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1. IEDAĻA: Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana 
 

1.1. Produkta identifikators: 

 Insekticīds INTERMISTOP 
1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot: 

 Līdzeklis mušu, ērcīšu un visu citu insektu veidu iznīcināšanai dzīvnieku mītnēs un arī citās telpās. 
 Apzinātie lietojuma veidi: Insekticīds, šķidrs koncentrāts izsmidzināma šķīduma pagatavošanai. 

Profesionālai un neprofesionālai lietošanai. 
(3. Pamatgrupa. Kaitēkļu kontroles līdzekļi: 
18. produkta veids. Insekticīdi, akaricīdi un līdzekļi citu posmkāju kontrolei) 

 Tādi, ko neiesaka izmantot: Lietošana par biocīdu veidos, kas nav atļauti. 

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju: 

 Piegādātājs: InterHygiene GmbH 

 Adrese: P.O. Box 100943, D-27458 Cuxhaven, Vācija 
Tālr./fakss: +49 (0)47 21/73 40-0 / +49 (0)47 21/73 40 20 

 E-pasta adrese: info@interhygiene.de 

 Tīmekļa vietne: www.interhygiene.de 

 Izplatītājs Latvijā: SIA “BERTAS NAMS” 
LV48503008960 

 Izplatītāja adrese: Juridiskā, biroja 
un noliktavas: 

Ventspils iela 50, Rīga, LV-1002 
Tālr./fakss: (+371) 67860788 / (+371) 67860787 
Klientu bezmaksas tālr.: 80000060 

 Tīmekļa vietne: www.bertasnams.lv 

 Par drošības datu lapu 
atbildīgā persona: 

mail@bertasnams.lv 

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās: 

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: (+371) 112 
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: (+371) 67042473 (visu diennakti) 

 
2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana 
 

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana: 

 Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008: 

 Maisījuma klasifikācija: Skin Sens. 1; H317, Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic 1; H410. 

 Fizikālā un ķīmiskā 
bīstamība: 

Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem. 

  Ietekme uz veselību: Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 

 Ietekme uz vidi: Ļoti toksisks ūdens organismiem. 
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. 

2.2. Etiķetes elementi: 

 Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008: 

 GHS piktogrammas: 

  

  

 Signālvārds: Uzmanību    

 Bīstamības apzīmējumi: H315 
H410 

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju 
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām 

 Papildus bīstamības 
apzīmējumi: 

Nav uzrādīts. 
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 Drošības prasību apzīmējumi: 

 Vispārējie: P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir 
norādīta uz iepakojuma vai etiķetes 

  P102 Sargāt no bērniem 

  P103 Pirms lietošanas izlasīt etiķeti 

 Profilakse: P261 Izvairīties ieelpot smidzinājumu 

  P272 Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām 

  P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē 

  P280 Izmantot aizsargcimdus 

 Reakcija: P302 + 
P352 

SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens/ziepju daudzumu 

  P363 Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt 

  P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu 

 Glabāšana: Nav uzrādīts. 

 Iznīcināšana: P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar valsts noteikumiem 

 Sastāvā esošu vielu 
identitāte: 

Permetrīns 

 Papildus marķējums: Aktīvā viela: 
Permetrīns 250 g/l 

Biocīda inventarizācijas Nr.: LV12122014/7613 * 

 Bērniem nepieejamas 
aizdares: 

Nav nepieciešamas. 

 Sataustāmas bīstamības 
brīdinājuma zīmes: 

Nav nepieciešamas. 

 * Biocīda inventarizācijas numura turētājs: InterHygiene GmbH, Vācija 

2.3. Citi apdraudējumi: 

 PBT vai vPvB kritēriji: Nav uzrādīts. 

 Citi apdraudējumi, 
kuri neatspoguļojas 
klasificēšanā: 

Nav uzrādīts. 

 
3. IEDAĻA: Sastāvs / informācija par sastāvdaļām 
  

3.2. Maisījumi: 

 Ķīmiskais raksturojums: Mikrokapsulās ietverta permetrīna suspensija, koncentrāts. 

Sastāvdaļu deklarācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008: 

 Vielas nosaukums EK numurs CAS numurs Konc., % Klasifikācija  
 
258-067-9 

 
52645-53-1 

 Aktīvā viela: 
Permetrīns (ISO); 
m-fenoksibenzil-3-(2,2-dihlor vinil)-
2,2-dimetilciklopropān karboksilāts 

REACH Reģ. Nr.: Nav pieejams. 

 
24 

 

  
Acute Tox. 4 
Skin Sens. 1 
Acute Tox. 4 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 

 
H302 
H317 
H332 
H400 (1) 
H410 (1) 

[1] 

 Pilnu bīstamības klašu un kategoriju, kā arī bīstamības apzīmējumu kodu atšifrējumu skatīt 16. iedaļā. 
Aroda ekspozīcijas robežvērtības, ja pieejamas, skatīt 8. iedaļā. 
M koeficients: (1) akūti =1000; hroniski = 1000. 
[1] Vielas, kuras klasificētas kā bīstamas veselībai vai videi. 

 
4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi 
 

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts: 
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 Vispārēja informācija: Nekavējoties novilkt notraipīto, piesūkušos apģērbu. 
Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt 
medicīnisku palīdzību. 

 Ieelpojot: Nodrošināt svaigu gaisu. Pārvietot cietušo prom no bīstamās zonas. 
Ja cietušais ir bez samaņas, to novietot stabilā stāvoklī uz sāniem un meklēt 
medicīnisku palīdzību. 

 Nokļūstot acīs: Nekavējoties skalot acis ar lielu daudzumu tīra saldūdens vismaz 15 minūtes ilgi, 
turot plakstiņus atvērtus. Meklēt medicīnisku palīdzību pie acu ārsta. 
Ja ir kontaktlēcas, tās pirms acu skalošanas izņemt.  

 Nokļūstot uz ādas: Nomazgāt ar ūdeni un ziepēm. 

 Norijot: Neizraisīt vemšanu. Nekavējoties izsaukt ārstu. 
Nekad nedot neko iekšķīgi cietušajam, kas ir bez samaņas. 

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta: 

 Informācija nav pieejama. 

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi: 

 Informācija nav pieejama. 

 
5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi 
 

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi: 

 Piemērotie ugunsdzēšanas 
līdzekļi: 

Putas, sausie ugunsdzēšanas līdzekļi, oglekļa dioksīds, izsmidzināts ūdens, 
ūdens migla. 

 Nepiemērotie 
ugunsdzēšanas līdzekļi: 

Spēcīga ūdens strūkla. 

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība: 

 Bīstami sadegšanas 
produkti: 

Ugunsgrēka gadījumā var veidoties biezi, melni dūmi. 
Gāze, kas rodas sadegot organiskam materiālam, vienmēr ir jāklasificē kā indīga 
ieelpojot. Bīstamo sadalīšanās produktu ieelpošana var izraisīt nopietnus 
veselības bojājumus. 

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem: 

 Īpašas ugunsdzēšanas 
metodes: 

Nav uzrādīts.  

 Aizsardzības līdzekļi 
ugunsdzēsējiem: 

Valkāt elpošanas aparātus ar neatkarīgu gaisa padevi un pilnu aizsardzības 
apģērbu. 

 
6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos 
 

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

 Personām, kuras nav 
apmācītas ārkārtas 
situācijām: 

Neveikt nekādas darbības, kas var radīt jebkādu personīgu risku vai bez 
atbilstošas apmācības. 

 Ārkārtas palīdzības 
sniedzējiem: 

Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas un apģērba. 
Izmantot individuālo aizsargapģērbu. 
Ievērot norādījumus par drošību (skatīt 7. un 8. iedaļu). 

6.2. Vides drošības pasākumi: 

 Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un gruntsūdeņos. 
Par noplūdi ūdenstilpnēs, gruntsūdeņos vai kanalizācijas sistēmā informēt atbildīgās institūcijas. 

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli: 

 Noplūdi savākt kopā ar nedegošu materiālu (piemēram, smiltīm, zemi, diatomītu) un izvietot piemērotā 
tvertnē tālākai likvidēšanai saskaņā ar vietējo likumdošanu. 
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6.4. Atsauce uz citām iedaļām: 

 Piezīme: kontaktinformāciju ārkārtas situācijas gadījumā skatīt 1. iedaļā, informāciju par individuālās 
aizsardzības līdzekļiem un atkritumu utilizāciju – attiecīgi 8. un 13. iedaļā. 

 
7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana 
 

7.1. Piesardzība drošai lietošanai: 

 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Darba laikā nedrīkst ēst, dzert un smēķēt. Izsmidzināšanas vai 
miglošanas laikā izmantot piemērotus elpceļu aizsardzības līdzekļus. Tvertni, kas netiek lietota, turēt cieši 
noslēgtu. Sargāt no uguns – nesmēķēt. Pirms pārtraukumiem un pēc darba rūpīgi nomazgāt ādu. 

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība: 

 Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, vēsā un labi vēdināmā vietā. Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. 
Tvertnes, kas tikušas atvērtas, rūpīgi noslēgt un uzglabāt vertikāli, lai nepieļautu noplūdi. 
Neuzglabāt kopā ar pārtiku un dzīvnieku barību. Piemēram, Vācijā produkta uzglabāšanas klase: 10. 

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

 Izmantot tikai kā līdzekli mušu, ērču un visu citu insektu veidu iznīcināšanai dzīvnieku mītnēs un arī citās telpās. 

 
8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība / individuālā aizsardzība 
 

8.1. Pārvaldības parametri: 

 Piemērojamās 
arodekspozīcijas 
robežvērtības: 

Nav reglamentētas. 

 Bioloģiskās robežvērtības: Nav reglamentētas. 

8.2. Iedarbības pārvaldība: 

 Atbilstoša tehniskā 
pārvaldība: 

Nodrošināt labu ventilāciju. 

 Individuālās aizsardzības līdzekļi: 

 Elpošanas aizsardzība: Izsmidzināšanas vai miglošanas laikā izmantot respiratorus ar kombinēto filtru 
AB (brūns/pelēks) vai autonomos elpošanas aparātus. 

 Ādas aizsardzība:  

 Roku aizsardzība: Ja iespējama produkta saskare ar ādu, izmantot aizsargcimdus, piemēram, 
sintētiskā kaučuka vai polivinilhlorīda (PVC), atbilstošus EN 374. 
Nepieciešams pārbaudīt aizsargcimdu piemērotību konkrētajam darbam 
(piemēram, mehānisko izturību, saderību ar produktu, antistatiskās īpašības). 
Ievērot aizsargcimdu ražotāja sniegtās instrukcijas un informāciju par cimdu 
lietošanu, uzglabāšanu, apkopi un nomaiņu. 
Bojājumu vai nolietošanās gadījumā aizsargcimdus nekavējoties nomainīt. 
Darbu organizēt tā, lai aizsargcimdus nevajadzētu valkāt pastāvīgi. 

 Ķermeņa aizsardzība: Izsmidzināšanas vai miglošanas laikā valkāt ķīmiski izturīgu aizsargapģērbu 
(uzsvārčus) un zābakus. 

 Acu /sejas aizsardzība: Valkāt cieši pieguļošas aizsargbrilles, atbilstošas EN 166. 

 Higiēnas pasākumi: Skatīt 7. iedaļu. 

 Vides riska pārvaldība: Neizplatīt vidē citādi, nekā noteikts lietošanas instrukcijā. 

 
9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības 
 

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām: 

 Izskats:  

 Agregātstāvoklis: Šķidrums 
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 Krāsa: Bēša 

 Smarža: Tipiska 

 Smaržas slieksnis: Informācija nav pieejama. 

 pH: 4,1 (20 °C) 

 Kušanas/sasalšanas temperatūra: Informācija nav pieejama. 

 Viršanas punkts un viršanas temperatūras 
diapazons: 

Informācija nav pieejama. 

 Uzliesmošanas temperatūra: > 100 °C 

 Iztvaikošanas ātrums: Informācija nav pieejama. 

 Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm): Nav piemērojama. 

 Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai 
sprādziena robežas: 

Informācija nav pieejama. 

 Tvaika spiediens: Informācija nav pieejama. 

 Tvaika blīvums: Informācija nav pieejama. 

 Blīvums: Informācija nav pieejama. 

 Šķīdība: Ūdenī disperģējas. 

 Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens: Informācija nav pieejama. 

 Pašaizdegšanās temperatūra: Informācija nav pieejama. 

 Noārdīšanās temperatūra: Informācija nav pieejama. 

 Viskozitāte (dinamiskā): 410,8 mPa•s 

 Viskozitāte (plūstamības robeža): 2,6 Pa•s 

 Sprādzienbīstamība:  Informācija nav pieejama. 

 Oksidēšanas īpašības:  Informācija nav pieejama. 

9.2. Cita informācija: 

 Informācija nav pieejama.  

 
10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja 
 

10.1. Reaģētspēja: 

 Informācija nav pieejama. 

10.2. Ķīmiskā stabilitāte: 

 Informācija nav pieejama. 

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība: 

 Informācija nav pieejama. 

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās: 

 Produkts ir stabils, uzglabājot un ar to rīkojoties atbilstoši rekomendācijām. 

10.5. Nesaderīgi materiāli: 

 Informācija nav pieejama. 

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti: 

 Informācija nav pieejama. 

 
11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija 
 

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi: 

 Akūtā toksicitāte: Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem. 
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 Sastāvdaļas: Viela, CAS Nr. Iedarbības veids, dzīvnieks Deva 
  Permetrīns, 52645-53-1 LD50, orāli, žurkas 

LD50, dermāli, truši 
383 mg/kg 
> 2000 mg/kg 

 Kodīgums / kairinājums, 
ādai: 

Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem. 

 Nopietns acu bojājums / 
kairinājums: 

Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem. 

 Elpceļu vai ādas 
sensibilizācija: 

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 

 Mikroorganismu šūnu 
mutācija: 

Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem. 

 Kancerogēnums: Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem. 

 Toksiskums 
reproduktīvajai sistēmai: 

Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem. 

 Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu (STOT): 

 Vienreizēja iedarbība 
(STOT SE): 

Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem. 

 Atkārtota iedarbība 
(STOT RE): 

Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem. 

 Bīstamība ieelpojot: Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem. 

 Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem: 

 Var iedarboties uz organismu, ieelpojot, saskaroties ar ādu, acīm un norijot. 

 Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām saistītie simptomi: 

 Nokļūstot acīs: Nav uzrādīts. 

 Nokļūstot uz ādas: Nav uzrādīts. 

 Ieelpojot: Nav uzrādīts. 

 Norijot: Nav uzrādīts. 

 Aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme, ko rada īslaicīga un ilgstoša iedarbība: 

 Nav uzrādīts. 

 
12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija 
  

12.1. Toksiskums: 

 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. 
 Sastāvdaļas: Viela, CAS Nr. Iedarbības veids, organisms Deva 
  Permetrīns, 52645-53-1 LC50, zivis, Oncorhynchus mykiss, 96h 

EC50, dafnijas, Daphnia magna, 48h 
2,5 µg/l 
0,6 µg/l 

12.2. Noturība un spēja noārdīties: 

 Informācija nav pieejama. 

12.3. Bioakumulācijas potenciāls: 

 Informācija nav pieejama. 

12.4. Mobilitāte augsnē: 

  Informācija nav pieejama. 

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: 

  Informācija nav pieejama. 

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes: 

  Nav uzrādīts. 

Pārējā informācija: 

  Neļaut produktam nonākt ūdens vidē, kanalizācijā vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. 
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13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu 
 

13.1. Atkritumu apstrādes metodes: 

  Produkta atlikumi un iztukšotais iepakojums jāizvieto atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
Lietotājam ir jāapzinās, ka šī produkta atkritumu kategorija ir atkarīga no konkrētajiem lietošanas apstākļiem. 
Zemāk dotie atkritumu kodi ir rekomendējoši, pamatoti ar produkta lietošanas norādījumiem. 

 Produkts: Grupas: 0201 Lauksaimniecības, dārzkopības, akvakultūras, mežsaimniecības, 
medniecības un zvejniecības atkritumi; 
2001 Atsevišķi savāktie atkritumu veidi (izņemot 1501 grupu). 
Klases: 
020108 Agroķīmiskie atkritumi, kuri satur bīstamas vielas; 200119 Pesticīdi. 
Produkts ir bīstamie atkritumi. 
Nedrīkst izvietot kopā ar sadzīves atkritumiem. 
Utilizēt ar licencēta atkritumu savākšanas uzņēmuma starpniecību. 
Piemēram, nogādāt īpašo atkritumu savākšanas vietā. 

 Iepakojums: Grupa: 1501 Iepakojums (ieskaitot atsevišķi savākto sadzīvē radīto izlietoto 
iepakojumu). 
Klases: 
Attīrīts: 150102 Plastmasas iepakojums; 
Neattīrīts: 150110 Iepakojums, kurš satur bīstamu vielu atlikumus vai ar tām 
piesārņots. 
Iepakojumu iztukšot tik pilnīgi, cik iespējams. Pēc atbilstošas attīrīšanas to var 
nogādāt atkārtotai pārstrādei. Ieteicamais tīrīšanas līdzeklis: ūdens. 
Iepakojumu, kuru nav iespējams attīrīt, izvietot tāpat kā produktu. 

Pārējā informācija:  

 Nepieļaut produkta nokļūšanu gruntsūdeņos, kanalizācijā, ūdeņos vai augsnē. 

 
14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu 
 

14.1. ANO numurs: 

  3082 

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums: 

 ADR/RID, IMDG: VIDEI BĪSTAMA VIELA, ŠĶIDRUMS, C.N.P. (m-fenoksibenzil-3-(2,2-dihlor 
vinil)-2,2-dimetilciklopropān karboksilāts) 

 IATA-DGR: Videi bīstama viela, šķidrums, c.n.p. (m-fenoksibenzil-3-(2,2-dihlor vinil)-2,2-
dimetilciklopropān karboksilāts) 

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es): 

  9 

14.4. Iepakojuma grupa: 

  III 

14.5. Vides apdraudējumi: 

 Videi bīstams. 

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem: 

 Informācija nav pieejama. 

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

  Nav piemērojama.  

Pārējā informācija: 
 ADR/RID: Klasifikācijas kods: 

Etiķete: 
Ierobežojumu tuneļos kods: 

M6 
9 
E 

 IMDG: EmS: F-A, S-F 
 



 

              DROŠĪBAS DATU LAPA 
                      Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) II pielikumu un Regulu (ES) 2015/830 

 

Produkta identifikators: Insekticīds INTERMISTOP 
Datu lapas oriģināls: Sastādīts: 16.09.2014., versija: 1.0 (GB) Sagatavota latviešu valodā: 07.12.2017.

 

 
  Lapa: 8. no 9 
 

 

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu 
 

15.1. Drošības, veselības joma un vides noteikumi / normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem: 
 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, 
marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 

Komisijas Regula (ES) 2015/830 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas 
attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu 

2013.gada 27.augusta MK noteikumi Nr.628 “Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem” 

2011.gada 19.aprīļa MK noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 

2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” 

2015.gada 22.decembra MK noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” 

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums: 

 Informācija nav pieejama. 

Pārējā informācija: 
 Direktīva 96/82/EK: I pielikums, 2. daļa, kategorija 9a 

 Noteikumi, kas attiecas uz produktu Vācijā: Bīstamības ūdens videi klase WGK:  3 (klasifikācija saskaņā ar VwVwS) 

 
16. IEDAĻA: Cita informācija 
 

Saīsinājumi:  
 PBT - noturīga, bioakumulatīva un toksiska (viela) 

vPvB - ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (viela) 
LC50 - letālā koncentrācija 50 % testa populācijas 
LD50 - letālā deva 50 % testa populācijas 
EC50 - vidējā efektīvā koncentrācija 
ADR - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu 
RID - Līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu 
IMDG - Starptautiskais līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa jūru 
IATA - Starptautisko gaisa pārvadājumu līgums 
DGR - Noteikumi par bīstamām kravām 
EmS - Rīcības noteikumi ārkārtas situācijās kuģiem, kas ved bīstamas kravas 
VwVwS - Administratīvie noteikumi par ūdens videi bīstamām vielām, Vācija 

Bīstamības klašu un kategoriju, kā arī bīstamības apzīmējumu kodu atšifrējumi: 
 Acute Tox. 4 - Akūts toksiskums, 4. bīstamības kategorija 

Aquatic Acute 1 - Viela bīstama ūdens videi, 1. akūtas bīstamības kategorija 
Aquatic Chronic 1 - Viela bīstama ūdens videi, 1. hroniskas bīstamības kategorija 
Skin Sens. 1 - Sensibilizācija nonākot saskarē ar ādu, 1. bīstamības kategorija 

H302 - Kaitīgs, ja norīts 
H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju 
H332 - Kaitīgs ieelpojot 
H400 - Ļoti toksisks ūdens organismiem 
H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām 

Klasifikācija un maisījuma klasifikācijas noteikšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 izmantotā procedūra: 

 Klasifikācija: Klasificēšanas procedūra: 

 Skin Sens. 1; H317: 
Aquatic Acute 1; H400, 
Aquatic Chronic 1; H410: 

Aprēķina metode. 
Aprēķina metode. 
Aprēķina metode. 

Informācija par drošības datu lapas oriģināla labošanu: 

 Nav - izdevums ir jauns. 

Informācija par teksta sagatavošanu: 

 Šī drošības datu lapa ir tulkota un sagatavota no piegādātāja drošības datu lapas oriģināla (sastādīšanas datums: 
16.09.2014., versija: 1.0 (GB)) angļu valodā. 
Informācija uzziņām: tālr. (+371) 28344602, Māris Bērziņš, marisddl@gmail.com 

Saistību atruna:  
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 Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta piegādātāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi par korektiem, tomēr, 
ne produkta piegādātājs, ne tā izplatītājs negarantē, ka šī informācija ir izsmeļoša un neuzņemas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs 
informācijas izmantošana. 
Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem, un veikt 
visus nepieciešamos drošības pasākumus, lietojot šo produktu. 

 


