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

1.1. Produkta identifikators: 

 Veterinārais dezinfekcijas līdzeklis TH5 
 Produkta kods: TH5-V 
 Satur: Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-16-alkildimetil-, hlorīdi; 

Glutarāls 

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot: 
 Apzinātie lietojuma veidi: BIOCĪDS PRODUKTS - 1. Pamatgrupa. Dezinfekcijas līdzekļi; 

3. produkta veids. Veterinārā higiēna; 
4. produkta veids. Pārtikas un dzīvnieku barības joma. 
Tikai profesionālai lietošanai. 

 Tādi, ko neiesaka izmantot: Nekas nav zināms. 

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju: 

 Ražotājs: THESEO 

 Ražotāja adrese: 200 Avenue de Mayenne, Zone Industrielle des touches, 53000 LAVAL, Francija 
Tālr.: + 33 2 43 67 96 96 

 Tīmekļa vietne: http://www.theseo-biosecurity.com 

 E-pasts: theseo@theseo.fr 

 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: http://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: Acute Tox. 4; H302+332, Skin Corr. 1B; H314, Skin Sens. 1A; H317, 
Resp. Sens. 1; H334, STOT SE 3; H335, 
Aquatic Acute 1; H400, Aquatic Chronic; H412. 

 Fizikālā un ķīmiskā 
bīstamība: 

Maisījums neatbilst klasificēšanas kritērijiem. 

  Ietekme uz veselību: Kaitīgs, ja norīts vai ieelpots. 
Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. 
Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 
Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu. 
Var izraisīt elpceļu kairinājumu. 

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

2.2. Etiķetes elementi: 

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

   
 Signālvārds: Bīstami    

 Bīstamības 
apzīmējumi: 

H302 + 
H332 

H314 

H317 

H334 
 

H335 

H400 

H412 

Kaitīgs, ja norīts vai ieelpots 
 

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus 

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju 

Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt 
elpošanu 

Var izraisīt elpceļu kairinājumu 

Ļoti toksisks ūdens organismiem 

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām 

 Papildus bīstamības 
apzīmējumi: 

EUH071 Kodīgs elpceļiem 

 Drošības prasību apzīmējumi: 

 Vispārējie: Nav  

 Profilakse: P260 Neieelpot izgarojumus 

  P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāties 

  P270 Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā 

  P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās 

  P272 Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām 

  P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē 

  P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus 

  P284 Izmantot gāzmasku 

 Reakcija: P301 + 
P330 + 
P331 

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu 

  P303 + 
P361 + 
P353 

SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novilkt visu 
piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni vai iet dušā 

  P304 + 
P340 

IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un 
nodrošināt netraucētu elpošanu 

  P305 + 
P351 + 
P338 

SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. 
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. 
Turpināt skalot 

  P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS 
CENTRU/ārstu 

  P321 Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. šo etiķeti) 

  P333 + 
P313 

Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību 

  P362 + 
P364 

Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt 

  P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu 

 Glabāšana: P403 + 
P233 

Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. 

  P405 Glabāt slēgtā veidā 

 Iznīcināšana: P501 Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, 
valsts un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem 
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 Sastāvā esošu vielu 
identitāte: 

Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-16-alkildimetil-, hlorīdi; 
Glutarāls 

 Papildus marķējums: Aktīvās vielas: 
Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-16-alkildimetil-, hlorīdi 
(CAS Nr.: 68424-85-1): 327,5 g/l 
Glutarāls (CAS Nr.: 111-30-8): 100,0 g/l 

Biocīda inventarizācijas Nr.: LV03012011/17 

 Bērniem nepieejamas 
aizdares: 

Nav piemērojamas. 

 Sataustāmas bīstamības 
brīdinājuma zīmes: 

Nav piemērojamas. 

2.3. Citi apdraudējumi: 

 PBT vai vPvB kritēriji: Nav uzrādīts. 

 Citi apdraudējumi, kuri 
neatspoguļojas 
klasificēšanā: 

Nekas nav zināms. 

 
3. IEDAĻA: Sastāvs / informācija par sastāvdaļām 
  

3.2. Maisījumi: 

 Ķīmiskais raksturojums: Skābs šķidrais dezinfekcijas līdzeklis, koncentrāts. 

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

 Vielas nosaukums EK numurs CAS numurs Konc., % Klasifikācija  

 
270-325-2 

 
68424-85-1 

 Aktīvā viela: 
Četraizvietotā amonija 
savienojumi, benzil-C12-16-
alkildimetil-, hlorīdi 

REACH Reģ. Nr.: Nav pieejams. 

 
20 - 50 

 
 
Acute Tox. 4 
Acute Tox. 4 
Skin Corr. 1B 
Eye Dam. 1 
Aquatic Acute 1 
Ražotāja dati 

 
H302 
H312 
H314 
H318 
H400 * 

 
[1] 

 
203-856-5 

 
111-30-8 

 Aktīvā viela: 
Glutarāls; glutāraldehīds 

REACH Reģ. Nr.: Nav pieejams. 

 
10 - 20 

  
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 
STOT SE 3 
Skin Corr. 1B 
Resp. Sens. 1 
Skin Sens. 1A 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 2 
CLP00/ATP09 

 
H330 
H301 
H335 
H314 
H334 
H317 
H400 ** 
H411 
EUH071 

 
[1] 
[2] 

     STOT SE 3; H335: 0,5 % ≤ C < 5 %  

 Pilnu bīstamības klašu un kategoriju, kā arī bīstamības apzīmējumu kodu atšifrējumu skatīt 16. iedaļā. 
Aroda ekspozīcijas robežvērtības, ja pieejamas, skatīt 8. iedaļā. 
Visas koncentrācijas ir izteiktas svara procentos. 
M koeficients: * netiek noteikts; ** = 1 
[1] Vielas, kuras klasificētas kā bīstamas veselībai vai videi. 
[2] Vielas, kurām noteiktas aroda ekspozīcijas robežvērtības. 

 
4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi 
 

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts: 

 Vispārīga informācija: Ja jūs slikti jūtaties, meklēt medicīnisko palīdzību (uzrādīt produkta etiķeti, ja 
iespējams). Parūpējieties, lai medicīnas personāls zina par iesaistītajiem 
materiāliem un izmanto aizsarglīdzekļus sevis aizsardzībai. 
Apmeklējot ārstu, uzrādīt šo drošības datu lapu. 
Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt. 



 

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

Produkta identifikators: Veterinārais dezinfekcijas līdzeklis TH5 
Versijas Nr.: 03 Aizstāj versiju Nr. 02 (31.10.2014.) Labojuma Nr.: 2 Labojums: 08.10.2018. 

 

 
DDL kods: 922298 Lapa: 4. no 12
 

 Ieelpojot: Izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. 
Nekavējoties nodrošināt medicīnisko palīdzību. Ja elpošana ir apgrūtināta, dot elpot 
skābekli un rūpīgi novērot. Neizmantojiet elpināšanas metodi "no-mutes-uz-muti", 
ja cietušais ir ieelpojis vielu. Veiciet mākslīgo elpināšanu, izmantojot portatīvo 
masku, kas aprīkota ar vienvirziena vārstu, vai citu piemērotu elpināšanas 
medicīnisko iekārtu. Ja rodas elpas trūkuma simptomi: sazinieties ar 
SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. 

 Nokļūstot uz ādas: Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu. Bagātīgi mazgāt ādu ar ūdeni un ziepēm 
vairākas minūtes. Nekavējoties izsaukt ārstu vai sazināties ar saindēšanās 
informācijas centru. Ķīmisko apdegumu apstrāde ir jāveic ārstam. 
Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt. 

 Nokļūstot acīs: Nekavējoties skalojiet acis ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes. 
Izņemiet kontaktlēcas, ja jums tās ir un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. 
Nekavējoties izsaukt ārstu vai sazināties ar saindēšanās informācijas centru. 

 Norijot: Nekavējoties izsaukt ārstu vai sazināties ar saindēšanās informācijas centru. 
Izskalot muti. 
Ja sākās vemšana, turiet galvu zemu, lai kuņģa saturs nenonāktu plaušās. 

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta: 

 Dedzinošas sāpes un nopietni postoši ādas bojājumi. Dermatīts. Izsitumi. Izraisa nopietnus acu bojājumus. 
Simptomi var būt dzēlīgums, asarošana, apsārtums, pietūkums un problēmas ar redzi. 
Spēj izraisīt neatgriezeniskus acu bojājumus, ieskaitot aklumu. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. 
Apgrūtināta elpošana. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Ilgstoša iedarbība var izraisīt hroniskus efektus. 

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

 Izstrādājiet vispārīgos atbalsta pasākumus un ārstējiet simptomātiski. 
Ķīmiskie apdegumi: nekavējoties noskalot ar ūdeni. Skalošanas laikā noģērbt drēbes, kas nav pielipušas 
skartajai zonai. Izsaukt ātro palīdzību. Pārvietojot uz slimnīcu turpināt skalot. Neļaujiet cietušajam atdzist. 
Nepārtraukti uzraugiet cietušo. Simptomi var izpausties ar nokavēšanos. 

 
5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi 
 

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi: 

 Piemērotie ugunsdzēšanas 
līdzekļi: 

Smalki izsmidzināts ūdens. Putas. Sauss ugunsdzēšanas pulveris. 
Oglekļa dioksīds (CO2). 

 Nepiemērotie 
ugunsdzēšanas līdzekļi: 

Nelietot ūdens strūklu kā ugunsdzēšanas līdzekli, jo tā var izplatīt liesmu. 

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība: 

 Maisījuma izraisīta 
bīstamība: 

Netiek atzīmētas neparedzamas ugunsgrēka vai eksplozijas briesmas. 

 Bīstami sadegšanas 
produkti: 

Ugunsgrēkā var izdalīties kairinošas, kodīgas un (vai) toksiskas gāzes. 
Oglekļa oksīdi. Hlorūdeņradis (HCl). Ciānūdeņradis. Slāpekļa oksīdi. 

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem: 

 Īpašas ugunsdzēšanas 
metodes: 

Rīkoties atbilstoši parastajām ugunsdzēšanas procedūrām un ņemt vērā 
bīstamību, kādu rada citi degošie materiāli. 

 Aizsardzības līdzekļi 
ugunsdzēsējiem: 

Ugunsgrēka gadījumā jālieto autonomais elpošanas aparāts un slēgts 
aizsargapģērbs. 

Pārējā informācija: 

 Pārvietot konteinerus prom no degšanas vietas, ja tas ir izdarāms bez riska. 

 
6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos 
 

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām: 
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 Personām, kuras nav 
apmācītas ārkārtas 
situācijām: 

Neļaujiet tuvumā atrasties nepiederošam personālam. Izsargāt cilvēkus no 
izšļakstījuma/noplūdes vietas un no vēja pārnestā piesārņojuma. 
Uzkopšanas laikā lietot piemērotus aizsardzības līdzekļus un aizsargapģērbu. 
Neieelpot dūmus vai izgarojumus. Nepieļaut iekļūšanu acīs, nokļūšanu uz ādas 
vai apģērba. Neaizskart bojātus iepakojumus vai noplūdušu materiālu, ja vien 
netiek lietots piemērots aizsargapģērbs. Nodrošināt adekvātu ventilāciju. 
Jāpaziņo vietējām iestādēm, ja neizdodas apturēt ievērojamu izšļakstījumu 
izplatīšanos. Informāciju par individuālo aizsardzību skatīt DDL 8. iedaļā.  

 Ārkārtas palīdzības 
sniedzējiem: 

Neļaujiet tuvumā atrasties nepiederošam personālam. 
Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus, kas ieteikti DDL 8. iedaļā. 

6.2. Vides drošības pasākumi: 

 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Informēt attiecīgo vadošo vai uzraudzību nodrošinošo personālu 
par visām noplūdēm apkārtējā vidē. Novērst tālāku noplūdi vai izšļakstīšanos, ja ir droši to darīt. 
Nepieļaut novadīšanu kanalizācijā, ūdens ceļos vai uz zemes. 

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli: 

 Lielas noplūdes: Apturiet materiāla plūsmu, ja to var izdarīt bez riska. Nosprostojiet izlijušo materiālu, kur 
vien tas iespējams. Pārklājiet ar plēvi, lai novērstu izplatīšanos. Absorbēt ar vermikulītu, sausām smiltīm vai 
zemi un novietot tvertnēs. Nepieļaujiet iekļūšanu ūdens ceļos, kanalizācijas kolektoros, pagrabos vai citās 
noslēgtās telpās. Pēc produkta utilizācijas noskalot zonu ar ūdeni. 
Nelielas noplūdes: Saslaucīt ar absorbējošu materiālu (piemēram, audumu, vilnu). 
Rūpīgi notīrīt virsmu, lai atbrīvotos no pārpalikušā piesārņojuma. 

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. 

Pārējā informācija: 

 Nekad nepildiet noplūdušo produktu atpakaļ oriģinālajā traukā atkārtotai izmantošanai. 

 
7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana 
 

7.1. Piesardzība drošai lietošanai: 

 Neieelpot dūmus vai izgarojumus. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. 
Personām ar noslieci uz alerģiskām reakcijām, pielietojot šo produktu, ir jāstrādā cimdos. 
Izvairieties no ilgstošas iedarbības. Negaršot vai nenorīt. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. 
Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Lietot piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus. 
Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. 
Ievērot pareizas ražošanas higiēnas vadlīnijas Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt. 

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība: 

 Glabāt slēgtā veidā. Uzglabāt cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā. Sargāt no bērniem. 
Glabāt labi vēdināmā vietā.  
Uzglabāt atsevišķi no nesavietojamiem materiāliem (skatīt DDL 10. iedaļu). 

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

 BIOCĪDS PRODUKTS - 1. Pamatgrupa. Dezinfekcijas līdzekļi. 
3. produkta veids. Veterinārā higiēna; 4. produkta veids. Pārtikas un dzīvnieku barības joma. 
Tikai profesionālai lietošanai. 

 
8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība / individuālā aizsardzība 
 

8.1. Pārvaldības parametri: 

 Piemērojamās 
arodekspozīcijas 
robežvērtības: 

Viela Kopienas robežvērtības LR MK not. Nr. 325 
Glutarāls Nav noteiktas. 5 mg/m3  
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 Bioloģiskās robežvērtības: Nav noteiktas. 

 Ieteicamās pārraudzības 
procedūras: 

Ievērot standarta uzraudzības metodes. 

 Atvasinātie beziedarbības līmeņi 
(DNEL): 

Nav pieejami. 

 Paredzētās beziedarbības 
koncentrācijas (PNEC-s): 

Nav pieejamas. 

8.2. Iedarbības pārvaldība: 

 Atbilstoša tehniskā 
pārvaldība: 

Būtu jānodrošina laba vispārīgā ventilācija (parasti stundas laikā gaisam telpā 
jānomainās 10 reizes). Ventilēšanas pakāpe ir jāpieskaņo konkrētiem apstākļiem. 
Ja iespējams, norobežot tehnoloģisko procesu, izmantot vietējo nosūces 
ventilāciju vai citus tehniskus risinājumus, lai nepieļautu bīstamo vielu 
koncentrācijai gaisā pacelties virs ieteicamajām ekspozīcijas robežvērtībām. 
Ja nav noteikti norādījumi par pieļaujamo ekspozīciju, uzturēt bīstamo vielu 
koncentrāciju pieņemamās robežās. Veicot darbības ar šo produktu, jābūt 
pieejamām acu skalošanas ierīcēm un drošības dušām. 

 Individuālās aizsardzības līdzekļi: 

 Vispārēji norādījumi: Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. 
Individuālie aizsardzības līdzekļi ir jāizvēlas saskaņā ar CEN standartiem un pēc 
pārrunām ar individuālo aizsardzības līdzekļu piegādātājiem. 

 Elpošanas aizsardzība: Tā kā darbības tiek veiktas ar nelieliem daudzumiem, īpaši ieteikumi nav 
nepieciešami. Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/ 
smidzinājumu. Lietot elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus ar K tipa gāzu filtru. 

 Ādas aizsardzība:  

 Roku aizsardzība: Valkājiet atbilstošus ķīmiski izturīgus cimdus. Uzmanīties no tā, ka šķidrums var 
izsūkties caur cimdiem. Ir ieteicama bieža to mainīšana. 

 Ķermeņa aizsardzība: Nēsājiet atbilstošu ķīmiski izturīgu apģērbu. 
Ir ieteikts izmantot ūdensnecaurlaidīgu priekšautu. 

 Acu /sejas aizsardzība: Aizsargbrilles ar sānu vairogiem. 

 Termiska bīstamība: Kad nepieciešams, lietot piemērotu, termiski izturīgu aizsargapģērbu. 

 Higiēnas pasākumi: Glabāt atstatus no pārtikas un dzērieniem. 
Vienmēr ievērot pareizas personīgās higiēnas normas, piemēram, mazgāšanos 
pēc materiāla pārvietošanas un pirms ēšanas, dzeršanas un / vai smēķēšanas. 
Regulāri mazgāt darba apģērbu un aizsardzības ekipējumu, lai atbrīvotos no to 
piesārņojuma. Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām. 

 Vides riska pārvaldība: Informēt attiecīgo vadošo vai uzraudzību nodrošinošo personālu par visām 
noplūdēm apkārtējā vidē. 

 
9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības 
 

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām: 

 Izskats:  

 Agregātstāvoklis: Šķidrums, koncentrāts 

 Krāsa: Dzeltena līdz dzintara, dzidra 

 Smarža: Citrusu 

 Smaržas slieksnis: Nav pieejams. 

 pH: 2,5 pie 20,1°C (CIPAC MT 75,3) 

 Kušanas/sasalšanas temperatūra: Nav pieejama. 

 Viršanas punkts un viršanas temperatūras 
diapazons: 

Nav pieejams. 
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 Uzliesmošanas temperatūra: Temperatūrās, kas nepārsniedz 110 °C (ES A9 metode), netiek 
novērota uzliesmošana. 

 Iztvaikošanas ātrums: Nav pieejams. 

 Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm): Nenozīmīga. 

 Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai 
sprādziena robežas: 

Nav pieejamas. 

 Tvaika spiediens: Nav pieejams. 

 Tvaika blīvums: Nav pieejams. 

 Relatīvais blīvums: 1,01 (20 °C (68 °F)) 

 Šķīdība: Nav pieejama. 

 Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens: Nav pieejams. 

 Pašaizdegšanās temperatūra: Nav pieejama. 

 Noārdīšanās temperatūra: Nav pieejama. 

 Viskozitāte: 8,92 mPa•s (40 °C (104 °F)) 
18,2 mPa•s (20 °C (68 °F)) 

 Sprādzienbīstamība:  Nav pieejama. 

 Oksidēšanas īpašības:  Nav pieejamas. 

9.2. Cita informācija: 

 pH ūdens šķīdumā: 3,8 (1 %) (CIPAC MT75,3) 

 Skābums vai sārmainums: Skābums: 0,24 % pēc svara (CIPAC MT191) 

 
10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja 
 

10.1. Reaģētspēja: 

 Produkts ir stabils, un normālos lietošanas, uzglabāšanas un pārvadāšanas apstākļos tas nereaģē. 

10.2. Ķīmiskā stabilitāte: 

 Materiāls ir stabils normālos apstākļos. 

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība: 

 Izraisa koroziju, iedarbojoties uz metāliem. 

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās: 

 Izvairīties no temperatūras, kas pārsniedz uzliesmošanas temperatūru. 
Saskare ar nesaderīgiem materiāliem. 

10.5. Nesaderīgi materiāli: 

 Spēcīgi oksidētāji. Stipras skābes. Stipras bāzes. Amīni. Amonjaks. 
Alumīnijs un alumīnija sakausējumi. Vara savienojumi. Oglekļa tērauds Dzelzs. Tērauds. 

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti: 

 Sadalīšanās produktu veidi ir atkarīgi no temperatūras, gaisa padeves un citu materiālu klātbūtnes. 

 
11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija 
 

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi: 

 Vispārīga informācija: Vielas vai maisījuma arodekspozīcija var izraisīt nelabvēlīgu ietekmi. 

 Akūtā toksicitāte: Par maisījumu toksikoloģiskie dati nav pieejami. 
Kaitīgs, ja norīts vai ieelpots. 

 Sastāvdaļas: Viela Iedarbības veids, dzīvnieks Deva 
  Četraizvietotā amonija savienojumi, 

benzil-C12-16-alkildimetil-, hlorīdi 
(CAS 68424-85-1) 

LD50, orāli, žurkas 426 mg/kg 
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  Glutarāls (CAS 111-30-8) LD50, orāli, žurkas 
LD50, orāli, peles 
LD50, orāli, truši 
LD50, dermāli, žurkas, 4h 
LD50, dermāli, žurkas, 24h 
LD50, dermāli, peles, 24h 
LD50, dermāli, truši, 24h 
LD50, cits, žurkas 
LD50, cits, peles 
LC50, ieelpojot, žurkas, 4h 
 
LC100, ieelpojot, žurkas, 7h 

1,07 ml/kg 
100 mg/kg 
0,5 ml/kg 
2,46 ml/kg 
0,25 ml/kg 
> 4500 mg/kg 
0,56 ml/kg 
9,8 mg/kg 
15 mg/kg 
24 ppm 
0,28 - 0,39 mg/l 
15 mg/l 

 Kodīgums / kairinājums, 
ādai: 

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. 

 Nopietni acu bojājumi / 
kairinājums: 

Izraisa nopietnus acu bojājumus. 

 Elpceļu vai ādas 
sensibilizācija:  

Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu. 
Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 

 Mikroorganismu šūnu 
mutācija: 

Daļēja vai pilnīga datu trūkuma dēļ klasifikācija nav iespējama. 

 Kancerogēnums: Daļēja vai pilnīga datu trūkuma dēļ klasifikācija nav iespējama. 

 Toksiskums 
reproduktīvajai sistēmai: 

Daļēja vai pilnīga datu trūkuma dēļ klasifikācija nav iespējama. 

 Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu (STOT): 

 Vienreizēja iedarbība 
(STOT SE): 

Var izraisīt elpceļu kairinājumu. 

 Atkārtota iedarbība 
(STOT RE): 

Daļēja vai pilnīga datu trūkuma dēļ klasifikācija nav iespējama. 

 Bīstamība ieelpojot: Daļēja vai pilnīga datu trūkuma dēļ klasifikācija nav iespējama. 

 Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem: 

 Ieelpojot: Kaitīgs ieelpojot. 
Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu. 

 Nokļūstot uz ādas: Izraisa nopietnus ādas apdegumus. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. 

 Nokļūstot acīs: Izraisa nopietnus acu bojājumus. 

 Norijot: Izraisa gremošanas trakta apdegumus. Kaitīgs, ja norīts. 

 Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām saistītie simptomi: 

 Dedzinošas sāpes un nopietni postoši ādas bojājumi. Izraisa nopietnus acu bojājumus. 
Simptomi var būt dzēlīgums, asarošana, apsārtums, pietūkums un problēmas ar redzi. 
Spēj izraisīt neatgriezeniskus acu bojājumus, ieskaitot aklumu. 
Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Apgrūtināta elpošana. 

 Informācija par maisījumu attiecībā pret informāciju par vielu: 

 Informācija nav pieejama. 

Pārējā informācija: 

 Nav pieejama. 
 
12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija 
  

12.1. Toksiskums: 

 Ļoti toksisks ūdens organismiem. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. 

12.2. Noturība un spēja noārdīties: 

  Nav datu par šī produkta degradāciju. 

12.3. Bioakumulācijas potenciāls: 

  Nav pieejami dati par uzkrāšanos. 
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 Sadalīšanās koeficients 
n-oktanola/ūdens sistēmā 
(log Kow): 

Nav pieejams. 

 Biokoncentrācijas faktors 
(BCF): 

Nav pieejams. 

12.4. Mobilitāte augsnē: 

  Nav pieejamu datu. 

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: 

  Nav pieejami. 

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes: 

  Nekas nav zināms. 

 
13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu 
 

13.1. Atkritumu apstrādes metodes: 

 Produkta atkritumi: Utilizēt atbilstoši vietējiem noteikumiem. Tukšajās tvertnēs vai uz iepakojuma 
starplikām var saglabāties produkta atlikumi. 
Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā. 

 Piesārņots iepakojums: Tukšos konteinerus nogādāt apstiprinātā atkritumu novietnē pārstrādei vai 
iznīcināšanai. Tā kā iztukšotās tvertnes saglabā produkta paliekas, ievērot 
marķējuma brīdinājumus pat pēc tvertnes iztukšošanas. 

 ES atkritumu kods: Atkritumu kodu piešķir, savstarpēji apspriežoties lietotājam, ražotājam un 
atkritumu savākšanas uzņēmumam. 

 Iznīcināšanas metodes vai 
informācija par 
iznīcināšanu: 

Savākt un uzkrāt slēgtos konteineros vai slēgtos konteineros nodot iznīcināšanai 
akreditētos atkritumu poligonos. 
Nepieļaujiet šī materiāla nokļūšanu kanalizācijā vai ūdens ņemšanas vietās. 
Nepiesārņot dīķus, ūdensceļus vai grāvjus ar ķīmisko vielu vai izlietoto 
konteineru. Atbrīvoties no satura un tvertnes saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, 
valsts un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem. 

 Īpaši piesardzības 
pasākumi: 

Iznīciniet saskaņā ar visiem atbilstošajiem noteikumiem. 

 
14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu 
 

14.1. ANO numurs: 

  3265 

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums: 

  Kodīgs šķidrums, skābs, organisks, c.n.p. (Alkil (C12-16) dimetilbenzilamonija hlorīds) 

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es): 

  8  

14.4. Iepakojuma grupa: 

  II  

14.5. Vides apdraudējumi: 

  Jā. 

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem: 

  Pirms darbību veikšanas ar produktu, izlasīt drošības instrukcijas, DDL un aprakstus par rīcību ārkārtas 
situācijā. 

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

Pārējā informācija: 
 ADR: Papildu riski: 

Marķējums(-i): 
Riska Nr.: 
Ierobežojumu kods attiecībā uz 
pārvadājumiem tuneļos: 

-- 
8 
Nav pieejams. 
Nav pieejams. 

 RID: Papildu riski: 
Marķējums(-i): 

-- 
8 

 ADN: Papildu riski: 
Marķējums(-i): 

-- 
8 

 IATA: Papildu riski: 
ERG kods: 

-- 
8L 

 IMDG: Papildu riski: 
Jūras piesārņotājs: 
EMS: 

-- 
Jā 
F-A, S-B 

 
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) 

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 (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 

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

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regula Nr.648/2004/EK par mazgāšanas līdzekļiem 

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” 

2011. gada 21. jūnija MK noteikumi Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un 
pārvadājumu uzskaites kārtība” 

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

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums: 

 Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts. 

Pārējā informācija: 
 Regula (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām, I pielikums: 
 Nav uzskaitīts.  

 Regula (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām, II pielikums: 
 Nav uzskaitīts.  

 Regula (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, I pielikums un tā grozījumi: 

 Nav uzskaitīts.  

 Regula (EK) Nr. 689/2008 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu, I Pielikums, 1. daļa un tās grozījumi: 
 Nav uzskaitīts.  

 Regula (EK) Nr. 689/2008 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu, I Pielikums, 2. daļa un tās grozījumi: 

 Nav uzskaitīts.  

 Regula (EK) Nr. 689/2008 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu, I Pielikums, 3. daļa un tās grozījumi: 
 Nav uzskaitīts.  

 Regula (EK) Nr. 689/2008 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu, V Pielikums un tā grozījumi: 
 Nav uzskaitīts.  

 Regulas (EK) Nr. 166/2006, II pielikums, Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistrs: 
 Nav uzskaitīts.  

 Regulas (EK) Nr. 1907/2006, REACH 59. panta 10. punktā minētais kandidātvielu saraksts, ko pašlaik ir publicējusi ECHA: 
 Nav uzskaitīts.  

 Regulas (EK) Nr. 1907/2006 REACH XIV pielikums. To vielu saraksts, uz ko attiecas licenzēšana un tās grozījumiem: 

 Nav uzskaitīts.  

 Regula (EK) Nr. 1907/2006, REACH, XVII pielikums, vielas, uz kurām attiecas tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumi, un tā grozījumi: 
 Nav uzskaitīts.  

 Regula 2004/37/EK: par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā: 
 Nav uzskaitīts.  

 Direktīva 92/85/EEK: par drošības un veselības aizsardzības uzlabošanu strādājošām grūtniecēm, sievietēm, kas strādā pēcdzemdību periodā, vai strādājošām sievietēm, kas baro bērnu ar krūti: 
 Nav uzskaitīts.  

 Direktīva 96/82/EK (Seveso II) par tādu smagu nelaimes gadījumu briesmu pārzināšanu, kuros iesaistītas bīstamas vielas: 
 Nav uzskaitīts.  

 Direktīva 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā: 

 Glutarāls (CAS 111-30-8).  

 Direktīva 94/33/EK par jauniešu aizsardzību darba vietā: 
 Glutarāls (CAS 111-30-8).  
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16. IEDAĻA: Cita informācija 
 

Informācija par apmācību: 

 Veicot darbības ar šo produktu, ievērot apmācību laikā saņemtās instrukcijas. 

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

vPvB - ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (viela) 
LC50 - letālā koncentrācija 50 % testa populācijas 
LC100 - letālā koncentrācija 100 % testa populācijas 
LD50 - letālā deva 50 % testa populācijas 
CIPAC MT - Starptautiskā Pesticīdu analīžu sadarbības padome. Testa metode 
ADR - Eiropas vienošanās par starptautisko bīstamo kravu pārvadāšanu ceļā 
RID - Līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu 
ADN - bīstamo kravu pārvadāšanas noteikumi baržās pa iekšzemes ūdensceļiem 
IMDG - Starptautiskais līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa jūru 
IATA - Starptautisko gaisa pārvadājumu līgums 
ICAO - Starptautiskā civilās aviācijas organizācija 
EMS - Rīcības noteikumi ārkārtas situācijās kuģiem, kas ved bīstamas kravas 

Bīstamības klašu un kategoriju, kā arī bīstamības apzīmējumu kodu atšifrējumi: 

 Acute Tox. 2 - Akūts toksiskums, 2. bīstamības kategorija 
Acute Tox. 3 - Akūts toksiskums, 3. bīstamības kategorija 
Acute Tox. 4 - Akūts toksiskums, 4. bīstamības kategorija 
Aquatic Acute 1 - Viela bīstama ūdens videi, 1. akūtas bīstamības kategorija 
Aquatic Chronic 2 - Viela bīstama ūdens videi, 2. hroniskas bīstamības kategorija 
Eye Dam. 1 - Nopietni acu bojājumi, 1. bīstamības kategorija 
Resp. Sens. 1 - Sensibilizācija ieelpojot, 1. bīstamības kategorija 
Skin Corr. 1B - Kodīgs ādai, 1B bīstamības kategorija 
Skin Sens. 1A - Sensibilizācija nonākot saskarē ar ādu, 1A bīstamības kategorija 
STOT SE 3 - Toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība, 3. bīstamības kategorija 

H301 - Toksisks, ja norīts 
H302 - Kaitīgs, ja norīts 
H312 - Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu 
H314 - Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus 
H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju 
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus 
H330 - Ieelpojot iestājas nāve 
H334 - Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas simptomus, vai apgrūtināt elpošanu 
H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu 
H400 - Ļoti toksisks ūdens organismiem 
H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām 
EUH 071 - Kodīgs elpceļiem 

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

 Klasifikācija: Klasificēšanas procedūra: 

 Acute Tox. 4; H302+332: 
Skin Corr. 1B; H314: 
Skin Sens. 1A; H317: 
Resp. Sens. 1; H334, 
STOT SE 3; H335: 
Aquatic Acute 1; H400: 
Aquatic Chronic; H412: 

Aprēķina metode. 
Aprēķina metode. 
Aprēķina metode. 
Aprēķina metode. 
Aprēķina metode. 
Aprēķina metode. 
Aprēķina metode. 

Tīrīšanas līdzekļa sastāvdaļas (Regula Nr.648/2004/EK): 
 Sastāvdaļu grupas: aromātiskā kompozīcija; dezinfekcijas līdzekļi 

Informācija par drošības datu lapas labošanu: 
 Versijas Nr. Datums  

 01 21.10.2014. Sākotnējais izdevums, datorsistēmas veidota DDL. 
Drošības datu lapas piegādātājs: Produkta ražotājs THESEO, Francija 

 02 31.10.2014. Labojums Nr. 1 
Veikti redakcionāli labojumi, no tiem svarīgākie: 
- informācija par produkta izplatītāju Latvijā; 
- Saindēšanās un zāļu informācijas centra tālruņa numurs; 
- informācija par produkta aktīvo vielu saturu; 
- biocīda inventarizācijas numurs; 



 

                    DROŠĪBAS DATU LAPA 
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Produkta identifikators: Veterinārais dezinfekcijas līdzeklis TH5 
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- iepriekš izmantotie etiķetes elementi saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK; 
- informācija par tīrīšanas līdzekļa sastāvdaļām; 
- atsevišķu teksta daļu tulkojums no angļu valodas uz latviešu valodā; 
- latviešu valodas gramatikas pārbaude un kļūdu labojumi. 

 03 08.10.2018.. Labojums Nr. 2. 
Pilna DDL atjaunošana, veiktas izmaiņas iedaļās 1 - 16. 

Pārējā informācija:  

 Šī drošības datu lapa ir labota un sagatavota no produkta ražotāja drošības datu lapas versijas Nr. 02 
(31.10.2014.) latviešu valodā. 
Informācija uzziņām: tālr. (+371) 28344602, Māris Bērziņš, marisddl@gmail.com 

Atruna:  

 Šī informācija tiek sniegta bez garantijas. Tiek uzskatīts, ka informācija ir precīza. 
Šī informācija ir jāizmanto, lai patstāvīgi konstatētu, kuras metodes ir piemērotas darbinieku un vides drošības nodrošināšanai. 
Šajā lapā publicētā informācija, cik labi vien iespējams, atbilst pašreiz pieejamām zināšanām un pieredzei. 

 


