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1. Informācija par vielu/maisījumu un firmu/uz ņēmumu 
 
1.1. Informācija par izstrādājumu 

 
Tirdzniecības nosaukums : ECOCID ADVANCED 

 
1.2. Nozīmīgas vielas vai maisījuma lietošanas indikācijas un kontrindik ācijas 

Vielas/maisījuma lietošana  
Ieteicamie lietošanas ierobežojumi 

: Biocīds izstrādājums, dezinfekcijas līdzeklis 
 
: 

 
Drīkst lietot vienīgi speciālisti. 

 
1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju  

Firma : KRKA, d.d., Novo mesto  
Šmarješka cesta 6  
SI-8501 Novo mesto  

Tālrunis : +386073312111 
Fakss : +386073321537 
E-pasta adrese : MSDS@krka.biz 
   

 
1.4. Tālruņa numurs ārk ārtas gadījumiem 

a) 112 
b) (+371) 67042473 (Valsts toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centra 
diennakts tālrunis) .  

 
 
 
2. Informācija par bīstamību 
 
2.1. Vielas vai maisījuma klasifik ācija  

 
Klasifik ācija (REGULA (EK) Nr. 1272/2008) 

 
Akūta toksicitāte, 3. kategorija H331: Toksisks ieelpojot. 
Akūta toksicitāte, 4. kategorija H302: Kaitīgs norijot. 
Nopietns acu bojājums, 1. kategorija H318: Izraisa nopietnu acu bojājumu. 
Toksiska iedarbība uz specifiskiem 
mērķa orgāniem – vienreizēja 
ekspozīcija, 3. kategorija 

H335: Var izraisīt elpceļu kairinājumu. 

Reproduktīvā toksicitāte, 1B 
apakškategorija 

H360Df: Var kaitēt nedzimušam bērnam. Iespējama 
nelabvēlīga ietekme uz auglību. 

 
Informācijas savstarpējas izmantošanas princips „Nozīmīgi līdzīgi maisījumi”. 
Klasifik ācija (67/548/EEK, 1999/45/EK) 

Toksisks R22: Kaitīgs norijot.  
Kaitīgs R23: Toksisks ieelpojot. 
Kairinošs R37: Kairina elpceļus. 

R41: Nopietna acu bojājuma risks. 
R61: Var kaitēt nedzimušam bērnam. 
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R62: Iespējami auglības traucējumi. 
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2.2. Marķējuma elementi 
Mar ķējums (REGULA (EK) Nr. 1272/2008) 
 Bīstamības piktogrammas: 

 
 

Signālvārds 
 
Informācijas frāzes par 
bīstamību  

Bīstams! 
 
H302  
H318  
H331  
H335  
H360Df  
 

 
 
Kaitīgs norijot.  
 Rada nopietnus acu bojājumus.  
Toksisks ieelpojot.  
Var kairināt elpceļus.  
Var kaitēt nedzimušam bērnam. 
Iespējama nelabvēlīga ietekme uz 
auglību.   

Piesardzības ziņojumi  P102  
P201 
 
P202 
 
 
 
Profilakse   
P260  
 
 
 
P280 
 
 
Rīcība   
P304 + P340  
 
 
P305 + P351 + P338 
 
 
 
 
P308 + P313 

Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.  
Pirms lietošanas iepazīties ar īpašajiem 
norādījumiem.  
Nelietot, kamēr nav izlasīti un izprasti 
visi ar drošību saistītie piesardzības 
pasākumi.  
 
 
Izvairīties no 
putekļu/dūmu/gāzes/miglas/tvaiku/izsmi
dzinājuma ieelpošanas.  
Valkāt aizsargcimdus/aizsargtērpu/acu 
aizsarglīdzekļus/sejas aizsarglīdzekļus.  
 
 
 
IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt 
cietušo svaigā gaisā un mierīgi novietot 
pozā, kurā ir ērti elpot.  
JA VIELA NOKĻUVUSI ACĪS: skalot 
uzmanīgi ar ūdeni vairākas minūtes. 
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas 
un viegli izņemamas. Turpināt 
skalošanu.  
Ja konstatēta vai iespējama iedarbība: 
griezties pēc medicīniskas 
konsultācijas/palīdzības.  
  

 
Lietojiet biocīdos līdzekļus drošā veidā: pirms lietošanas vienmēr izlasiet marķējumu un 
informāciju par izstrādājumu. Drīkst lietot vienīgi speciālisti.  
Papildu bīstamības  
frāzes: / 
 
2.3. Cita veida bīstamība 
/  
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3. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām 
 
3.2. Maisījumi 

Bīstamās sastāvdaļas 

 
Ķīmiskais 
nosaukums 

 

CAS-Nr. 
EK-Nr. 

Reģistrācijas 
numurs 

Klasifikācija 
(67/548/EEK) 

Klasifikācija 
(REGULA (EK) 
Nr. 1272/2008) 

Koncentrācija 
[%] 

Nātrija 
perborāts 

10332-33-9 
 

O-T; R61-R 8-R22-
R23-R37-R41-R62 

 

Oksidējošs 
šķīdums, 3. grupa; 

H272 
Ietekme uz 

reproduktīvo 
funkciju, 1B grupa; 

H360Df 
Akūta toksicitāte, 
3. grupa; H331 

Akūta toksicitāte, 
4. grupa; H302 

Acu bojājumi, 1. 
grupa; H318 

STOT SE 3; H335 
 

40,00 -  50,00 
 
 

Citronskābe 
 

77-92-9 
01- 

2119457026- 
42 
 

Xi; R36 
 

Kairinošs acīm, 2. 
grupa; H319 

 

<= 20,00 
 
 

 
Šajā sadaļā minēto R frāžu pilnu tekstu skat. 16. sadaļā. 
Šajā sadaļā minēto H frāžu pilnu tekstu skat. 16. sadaļā. 
 
4. Pirmās palīdzības pasākumi 
 
4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts 
 

Vispārēja informācija  : Pirmās palīdzības sniedzējam jāpasargā pašam sevi.  
Izvest cietušo no bīstamās zonas.  
Novietot siltā un mierīgā vietā.  
Novietot cietušo atlabšanai piemērotā pozā, apsegt un 
nodrošināt siltumu.  
Neko nelikt mutē personai, kura atrodas bezsamaņā.  
Nelaimes gadījumā vai tad, ja jūtaties slikti, 
nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja 
iespējams, parādīt marķējumu).   
 

Ieelpošanas gadījumā  :  Nogādāt svaigā gaisā.  
Nodrošināt elpceļu caurlaidību.  
Skābekļa padeve vai mākslīgā elpināšana, ja 
nepieciešams.  
Nekavējoties zvanīt ārstam.  
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Ja notikusi saskare ar ādu  :  Nekavējoties novilkt kontaminēto apģērbu un apavus.  
Nekavējoties mazgāt ar ziepēm un lielu daudzumu 
ūdens.  
Konsultēties ar ārstu, ja nepieciešams.  
Pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt kontaminēto 
apģērbu.   

Ja notikusi saskare ar acīm  :  Ja notikusi saskare ar acīm, izņemt kontaktlēcas un 
nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem 
plakstiņiem, vismaz 15 minūtes.  
Skalošanas laikā acis turēt plati atvērtas.  
Nekavējoties jāsniedz medicīniska palīdzība.  

Norīšanas gadījumā  :  Izskalot muti ar ūdeni un pēc tam dzert daudz ūdens.  
NEIZRAISĪT vemšanu.  
Norīšanas gadījumā nekavējoties meklēt medicīnisku 
palīdzību un parādīt šo tvertni vai marķējumu.  
  

 
4.2. Visnozīmīgākie simptomi un iedarbība (akūta un novēlota) 
 

Simptomi : kairinoša ietekme 
 
4.3. Norāde par tūlītējas medicīniskās palīdzības un īpašas ārstēšanas nepieciešamību 
 

Terapija : Specifisks antidots nav pieejams. 
Veikt simptomātisku ārstēšanu. 

 
 
5. Ugunsdzēsības pasākumi 
 
5.1. Ugunsdzēšanas līdzekļi 
 

Piemēroti ugunsdzēšanas līdzekļi : 
 

Izsmidzināts ūdens  
Oglekļa dioksīds (CO2)  
Sauss pulveris  
Putas  
Tvertnes un to apkārtni dzesēt ar izsmidzinātu ūdeni.  
 

Nepiemēroti ugunsdzēšanas līdzekļi : Masīva ūdens strūkla 
 
5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība 

Īpaša bīstamība ugunsdzēšanas 
laikā 

: 
 

Sadalīšanās produktu iedarbība var kaitēt veselībai. 
Putekļi var veidot sprādzienbīstamu maisījumu ar 
gaisu. 

 
5.3. Ieteikums ugunsdzēsējiem 

Īpašs aizsargaprīkojums 
ugunsdzēsējiem 
 

: 
 

Degšanas gadījumā izmantot autonomu elpošanas 
aparāts. 
Izmantot personīgās aizsardzības līdzekļus. 
 

Papildinformācija 
 

: 
 

Degšanas un/vai sprādziena gadījumā neieelpot 
dūmus. 
Kontaminēto ugunsdzēšanai izmantoto ūdeni savākt 
atsevišķi. To nedrīkst novadīt kanalizācijas sistēmā. 
 

Cita informācija :  
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Ecocid Advanced izņēmuma gadījumos var veicināt citu materiālu degšanu. 
 

 
 
6. Nejaušas izlīšanas gadījumā veicamie pasākumi 
 
6.1. Personīgie piesardzības pasākumi, aizsargaprīkojums un neatliekamās procedūras 

Personīgie piesardzības pasākumi 
 

: 
 

Nodrošināt atbilstošu ventilāciju. 
Evakuēt darbiniekus uz drošām zonām. 
Izvairīties no putekļu veidošanās. 
Izvairīties no vielas nokļūšanas acīs, uz ādas vai 
apģērba. 
Izvairīties no putekļu ieelpošanas. 
Izmantot personīgās aizsardzības līdzekļus. 
Aizvākt visus uzliesmojuma avotus. 
 

6.2. Apkārt ējās vides aizsardzība 
 

Apkārtējās vides aizsardzība 
 

: 
 

Novērst turpmāku noplūdi vai izšļakstīšanos. 
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijas sistēmā, 
notekūdeņos vai augsnē. 

 
6.3. Savākšanas un satīr īšanas metodes un materiāli 

Satīrīšanas metodes 
 

: 
 

Savākt un ieliet pareizi marķētās tvertnēs. 
Savākt un organizēt iznīcināšanu veidā, kas neizraisa 
putekļu rašanos. 
Kārtīgi notīrīt kontaminēto virsmu. 
Aizskalot paliekas ar ūdeni. 
 

 
6.4. Atsauce uz citām sadaļām 
 

Iznicināt savākto materiālu saskaņā ar šīs drošības datu lapas 13. sadaļu.  
Cita informācija  
Saslaucīt uzmanīgi, vēlams, izmantojot piemērotu sausu līdzekli putekļu veidošanās 
novēršanai, ja tāds ir pieejams. Novietot piemērotā tvertnē iznīcināšanai. Gaidot iznīcināšanu, 
ja iespējams, nepieļaut, ka pulveris kļūst mitrs. Mitrs izstrādājums, kuru paredzēts iznīcināt, 
jāglabā atsevišķi no sausa materiāla un veidā, kas ļauj nodrošināt atbilstošu ventilāciju. 

 
7. Lietošana un uzglabāšana 
 
7.1. Norādījumi par drošu lietošanu 
 

Norādījumi par drošu lietošanu : 
 

Nodrošināt pilnvērtīgu ventilāciju. 
Izvairīties no putekļu veidošanās. 
Izvairīties no putekļu ieelpošanas. 
Nepieļaut nokļūšanu acīs, mutē vai uz ādas. 
Izmantot personīgās aizsardzības līdzekļus. 
Nepieļaut kontamināciju. 
Lietot tikai saskaņā ar sniegtajiem ieteikumiem. 
 

Norādījumi par aizsardzību pret : Izvairīties no putekļu veidošanās norobežotās zonās. 



DROŠĪBAS DATU LAPA 
Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 
 
ECOCID ADVANCED 
Redakcija 2.0        Pārskatīšanas datums: 21.01.2013. 

7 

 

aizdegšanos un uzsprāgšanu 
 

 Sargāt no atklātām liesmām, karstām virsmām un 
aizdegšanās avotiem. 
Putekļi var veidot sprādzienbīstamu maisījumu ar 
gaisu. 
Veikt pasākumus elektrostatiskā lādiņa veidošanās 
novēršanai. 

Higiēnas pasākumi 
 

: 
 

Izvairīties no vielas nokļūšanas acīs, uz ādas vai 
apģērba. 
Izvairīties no putekļu ieelpošanas. 
Nomazgāt rokas un seju pirms pārtraukumiem un 
tūlīt pēc izstrādājuma lietošanas. 

  Nekavējoties novilkt visu kontaminēto apģērbu. 
Lietojot šo izstrādājumu, nedrīkst ēst, dzert vai 
smēķēt. 
Regulāri tīrīt aprīkojumu, darba zonu un apģērbu. 
Rīkoties saskaņā ar labu rūpnieciskās higiēnas un 
drošības praksi. 

 
7.2. Drošas uzglabāšanas nosacījumi, tostarp inform ācija par nesaderību 
 

Prasības uzglabāšanas zonām un 
tvertnēm 

: Uzglabāt vietā, kurai var piekļūt vienīgi pilnvarotas 
personas. 
Uzglabāt oriģinālā tvertnē. 
Uzglabāt sausā vietā. 
Uzglabāt vēsā vietā. 
Uzglabāt labi ventilētā vietā. 
 

Norādījumi par standarta 
uzglabāšanas apstākļiem 

: Nekādā gadījumā neļaujiet izstrādājumam 
uzglabāšanas laikā saskarties ar ūdeni. 
Sargāt no uzliesmojošiem materiāliem. 
 

Uzglabāšanas apstākļi : Uzglabāt sausā vietā. 
Sargāt no ūdens. 
Uzglabāt tvertni cieši noslēgtu. 
 

Citi dati : Stabils ieteiktajos uzglabāšanas apstākļos. 
 
7.3. Specifiska izmantošana 
 
 : Nav specifiska izmantošanas veida. 

 
8. Ekspozīcijas kontrolvērt ības/personīgie aizsarglīdzekļi 
 
8.1. Ekspozīcijas robežvērt ības 
 

Sastāvdaļas CAS-Nr. OEB Ekspozīcija
s 
robežvērtīb
a 

Avots Pārskatīšana 

Nātrija 
perborāts 

10332-33-9 OEB2 
(>0,1 - <1 
mg/m3) 

0,5 mg/m3 Ārējs MSDS  

Citronskābe 77-92-9 OEB1 (> 10 mg/m3 Ārējs MSDS  
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1 mg/m3) 
 
8.2. Ekspozīcijas kontroll īdzekļi 

 
Inženiertehniskie pasākumi 
 
Lokāla izsūknēšana 
 
Personiskais aizsargaprīkojums 

 
Elpceļu aizsarglīdzekļi 
 

: 
 

Saskaroties ar putekļiem, jāizmanto respirators ar 
filtru P3 (EN 149) vai jālieto paaugstināta spiediena 
filtr ēta gaisa sistēma. 
Ieteicamais filtra veids: 
P3 filtrs (EN 143) 

Roku aizsarglīdzekļi 
 

: 
 

Nitrila gumijas cimdi 
Cimda biezums: 0,15 mm 
Jāņem vērā ražotāja sniegtā informācija par 
caurlaidību un nodilšanas laiku, kā arī par 
specifiskiem darba vietas apstākļiem (mehānisks 
iestiepums, saskares ilgums). 
Izvēlētajiem aizsargcimdiem jāatbilst ES Direktīvas 
89/686/EEK specifikācijām un no šīs Direktīvas 
izrietošajam EN 374 standartam. 
Cimdi pirms lietošanas jāapskata. 

Acu/sejas aizsarglīdzekļi 
 

: 
 

Aizsargbrilles ar sānu aizsargiem (EN166) 
Nodrošināt, lai netālu no darbstacijas atrašanās vietas 
būtu izvietoti acu skalošanas punkti un drošības 
dušas. 

Ādas aizsarglīdzekļi 
 

: 
 

Necaurlaidīgs aizsagapģērbs 
Kontaminēto apģērbu novilkt un pirms atkārtotas 
lietošanas izmazgāt. 
Aizsargapavi (EN ISO 20345) 
Ilgstošas ekspozīcijas gadījumā valkāt vienreiz 
lietojamu viengabala virsvalku ar kapuci (4. tips: EN 
14605, 6. tips: EN 13034, 5. tips: EN ISO 13982-1, 
EN 1149-5, EN 1073-2, 4B,5B,6B tips: EN 14126) 

Aizsardzības pasākumi : 
 

Nodrošināt atbilstošu ventilāciju. 
Grūtnieces nedrīkst saskarties ar šo vielu/maisījumu. 
Aizsargaprīkojuma veids jāizvēlas atbilstoši 
ekspozīcijas laikam un bīstamās vielas/maisījuma 
daudzumam konkrētā darba vietā, 

Ietekmes uz apkārt ējo vidi kontroll īdzekļi 
Vispārēja informācija : Novērst turpmāku noplūdi vai izšļakstīšanos. 

Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijas sistēmā, 
notekūdeņos vai augsnē. 

 
9. Fizikālās un ķīmiskās īpašības 
 
9.1. Informācija par galvenajām fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām  

Forma : pulveris 
Krāsa : balta līdz pelēkbalta 
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Smarža 
 
Oksidēšanās īpašības  
 
pH 
 
Šķīdība ūdenī 
 

: 
 
: 
 
: 
 
: 
 

raksturīga 
 
Nav uzskatāma par oksidējošu vielu saskaņā ar A17 
metodi (Direktīva 67/548/EEK). 
Piezīme: 1% ūdens šķīdums 
 
Piezīme: daļēji šķīstoša viela 

9.2. Cita informācija 
 
10. Stabilitāte un reaģētspēja 
 
10.1. Reaģētspēja 
 

Bīstamas reakcijas normālos lietošanas apstākļos nav radušās. 
 
10.2. Ķīmiskā stabilitāte 
 

Normālos apstākļos viela ir stabila. 
 
10.3. Bīstamu reakciju iespējamība 

Bīstamas reakcijas : Piezīme: dati nav pieejami 
 
10.4. Apstākļi, no kuriem jāizvairās 

Apstākļi, no kuriem jāizvairās 
 

: 
 

Pakļaušana mitruma iedarbībai. 
Siltums, liesmas un dzirksteles. 
Veikt pasākumus elektrostatiskā lādiņa veidošanās 
novēršanai. 
Putekļi var veidot sprādzienbīstamu maisījumu ar 
gaisu. 
 

 
10.5. Nesaderīgi materiāli 

Materiāli, no kuriem jāizvairās : Stipras skābes un stipras bāzes 
Pulverveida metālu sāļi 
Reducējoši līdzekļi 

 
10.6. Bīstami sadalīšanās produkti 

Cita informācija : Bīstami sadalīšanās produkti: etiķskābe, borskābe. 
 
11. Toksikoloģiskā informācija 
 
11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi 

Akūta toksicitāte 
Akūta perorāla toksicitāte : 500 mg/kg 

Suga: žurkas 
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  Piebildes: devas līmenis 
Toksikoloģiskie dati ņemti no informācijas, kas 
sniegta par izstrādājumiem ar līdzīgu sastāvu. 
 

Akūta perorāla toksicitāte 
Nātrija perborāts 

 
: 

 
LD50: 1120 mg/kg 
Suga: žurkas 
 

Citronskābe : LD50: 11 700 mg/kg 
Suga: žurkas 
Metode: OECD Pārbaužu vadlīnija 401 
 

Akūta inhalāciju toksicitāte 
Nātrija perborāts 

 
: 

 
LC50: > 2 mg/l 
Ekspozīcijas laiks: 4 h 
Suga: truši 
Piebildes: toksisks ieelpojot. 
 

Akūta dermāla toksicitāte 
Nātrija perborāts 

 
: 

 
Piebildes: dati nav pieejami 
 

Citronskābe : LD50: > 2000 mg/kg 
Suga: žurkas 
 

Ādas kodināšana/kairinājums 
Ādas kairinājums 

 
: 

 
Suga: truši 
Rezultāts: neizraisa ādas kairinājumu 
Metode: OECD Pārbaužu vadlīnija 404 
Piebildes: toksikoloģiskie dati ņemti no informācijas, 
kas sniegta par izstrādājumiem ar līdzīgu sastāvu. 
 

Ādas kairinājums 
Nātrija perborāts 
 

 
: 

 
Piebildes: dati nav pieejami 

Citronskābe 
 

: 
 

Suga: truši 
Rezultāts: neizraisa ādas kairinājumu 
Metode: OECD Pārbaužu vadlīnija 404 
Piebildes: var izraisīt ādas kairinājumu jutīgām 
personām. 
 

Nopietni acu bojājumi/acu 
kairin ājums 
 

  

Acu kairinājums 
Nātrija perborāts 

 
: 

 
Piebildes: nopietna acu bojājuma risks. 
 

Citronskābe : Suga: truši 
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  Rezultāts: kairina acis. 
Metode: OECD Pārbaužu vadlīnija 405 
 

Elpceļu vai ādas sensibilizācija 
 

  

Sensibilizācija : Suga: jūras cūciņas 
Rezultāts: neizraisīja laboratorijas dzīvnieku 
sensibilizāciju. 
Metode: OECD Pārbaužu vadlīnija 406 
Piebildes: toksikoloģiskie dati ņemti no informācijas, 
kas sniegta par izstrādājumiem ar līdzīgu sastāvu. 
 

Sensibilizācija 
Nātrija perborāts 

 
: 

 
Piebildes: dati nav pieejami 
 

Citronskābe : Maksimizācijas pārbaude 
Suga: jūras cūciņas 
Rezultāts: neizraisīja laboratorijas dzīvnieku 
sensibilizāciju. 
Metode: OECD Pārbaužu vadlīnija 406 
 

Dīgļšūnas mutagenitāte 
 

  

Piebildes 
 

  

Nātrija perborāts : In vivo pārbaudes neliecināja par mutagēnisku 
ietekmi, in vitro pārbaudes liecināja par mutagēnisku 
ietekmi 
 

Citronskābe 
 

: 
 

In vivo pārbaudes neliecināja par mutagēnisku 
ietekmi. 
 

Kanceroģenēze 
 

  

Piebildes 
Nātrija perborāts 

 
: 
 

 
Kancerogēna ietekme 

Citronskābe 
 

: 
 

Nav pierādījumu par kancerogenitāti ar dzīvniekiem 
veiktos pētījumos (kad tie indicēti) 
 

Reproduktīvā toksicitāte 
 

  

Nātrija perborāts 
 

: 
 

Suga: nav datu 
 

Citronskābe 
 

: 
 

Suga: nav datu. 
 

Teratogenitāte 
 

  

Piebildes 
 

  

Teratogenitāte 
 

  

Nātrija perborāts : Var kaitēt nedzimušam bērnam. 
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 Iespējama nelabvēlīga ietekme uz auglību. 
 

Citronskābe : Eksperimentos ar dzīvniekiem teratogēnisku ietekmi 
nekonstatēja. 
Toksiska ietekme uz reprodukcijas spēju nav 
raksturīga. 

 

Toksiska ietekme uz specifiskiem 
mērķa orgāniem – vienreizēja 
ekspozīcija 
 

 

Nātrija perborāts 
 

: 
 

Piebildes: dati nav pieejami 
 

Toksiska ietekme uz specifiskiem mērķa orgāniem – atkārtota ekspozīcija 
 
Nātrija perborāts 
 

: 
 

Piebildes: dati nav pieejami 
 

Papildinform ācija 
 

: 
 

Toksikoloģiskie dati ņemti no informācijas, kas 
sniegta par izstrādājumiem ar līdzīgu sastāvu. 
 

Pieredze par ekspozīciju cilvēkiem 
 

  

Pārmērīga iedarbība var ietekmēt cilvēka veselību: 
 
Inhalācija 
Augšējie elpceļi: klepus, vietējs kairinājums, diskomforts. 
 
Saskare ar ādu 
Neliels ādas kairinājums, diskomforts. 
 
Saskare ar acīm 
Acis: asarošana, neskaidra redze, spēcīgs kairinājums, bojājums. 
 
Norīšana 
Kuņģis: slikta dūša, diskomforts 

 
 
12. Ekoloģiskā informācija 
 
12.1. Toksicitāte 

 
Toksiska iedarbība uz zivīm 
 

 
: 
 

 
Piebildes: 
eksperimentāli dati par maisījumu nav pieejami 
 

Toksiska iedarbība uz zivīm 
Nātrija perborāts 
 

 
: 
 

 
LC50: 51 mg/l 
Ekspozīcijas laiks: 96 h 
 
Suga: zivis 
Piebildes: 
PBS 
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LC50: 16 mg/l 
  Ekspozīcijas laiks: 96 h 

 
Suga: zivis 
Piebildes: 
H2O2 
 
LC50: 5,5 mg/l 
Ekspozīcijas laiks: 96 h 
 
Suga: zivis 
Piebildes: 
B ekvivalenti 
 

Citronskābe 
 

: 
 

LC50: 440 mg/l 
Ekspozīcijas laiks: 48 h 
 
Suga: Leuciscus idus (ālanti) 
Metode: OECD Pārbaužu vadlīnija 203 
 

Toksiska iedarbība uz dafnijām un 
citiem ūdens 
bezmugurkaulniekiem 

 Piebildes: 
eksperimentāli dati par maisījumu nav pieejami 
 

 
Toksiska iedarbība uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem 
Nātrija perborāts 
 

: 
 

EC50: 11 mg/l 
Ekspozīcijas laiks: 48 h 
Suga: dafnijas 
Piebildes: 
PBS 
 
EC50: 3,4 mg/l 
Ekspozīcijas laiks: 48 h 
Suga: dafnijas 
Piebildes: 
H2O2 
 
EC50: 1,2 mg/l 
Ekspozīcijas laiks: 48 h 
Suga: dafnijas 
Piebildes: 
B ekvivalenti 
 

Citronskābe 
 

: 
 

LC50: 1535 mg/l 
Ekspozīcijas laiks: 24 h 
Suga: dafnijas 
 

Toksiska iedarbība uz aļģēm 
 

: 
 

Piebildes: 
eksperimentāli dati par maisījumu nav pieejami 
 

Toksiska iedarbība uz aļģēm 
 

  

Citronskābe : 425 mg/l 
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  Ekspozīcijas laiks: 168 h 
Suga: Scenedesmus quadricauda (zaļaļģes) 
 

Toksiska iedarbība uz zivīm 
(hroniska toksicitāte) 
Nātrija perborāts 
 

 
 
: 
 

 
 
NOEC: 1,8 mg/l 
Ekspozīcijas laiks: 34 dienas 
Suga: zivis 
Piebildes: 
B ekvivalenti 
 

Toksiska iedarbība uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem 
(hroniska toksicitāte) 
Nātrija perborāts 
 

: 
 

10 mg/l 
Ekspozīcijas laiks: 21 dienas 
Suga: Daphnia magna (ūdensblusas) 
Piezīmes: 
B ekvivalenti 
 

12.2. Saglabāšanās un sadalīšanās 
 

  

Bioloģiskā sadalīšanās 
Nātrija perborāts 
 

 
: 
 

 
Piebildes: 
dati nav pieejami 
 

Citronskābe 
 

: 
 

97% 
Pārbaudes periods: 28 dienas 
Metode: OECD Pārbaužu vadlīnija 301B 
Piebildes: 
Viegli bioloģiski sadalāms. 
 
100% 
Pārbaudes periods: 19 dienas 
Piebildes: 
Viegli bioloģiski sadalāms. 
 

12.3. Bioakumulācijas iespēja 
 

  

Bioloģiska uzkrāšanās 
Nātrija perborāts 
 

 
: 
 

 
Piebildes: 
dati nav pieejami 
 

Citronskābe 
 

: 
 

Piebildes: 
bioakumulācija nav paredzama (log Pow ≤ 4). 
 

12.4. Pārvietošanās augsnē 
 

  

Mobilitāte 
 

: 
 

Piebildes: 
dati nav pieejami 
 

   
 

Izkliede starp apkārtējās vides nodalījumiem 
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Nātrija perborāts 
 

: 
 

Adsorbcija/Augsne 
Piebildes: 
pārvietojas augsnē 
 

Citronskābe 
 

: 
 

Adsorbcija/Augsne 
Piebildes: 
dati nav pieejami 
 

12.5. PBT un vPvB vērt ējuma rezultāti 
 
Nātrija perborāts 
 

: 
 

neklasificēta vPvB viela, neklasificēta PBT viela 
 

Citronskābe 
 

: 
 

neklasificēta vPvB viela, neklasificēta PBT viela 
 

12.6. Citādas nelabvēlīgas 
ietekmes 
 

  

Bioķīmiska skābekļa 
nepieciešamība (BOD) 
 

  

Citronskābe 
 

: 
 

526 mg/l 
 
750 mg/g 
 

Ķīmiska skābekļa nepieciešamība 
(COD) 
Citronskābe 
 

 
 
: 
 

 
 
728 mg/l 
 

Papildu ekoloģiskā informācija 
 

: 
 

Kvantitatīvi dati par šī izstrādājuma ekoloģisko 
ietekmi nav pieejami. 
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijas sistēmā, 
notekūdeņos vai augsnē. 
 

Papildu ekoloģiskā informācija 
Citronskābe 
 

 
: 
 

 
Neprofesionālas lietošanas vai iznīcināšanas 
gadījumā nav iespējams izslēgt nelabvēlīgu ietekmi 
uz apkārtējo vidi. 
 

 
 
13. Norādījumi par izn īcināšanu 
 
13.1. Atkritumu apstrādes metodes 

Izstrādājums 
 

: 
 

Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijas sistēmā, 
notekūdeņos vai augsnē. Iznīcināšana kopā ar 
parastiem atkritumiem nav atļauta. Iznīcināt saskaņā 
ar vietējiem noteikumiem. Izšļakstījusies vai nefasēta 
viela/maisījums jānorobežo un jāiznīcina tāpat kā pati 
viela/maisījums. 
 

Kontaminēts iepakojums 
 

: 
 

Ar kontaminētu iepakojumu jārīkojas tāpat kā ar pašu 
vielu/maisījumu. 
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14. Informācija par transport ēšanu 
 

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro lietotājam 
 
Nav uzskatāma par bīstamu preci saskaņā ar ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, ICAO/IATA-
DGR. 

 
15. Normatīvā informācija 
 
15.1. Noteikumi par drošību, veselību un vidi/vielai vai maisījumam specifiski tiesību akti 
 

Citi noteikumi 
 

: 
 

ES šis izstrādājums atbilst biocīdo izstrādājumu 
Direktīvai 98/8/EK. 
Ņemt vērā Direktīvu 94/33/EK par jaunu cilvēku 
darba aizsardzību. 
Ņemt vērā Direktīvu 92/85/EEK par grūtnieču un 
nesen dzemdējušu vai ar krūti barojošu darbinieču 
drošību un arodveselību. 
 

15.2. Ķīmiskās drošības novērt ējums 
 

Ķīmiskās drošības novērtējums šai vielai/šim maisījumam nav nepieciešams. 
 
16. Cita informācija 
 
2. un 3. sadaļā minēto R frāžu pilns teksts 
 

R 8 Saskare ar uzliesmojošu materiālu var izraisīt aizdegšanos. 

R22 Kaitīgs norijot. 
R23 Toksisks ieelpojot. 
R36 Kairina acis. 
R37 Kairina elpceļus. 
R41 Nopietna acu bojājuma risks. 
R61 Var kaitēt nedzimušam bērnam. 
R62 Iespējami auglības traucējumi. 

 
2. un 3. sadaļā minēto H fr āžu pilns teksts 
 

H272 Var pastiprināt degšanu; oksidētājs. 
H302 Kaitīgs norijot. 
H318 Rada nopietnus acu bojājumus. 
H319 Rada nopietnu acu kairinājumu. 
H331 Toksisks ieelpojot. 
H335 Var kairināt elpceļus. 
H360Df Var kaitēt nedzimušam bērnam. Iespējama 

nelabvēlīga ietekme uz auglību. 
 

Papildinform ācija 
Cita informācija 
 

: 
 

Šajā drošības datu lapā ir iekļauta tikai uz drošību 
attiecināma informācija un tā neaizstāj informāciju 
par šo izstrādājumu vai izstrādājuma specifikācijas. 
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Ņemt vērā uz etiķetes redzamos norādījumus par 
lietošanu. 

 
Uzrādītā informācija šajā Drošības datu lapā ir vispilnīgākā no tā, ko mēs zinām un par ko esam 
informēti, un uzticama uz to datumu, kad tā ir publicēta. Dotā informācija ir domāta kā drošas 
apiešanās, lietošanas, apstrādes, uzglabāšanas, pārvadāšanas, iznīcināšanas un ražošanas paraugs, 
un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes specifikāciju. Informācija attiecas tikai uz 
specifiskiem materiāliem un var nebūt attiecināma uz noteiktiem materiāliem savienojumā ar citiem 
materiāliem vai kādu procesu, ja nav īpaši norādīts tekstā. 
 


