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DROŠĪBAS 

DATU LAPA 

                      Saskaņā ar EK Regulu Nr. 453/2010 

 

1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 

 

1.1. Produkta identifikators: BLUSANEX 

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

Sabiedrības veselības produkts – Veselības ministrijas noteikumi Nr. 19720 
 
1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju 
„I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE” S.r.l. 

Adrese: via Sorgaglia, 25, Arre – 35020, Padova (Padova), Itālija 

Tālrunis: 049 807 61 44 

Fakss: 049 807 61 46 

Mājaslapa: www.indiacare.it 

e-pasts kompetentai personai, kas ir atbildīga par DDL: laboratorio@indiacare.it 

 

1.4. Kontakti ārkārtas situācijām:  

Glabāšanas dienests – 112, Saindēšanas un Zāļu informācijas centrs - +371 67042473 

 

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA  

2.1. Maisījuma klasificēšana saskaņā ar EK Regulu Nr. 1272/2008 (CLP) 
Akūta toksicitāte ūdens videi: kategorija 1 H400: Ļoti toksisks ūdens organismiem. 
Hroniska toksicitāte ūdens videi: kategorija 1 H410: Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 
 
2.2. Marķējuma elementi:  

Bīstamības piktogrammas: 
Signālvārds:   Uzmanību! 
Bīstamības apzīmējumi:  H410: Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 
Drošības prasību apzīmējumi: P102 Sargāt no bērniem. 
   P260 Neieelpot aerosolu. 
   P262 Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas, uz apģērba. 
   P301+312 JA NORĪTS: zvanīt uz Saindēšanās centru vai ārstam, ja Jūs jūtaties slikti. 
   P270 Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta lietošanas laikā. 
   P273 Izvairīties no noplūdes vidē. 
   P391 Savākt šļakatas. 
   P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar nacionālo likumdošanu. 
 

http://www.indiacare.it/
mailto:laboratorio@indiacare.it
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2.3. Citi apdraudējumi 
PBT: nav piemērojams. 
vPvB: nav piemērojams. 
Kaitīgā ietekme, ja tāda ir, tiek aprakstīta 9. un 12. iedaļā. 
 
3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM 
 

Sastāvdaļa % EINECS Nr. CAS Nr. Klasifikācija saskaņā 
ar 67/548/EK 

Klasifikācija saskaņā ar EK Regulu 
Nr. 1272/2008 

Etofēnprokss 0,75 407-980-2 80844-07-1 N 50/53 Akūti toksisks ūdens vidē 1 H400 
Hroniski toksisks ūdens vidē 1 H410 

d-tetrametrīns 0,1 214-619-0 1166-46-7 N 50/53 Akūti toksisks ūdens vidē 1 H400 
Hroniski toksisks ūdens vidē 1 H410 

Piperonila butoksīds 0,5 200-076-7 51-03-6 N 50/53 Akūti toksisks ūdens vidē 1 H400 
Hroniski toksisks ūdens vidē 1 H410 

Piriproksifēns  0,02 429-800-1 95737-68-1 N 50/53 Akūti toksisks ūdens vidē 1 H400 
Hroniski toksisks ūdens vidē 1 H410 

Denatonija benzoāts  
0,001 

223-095-2 

 
3734-33-6 

 
Xn, Xi; R20/22; R41, 
R38, R52/53 

Acu bojājums 1 H318 
Ādas iekaisums 2 H315 
Akūtā toksicitāte 4 H302, H332 
Hroniski toksisks ūdens vidē 3 H412 

Riska frāžu un bīstamības frāžu pilns teksts atrodams 16. iedaļā. 
 
4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI 
 
4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts 
Pēc ieelpošanas: Nogādāt cietušo svaigā gaisā. Ja cietušais jūtas slikti, konsultēties ar ārstu. 
Kontakts ar ādu: Nekavējoties rūpīgi mazgāt ādu ar ūdeni un ziepēm. Ja kairinājums turpinās, lietot antihistamīna losjonu vai 
vitamīnu E. Konsultēties ar ārstu.  
Kontakts ar acīm: Nekavējoties rūpīgi skalot ar ūdeni vismaz 15 minūtes. Konsultēties ar ārstu. 
Pēc norīšanas: Neizraisīt vemšanu un nedot šķidrumus. Konsultēties ar ārstu. 
Īpaši pirmās palīdzības līdzekļi, kam jābūt pieejamiem darbavietā: antihistamīna losjons. 
 
4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta 
Produkts var kairināt acis, ādu un augšējos elpošanas ceļus. Piretroīdi nav ļoti toksiski cilvēkam, bet liela produkta daudzuma 
norīšana var ietekmēt centrālo nervu sistēmu. Piretroīdu izraisītā nervu signālu blokāde var radīt parestēziju, 
hiperuzbudināmību un trīci. 
 
4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi 
Konsultēties ar ārstu. Piretroīdu intoksikācijai nav zināmas pretindes. Ir nepieciešama simptomātiska ārstēšana. 
 
5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI 
 
5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi: oglekļa dioksīds vai putekļu ugunsdzēsības aparāts. 
5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība: degšanas laikā var izplūst toksiski dūmi, kas satur slāpekļa oksīdus, 
ciānūdeņražskābi un bromūdeņražskābi. 
5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem: piemērots apģērbs. 
 
6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS 
 
6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām 
Izvairīties no saskares ar acīm un ādu. Bloķēt piekļuvi piesārņotajām vietām. Nestāvēt pret vēju. Valkāt cimdus, aizsargbrilles un 
aizsargmasku. 
 
6.2. Vides drošības pasākumi: sargāt kanalizāciju, virszemes un pazemes ūdeņus. Izvairīties no pārtikas produktu 
piesārņošanas. 
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6.3. Ierobežošanas un tīrīšanas paņēmieni un materiāli: absorbēt ar smiltīm, fosiliju pulveri vai citu inertu materiālu. 
Piesārņoto inerto materiālu savākt noslēdzamās tvertnēs un likvidēt saskaņā ar norādēm 13. iedaļā. 
 
7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA 
 
7.1. Piesardzība drošai lietošanai: valkāt piemērotus aizsargcimdus un aizsargbrilles. Neieelpot produktu. 
 
7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība: uzglabāt produktu vēdināmās telpās tālu no siltuma avotiem, 
liesmām un dzirkstelēm, aprīkot telpas ar šķidruma savākšanas tvertnēm. 
 
7.3. Konkrēts gala lietošanas veids:  
 
8. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA 
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8.1. Pārvaldības parametri: 
ACGIH: 
TLV-TWA: 
TLV-STEL: 
 
8.2. Iedarbības pārvaldība: 
Elpošanas orgānu aizsardzība: maska 
Roku aizsardzība: cimdi 
Acu aizsardzība: aizsargbrilles 
Ādas aizsardzība: piemērots aizsargapģērbs 
Vides iedarbības pārvaldība. Lietot produktu saskaņā ar pareizo praksi. Ievērot instrukcijas, kas norādītas produkta marķējumā. 
Neatstāt vidē produkta atlikumus un tukšo taru. Iznīcināt saskaņā ar 13. iedaļā norādītajām instrukcijām. 
 
9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 
 
9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām: 
Fizikālais stāvoklis: šķidrums 
Krāsa: bāli dzeltens 
Smarža: bez smaržas 
Svarīga informācija cilvēka veselībai, drošībai un videi 
pH: 
Viršanas punkts: >1000C 
Uzliesmošanas temperatūra: 
Uzliesmojamība: Nav uzliesmojošs. 
Eksplozīvās īpašības: 
Degšanas īpašības: 
Tvaika spiediens: 
Relatīvais blīvums: 1,007 g/ml 
Šķīdība: disperģējams ūdenī 
Sadalījuma koeficients oktanols/ūdens: 
Viskozitāte: 6,5 cPs 
 
9.2. Cita informācija: 
 
10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 
 
10.1. Reaģētspēja: 
 
10.2. Ķīmiskā stabilitāte: 
 
10.3. Bīstamu reakciju iespējamība: 
 
10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās: turēt tālu no siltuma avotiem. 
 
10.5. Nesaderīgi materiāli: Oksidētāji. 
 
10.6. Bīstami noārdīšanās produkti: 
 
11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 
 
11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi  
Bīstama ietekme uz veselību: 
Mērķa orgāni: skatīt 2. iedaļu.  
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Simptomi: skatīt 2. iedaļu. 
Izveidotā produkta akūtā perorālā toksicitāte žurkām LD50 >10 000 mg/kg (aprēķināts) 
Aktīvo sastāvdaļu toksicitāte 

 Akūtā perorālā DL50 žurkām Akūtā dermālā DL50  Inhalācijas toksicitāte LC50 
(4h) 

Etofēnprokss  42 880 mg/kg >2140 mg/kg 5900 mg/m3 
d-tetrametrīns 2000 mg/kg 2000 mg/kg 1,18 mg/l 
Piperonila butoksīds >7500 mg/kg >7950 mg/kg >5,9 mg/l 
Piriproksifēns 5000 mg/kg >2000 mg/kg >1300 mg/l 
Saskare ar acīm un ādu: 
Tūlītēja, aizkavēta un hroniska ietekme īslaicīgas un ilgtermiņa iedarbības rezultātā. 
Sensibilizācija: pieejamie dati neuzrāda īpašus apdraudējumus. 
Kancerogenitāte: pieejamie dati neuzrāda īpašus apdraudējumus. 
Mutagenitāte: pieejamie dati neuzrāda īpašus apdraudējumus. 
Toksiskums reproduktīvajai sistēmai: pieejamie dati neuzrāda īpašus apdraudējumus. 
 
12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA  
 
12.1. Toksicitāte 

 Toksicitāte ūdens vidē Cita ekotoksicitāte Toksicitāte bitēm 
Etofēnprokss  0,0027 mg/l Pīle >2000 mg/kg Toksisks 
d-tetrametrīns 0,01 mg/l  Toksisks 
Piperonila butoksīds (24 h) 5,3 mg/l (karpa) Strazds >100 mg/kg  

Piriproksifēns 325 μg/l Paipala >2000 mg/kg >100 μg/bite 
 
12.2. Noturība un spēja noārdīties: Aktīvajām sastāvdaļām ir īss pussabrukšanas periods, jo mikroorganismi tās noārda. Ūdenī 
to noturība ir ļoti ilga (pussabrukšanas periods ir vairāki gadi).  
 
12.3. Bioakumulācijas potenciāls: piperonila butoksīds: BCF 90. 
 
12.4. Mobilitāte augsnē: aktīvās sastāvdaļas augsnē neizplatās. Ūdenī tās saistās ar suspendētajām daļiņām. 
 
12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: nav pieejami. 
 
12.6. Citādas nelabvēlīgas ietekmes:  
 
13. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU 
13.1. Atkritumu apstrādes metodes: apstrādāt kā bīstamus atkritumus. 
 
14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU      

Piktogrammas 
 
14.1. ANO numurs: 3082 
 
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums: videi bīstama viela, šķidrums, C.N.P. (satur piretroīdus). 
 
14.3. Transportēšanas bīstamības klase: 9 
 
14.4. Iepakojuma grupa: III 
 
Transporta klasifikācija: 
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Jūras piesārņotājs: jā 
IMO: 9 
IATA: 9 
 
15. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU 
 
15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši ir attiecināmi uz vielām un maisījumiem: 
 
15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums: maisījumam un tajā esošajām vielām nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums. 
 
16. CITA INFORMĀCIJA 
H un R frāzes, un attiecīgais teksts: 
H302 Kaitīgs, ja norij. 
H315 Kairina ādu. 
H318 Izraisa nopietnus acu bojājumus. 
H332 Kaitīgs ieelpojot. 
H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem. 
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 
R20/22 Kaitīgs ieelpojot un norijot. 
R38 Kairina ādu. 
R41 Nopietnu bojājumu draudi acīm. 
R50/53 Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. 
R52/53 Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. 
 
Cita informācija: SAISTĪBU ATRUNA. Šajā drošības datu lapā norādītā informācija ir iegūta no avotiem, kurus mēs uzskatām par 
drošiem. Tomēr informācija tiek sniegta bez tiešas vai netiešas garantijas attiecībā uz tās pareizību. Produkta apstrādes, 
uzglabāšanas, lietošanas un iznīcināšanas apstākļi un metodes ir ārpus mūsu kontroles un mums var nebūt zināšanu par tām. Šā 
un vēl citu iemeslu dēļ mēs neuzņemamies atbildību un pilnībā atsakāmies no atbildības par zaudējumiem, bojājumiem vai 
izdevumiem saistībā ar produkta apstrādi, uzglabāšanu, lietošanu vai iznīcināšanu. Šī DDL tika sagatavota un ir lietojama tikai 
šim produktam. Ja produktu lieto kā cita produkta sastāvdaļu, tad šīs DDL informācija var nebūt lietojama.  
Bibliogrāfija: Pesticīdu rokasgrāmata. 
HSDB Bīstamo vielu datu banka. 
Izejvielu DDL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


