrēti gala lietošanas veidi  
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 7. sadaļa rīkošanās un uzglabāšana: Šajā sadaļā ietverta informācija par vispārīgiem ieteikumiem un 

instrukcijām. 
 

8.  Saskares ierobežošana, uzraudzība un individuālie aizsardzības līdzekļi 

Šajā sadaļā ietverta informācija par vispārīgiem ieteikumiem un instrukcijām. Sagatavotā informācija norāda 
uz tipiskiem, paredzamiem produkta izmantošanas veidiem. Ja ar produktu rīkojas lielos daudzumos vai 
izmanto citādi, kas būtiski ietekmētu iedarbību uz darbiniekiem vai vielas nokļūšanu apkārtējā vidē, ir 
jāievēro vēl papildus drošības pasākumi. 

 8.1  Pārvaldības parametri 

 Sastāvdaļas ar robežvērtībām, kas pieprasa uzraudzību darba vietā:  
Produkts nesatur būtiskus tādu vielu daudzumus, kuru kritiskās vērtības būtu jāuzrauga darba vietā. 

 Ieteicamā pārvaldības politika: Ja šis produkts satur vielas, uz kurām attiecināma kritiskās vērtības 
uzraudzība darba vietā, var būt nepieciešama personīga, atmosfēriska (attiecībā uz darba vietu) vai 
bioloģiska uzraudzība, lai pārliecinātos par ventilācijas efektivitāti vai citu kontrolmehānismu 
iedarbību un/vai elpošanas aizsargierīčunepieciešamību. Būtu jānorāda atbilstība Eiropas 
standartiem, piemēram: Eiropas standarts DIN EN 689 (Darba vietas gaisa kvalitāte – noteikumi par 
ieelpojamu ķīmisku vielu noteikšanu un to atbilstība robežvērtībām un to mērīšanas nosacījumi), 
Eiropas standarts DIN EN 14042 (Darba vietas gaisa kvalitāte – norādījumi par ierīcēm un darbībām 
ķīmisku un bioloģisku iedarbības vielu noteikšanai), Eiropas standarts DIN EN 482 (darba vietas 
gaisa kvalitāte – vispārīgi norādījumi par ķīmisku iedarbības vielu noteikšanas darbību efektivitāti), kā 
arī jānorāda atbilstība nacionālām instrukcijām par metodēm lai konstatētu bīstamu vielu klātbūtni. 

 DNEL un DMEL vērtības: Nav pieejamas DNEL un DMEL vērtības. 

 PNEC vērtība: 

 8.2 Saskares ierobežošana un pārvaldība 

 Piemēroti tehniskie kontroles risinājumi: Laba parastā telpu ventilācijas sistēma nodrošinās 
pietiekamu darbinieku saskares ierobežošanu ar vielu. 

 Personīgais aizsardzības aprīkojums 

 Higiēniskās prasības: Pēc rīkošanās ar ķīmiskiem produktiem un darba dienas beigās, tāpat kā 
pirms ēšanas, smēķēšanas un tualetes apmeklējuma, kārtīgi nomazgājiet rokas, apakšdelmus un 
seju. Izvēlieties atbilstošu metodi nosmērēta apģērba atdalīšanai no apkārtējās vides. Pirms 
nosmērēta apģērba atkārtotas izmantošanas, tas jāizmazgā. Pārliecinieties, ka darba vietas tuvumā 
ir pieejama acu skalošanai piemērota vieta kā arī drošības duša. 

 Acu/sejas aizsardzība: Ja drošības risku izvērtējums paredz aizsargbriļļu izmantošanu, tās 
jānodrošina, atbilstoši atzītiem standartiem, kas paredz aizsardzību pret saskares, šķidrumu 
šļācienu, miglas, gāzu vai putekļu iedarbību. Ja pastāv saskarsmes risks, ir jānodrošina 
aizsargekipējums, kas pārsniedz pamatprasības attiecībā uz drošības aprīkojumu: aizsargbrilles ar 
sānu aizsargiem. 

 Ieteikums: Aizsargbrilles ar sānu aizsargiem, atbilstoši standartam EN 166. 

 Ādas aizsardzība: 

 Roku aizsardzība: Rīkojoties ar ķīmiskiem produktiem, ir vienmēr jāizmanto ķīmisku produktu 
izturoši, to necaurlaidīgi un atzītam standartam atbilstoši cimdi, ja to paredz drošības risku 
izvērtējums. Ir jāizvērtē cimdu ražotāju norādīto parametru pārbaude darba laikā, lai pārliecinātos par 
to aizsardzības līmeņa noturību un drošumu. Ir jāievēro, ka dažādu ražotāju cimdu materiāla izturība 
laika gaitā var atšķirties. Cimdiem, kuri ražoti no dažādu vielu maisījumiem, nav iespējams precīzi 
noteikti to izturības uz aizsardzības līmeņa noturības ilgumu.  

 Ieteikums: Standartam EN374 atbilstoši pārbaudīti cimdi. 

 Ķermeņa aizsardzība: Pirms rīcības ar šiem produktiem, ir jāizvēlas personīgs aizsargapģērbs, kas 
izvēlēts ievērojot tā caurlaidības īpašības un ar to saistītos riskus, kā arī, pirms to izmantošanas, 
jākonsultējas ar speciālistu par apģērba atbilstību pielietojumam. 

 Cita ķermeņa aizsardzība: Jāizmanto atbilstošs drošības aprīkojums un jāpielieto papildus 
aizsardzības mehānismi, atbilstoši to pielietojumam un ar to saistītajiem riskiem, kā arī jākonsultējas 
ar speciālistu par to atbilstību pielietojumam. 

 Elpošanas aizsardzības līdzekļi: Izvēlieties bīsamībai un ar to saistītajiem saskares riskiem 
atbilstošas elpošanas aizsardzības maskas. kuras atbilst nepieciešajiem standartiem un kurām ir 
piešķirti atbilstošie sertifikāti. Elpošanas aizsardzības maskas jāizmanto atbilstoši elpošanas 
aizsardzības plānam, lai nodrošinātu atbilstošu maskas piegulēšanu, lietošanas apmācību un citus 
nepieciešamus lietošanas priekšnoteikumus.  

 Ieteikums: Kombinētafiltraaparatūra (DIN EN 14387). Filtra tips: AP-2. 
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 Iedarbības uz apkārtēju vidi ierobežošana un pārvaldība: Jāpārbauda izplūdes gāzes, kuras 

izdala ventilācijas un ražošanas iekārtas, lai pārliecinātos par atbilstību prasībām un vides 
aizsardzības likumiem. Dažkārt var būt nepieciešama ventilācijas atgāzu attīrīšana, filtru uzstādīšana 
vai tehnisku izmaiņu veikšana ražošanas iekārtām, lai samazinātu izplūdes gāzu vērtības līdz 
pieņemamām vērtībām. 

 

9.  Fizikālās un ķīmiskās īpašības 

 

 9.1 Vispārējā informācija par fiziskajām un ķīmiskajām īpašībām 

 Vispārējā informācija 

 Izskats:       
Forma:      Šķidrums. 
Krāsa:      Brūns. 

 Smarža:      Specifiska. 

 Smaršas slieksnis    Nav noteikts 

 pH vērtība     Nav noteikts 

 Izmaiņas stāvoklī 
Kušanas punkts/ sasalšanas punkts:  -10 līdz -2 

o
C 

Vārīšanās punkts/vārīšanās diapazons: Nav noteikts 

 Uzliesmošanas punkts    Atklāta liesma: > 230
 o
C 

 Iztvaikošanas ātrums: Nav pieejams 

 Aizdegšanās temperatūra (šķidrumi, gāzes) Nav piemērojams 

 Sprādzienbīstamība  
Zemākā:     Nav pieejama 
Augstākā:     Nav pieejama 

 Tvaikuspiediens    Nav noteikts 

 Tvaiku blīvums: Nav pieejams 

 Blīvumspie 20
 o

C    0.92 g/cm³ 

 Šķīdība/Sajaucamība    Nav pieejama 
Ūdenī:      Nav sajaucams 

 Sadalījuma koeficients (n-oktanols/ūdens) Nav pieejams 

 Pašaizdegšanās temperatūra:Nav piemērojams 

 Noārdīšanās temperatūra: Nav pieejama 

 Viskozitāte    Kinemātiskā (istabas temperatūrā): 0.37 cm
2
/s 

 Sprādzienbīstamības īpašības: Ar produktu nesaista sprādzienbīstamības risku 

 Oksidēšanās īpašības: Nav pieejamas 

 9.2 Cita informācija     
 

10.  Stabilitāte un reaģētspēja 

 

 10.1 Reaģētspēja: Nav pieejama cita būtiska informācija. 

 10.2 Ķīmiskā stabilitāte: Produkts ir stabils 

 10.3 Bīstamu reakciju iespējamībaPie atbisltošas uzglabāšanas un izmantošanas nav iespējamas 
bīstamas reakcijas. 

 10.4 Apstākļi, no kuriem jāizvairās:No karstuma, dzirkstelēm un liesmām. 

 10.5 Nesaderīgi materiāli:Reaģē vai nav saderīgs ar: spēcīgiem oksidētājiem. 

 10.6 Bīstami noārdīšanās blakusprodukti: Lietojot un uzglabājot atbilstoši norādījumiem, 
sadalīšanās nenotiek 
 

11.  Toksikoloģiskā informācija 

 

 11.1 Informācija par toksisko ietekmi 

 Akūts toksiskums:Nav zināmas īpašas iedarbības vai bīstamības. 

 Primārā kairinošā ietekme:Nav pieejama 

 uz ādas:Nav zināmas īpašas iedarbības vai bīstamības. 
Nopietni acu bojājumi/kairinājums:Nav zināmas īpašas iedarbības vai bīstamības.. 

 Sensibilizācija  
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 Kopsavilkums 

 uz ādas: Nav zināmas īpašas iedarbības vai bīstamības. 

 Mutagenitāte 

 Kopsavilkums: Nav zināmas īpašas iedarbības vai bīstamības. 

 Kancerogēnums 

 Kopsavilkums: Nav zināmas īpašas iedarbības vai bīstamības. 

 Toksicitāte reproduktīvajā sistēmai 

 Kopsavilkums: Nav zināmas īpašas iedarbības vai bīstamības. 

 Teratogenitāte 

 Kopsavilkums: Nav pieejams 

 Specifiska orgāna teksicitāte pēc vienreizējas iedarbības 

 Nav pieejams 

 Specifiska orgāna toksicitāte pēc vairākkārtējas iedarbības 

 Nav pieejams 

 Bīstamība ieelpojot 

 Nav pieejams 

 Norādes uz iespējamiem iedarbības veidiem: Nav pieejams 
 

 Iespējamas akūtas iedarbības uz veselību 

 Iekļūšana acīs: Nav zināmas īpašas iedarbības vai bīstamības. 

 Ieelpojot:Nav zināmas īpašas iedarbības vai bīstamības. 

 Nokļūšana uz ādas:Nav zināmas īpašas iedarbības vai bīstamības. 

 Norijot:Nav zināmas īpašas iedarbības vai bīstamības. 
 

 Simptomi sakarā ar fiziskajām, ķīmiskajām un toksiskajām īpašībām 

 Iekļūšana acīs: Nav īpašu datu. 

 Ieelpojot:Nav īpašu datu. 

 Nokļūšana uz ādas:Nav īpašu datu. 

 Norijot:Nav īpašu datu. 
 

 Aizkavētas vai tūlītējas iedarbības, kā arī hroniskas iedarbības pēc īslaicīgas vai ilglaicīgas 
iedarbības 

 Īslaicīga iedarbība 

 Iespējamas tūlītējas iedarbības: Nav pieejams. 

 Iespējamas aizkavētas iedarbības: Nav pieejams. 

 Ilglaicīga iedarbība 

 Iespējamas tūlītējas iedarbības: Nav pieejams. 

 Iespējamas aizkavētas iedarbības: Nav pieejams. 

 Iespējama hroniska iedarbība uz veselību 

  

Produkta/vielas 
nosaukums 

Rezultāts Suga Deva Iedarbība Novērojumi 

Nav pieejams      

 Kopsavilkums: Nav pieejams. 

 Vispārīgi:Nav zināmas īpašas iedarbības vai bīstamības. 

 Kancerogēnums:Nav zināmas īpašas iedarbības vai bīstamības. 

 Mutagenitāte:Nav zināmas īpašas iedarbības vai bīstamības. 

 Teratogenitāte:Nav zināmas īpašas iedarbības vai bīstamības. 

 Iedarbība uz attīstību:Nav zināmas īpašas iedarbības vai bīstamības. 

 Iedarbība uz auglību:Nav zināmas īpašas iedarbības vai bīstamības. 

 Citi norādījumi: Nav pieejami 
 

12.  Ekoloģiskā informācija 

 

 12.1 Toksicitāte 

 Kopsavilkums: Nav pieejams. 
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 12.2 Noturība un spēja noārdīties: 

 Kopsavilkums: Nav pieejams. 

 12.3 Bioakumulācijas potenciāls: 
Nav pieejams 

 12.4 Mobilitāte augsnē: 

 Izplatības koeficients (Koc): Nav pieejams. 

 Mobilitāte: Nav pieejams. 

 12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti 

 PBT: Nav piemērojams 

 vPvB: Nav piemērojams 

 12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes:Nav zināmas īpašas iedarbības vai bīstamības. 
 

13.  Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu  

 

 13.1 Atkritumu apstrādes metodes 

 Produkts 

 Apsaimniekošanas metodes: Pēc iespējas jāizvairās vai jāsamazina atkritumu radīšana. Šā 
produkta un tā maisījumi un blakus produkti jāapsaimnieko ievērojot apkārtējās vides aizsardzības 
prasības, atkritumu apsaimniekošanas likumus, kā arī vietējo atbildīgo personu par atkritumu 
apsaimniekošanu norādījumi. Pārpalikumi un pārstrādei nepiemēroti produkti ir jānodod 
apsaimniekošanai labas reputācijas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. Neuzglabāt 
neapstrādātus atkritumus. 

 Atkritumu tvertnes un to apzīmējumi jāizvēlas un jānorāda atbilstoši EAKV noteikumiem par 
atbilstoši produktu veidam. 

 Bīstami atkritumi: Jā. 

 Eiropas atkritumu katalogs (EAK) 

  

Atkritumu tvertne Atkritumu apraksts 

13 02 07* Iekārtas, aprīkojums un eļļas, kuras bioloģiski viegli noārdās 

 Iepakojums 

 Apsaimniekošanas metodes: Pēc iespējas jāizvairās vai jāsamazina atkritumu radīšana. 
Iepakojumu atkritumi būtu jāpārstrādā. Sadedzināšana vai deponēšana pieļaujama tikai tad, ja 
pārstrāde nav iespējama. 

 Īpaši piesardzības pasākumi: Atkritumi un konteineri jāuzglabā drošībā. Tukši iepakojumi un 
iesaiņojumi var saturēt produkta pārpalikumus. Nepieļaujiet noplūdušas vielas izplatību un 
nonākšanu gruntī, ūdens krātuvēs, notekās un notekūdeņos. 

 

14 . Informācija par transportēšanu 

 

 ADR/RID ADN IMDG IATA 

14.1 UN-numurs Nav noteikts Nav noteikts Nav noteikts Nav noteikts 

14.2 Piemērojams 
UN-nosūtījuma 
apzīmējums 

- - - - 

14.3 
Transportēšanas 
bīstamības klase 

- - - - 

Etiķete     

14.4 Iepakojuma 
grupa 

- - - - 

14.5 Apkārtējās 
vides 
apdraudējums 

Nē Nē Jūras 
piesārņotājs: Nē 

Nē. 

 14.6 Īpaši piesardzības noteikumi lietotājam: Transportējot rūpnīcas teritorijā: Pārvadāt tikai 
slēgtos iepakojumos, kuri notietoti stāvus un nostiprināti. Personām, kuras produktu pārvieto, ir jābūt 
pienācīgi apmācītām kā rīkoties negadījuma, izlīšanas vai noplūšanas gadījumos. 

 14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši  
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MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam  Nav attiecināms 
 

15.  Normatīvā informācija 

 

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

 ES Regula Nr. 1907/2006 (REACH) 

 XIV pielikums – To vielu saraksts, uz ko attiecas licencēšana 

 XIV pielikums 

 Neviena komponente nav iekļauta 

 Īpaši uztraukumu izraisošas vielas 

 XVII pielikums ierobežojumiattiecībāuzdažubīstamuvielu, 
maisījumuunizstrādājumuizgatavošanu, laišanutirgūunlietošanu: Nav attiecināms 

 Citi attiecināmi ES norādījumi 

 Par ozona slāni noārdošām vielām (1005/2009/EU) 

 Nav iekļauts sarakstā 

 Par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (649/2012/EU) 

 Nav iekļauts sarakstā 

 Par tādu smagu nelaimes gadījumu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas (96/82/EK) 

 Šis produkts netiek kontrolēts atbilstoši šai regulai. 

 Valstu noteikumi 

 Uzglabāšanas klase (TRGS 510): 10 

 Rīcība, ja noticis negadījums: Nav paredzēta 

 Ūdens apdraudējuma klase: 1 

 Mātes veselības aizsardzības likums (MuSchG): Nav pielietojams 

 Nodarbinātu nepilngadīgo aizsardzības likums (JarbSchG): Nav attiecināms 

 Tehniskie norādījumi par gaisa kvalitātes kontroli: TA-Luft Numur 5.2.5: 100% 

 AOX: Produkts nesatur organiskus halogenus savienojumus, kuriem peimērojamas AOX vērtības 
notekūdeņos. 

 Starptautiskie noteikumi 

 Ķīmisko ieroču Konvencija. Ķīmiskas vielas, kas iekļaujamas I, II & III sarakstā 

 Nav iekļauts sarakstā 

 Montreālas Protokols (Pielikumi A, B, C, E) 

 Nav iekļauts sarakstā 

 Stokholmas Konvencija par noturīgajiem  organiskajiem piesārņotājiem 

 Nav iekļauts sarakstā 

 Roterdamas Konvencija par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama 
iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem 

 Nav iekļauts sarakstā 

 Par Konvencijas par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos Protokolu par 
smagajiem metāliem 

 Nav iekļauts sarakstā 

 Krājumu saraksti 

 Eiropa: Nav noteikts 

 15.2 Vielas drošības novērtējums: Nav noteikts 
 

16.  Cita informācija 

Dati salīdzināti ar iepriekšējo laboto versiju. 
Akronīmi un saīsinājumi: ADN = Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem 
pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem 
ADR = Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar 
autotransportu 
ATE = Aplēstā akūtā toksicitāte 
BCF = Biokoncentrācijas faktors 
CLP = Regula par klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu 
DMEL = Atvasinātais maziedarbības līmenis 
DNEL = Atvasinātais beziedarbības līmenis 
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EUH-uzraksts = CLP specifisks brīdinājuma uzraksts 
IATA = Starptautiskā gaisa transporta asociācija 
IBC = Starptautiska ķimikāliju lielgabarīta transportēšana 
IMDG = Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss 
LogPow = Decimāllogaritms Oktanola un ūdens sadalījuma koeficentam 
MARPOL = Starptautiska konvencija jūras piesārņošanas nepieļaušanai 
PBT = Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela 
PNEC = Paredzētā beziedarbības koncentrācija 
RID = Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzsceļa pārvadājumiem 
RRN = REACH reģistrācijas numurs 
vPvB = Ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva 
 
Darbības lai veiktu atkāpes no ES regulas 1272/2008 (CLP/GHS) 

Iedalījums Pamatojums 

Nav iedalīta  

 
Pilns teksts H-uzrakstiem 
Nav pielietojams 
Pilns teksts iedalījumiem (CLP/GHS) 
Nav pielietojams 
 
Izdrukāšanas datums: 16/11/2018 
Izdošanas datums: 16/11/2018 
Iepriekšējā izdevuma datums: 10/08/2017 
Versija: 7 
 
Saistību atruna 
Šie dati ir balstīti uz mūsu pašreizējām zināšanām. Ne produkta piegādātājs, ne ražotājs negarantē, ka šī 
informācija ir izsmeļoša un neuzņemas atbilsdību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana. 
Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotibu konkrētajiem produkta 
lietošanas apstākļiem.  
Visiem produktiem var būt nezināmi riski, tāpēc tie jālieto uzmanīgi. Šajā dokumentā ir aprakstīti noteikti riski, 
taču mēs nevaram garantēt, ka tie ir vienīgie iespējamie riski. 
 


