
Lapa: 1(7) 

Versija Nr.4 

Datums: 30/05/2019 

Nomaina 03/09/2018 versiju Nr.3 

    DROŠĪBAS DATU LAPA 

saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 2015/830 II pielikumu 

ACETONS 

AS “Olaines  ķīmiskā  rūpnīca ”BIOLARS”” 

Rūpnīcu iela 3, Olaine, Olaines novads, LV-2114  

Tālr.: +(371) 67964445, fakss: +(371) 67964101 

1. IEDAĻA Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma identificēšana 

1.1. Produkta identifikators 

Nosaukums:    Acetons 

Sinonīmi:                                              propān-2-ons, propanons 

EK numurs:    200-662-2 

CAS numurs:    67-64-1 

REACH reģistrācijas numurs: 01-2119471330-49-XXXX 

      

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

Paredzēts laku un krāsu materiālu atšķaidīšanai, kas izgatavoti uz celulozes 

acetāta, nitrocelulozes, epoksi – akrilātu un fenola sveķu bāzes. Pielietojams 

daudzkomponentu šķīdinātāju pagatavošanai. 

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju: 

    AS „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS”” 

Adrese:     Rūpnīcu ielā 3, Olaine, LV-2114, Latvija 

Tālrunis:    +371 67964445 

Fakss:     +371 67964101 

E-pasts:    biolar@biolar.lv  

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam: 112   

 Neatliekamai medicīniskai palīdzībai: 113 

    Saindēšanās un zāļu informācijas centram:+371 67042473 

    AS „Olaines ķīmiskā rūpnīca „BIOLARS””: +371 67964445 

2. IEDAĻA Bīstamības apzināšana 

2.1. Vielas klasificēšana 

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008  

Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

EUH066 

2.2. Etiķetes elementi 

Marķēšana pēc Regulas EK Nr. 1272/2008 

Bīstamības piktogrammas: 

       
Signālvārds:            Bīstami 

Bīstamības paziņojumi: H225 – Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. 

    H319 – Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 

    H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboņus. 

EUH066 - Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. 

Drošības prasību apzīmējums 

P102 – Sargāt no bērniem. 

P210 – Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, 

dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. 

P280 – Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas 

aizsargus. 

mailto:biolar@biolar.lv
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P305+P351+P338 – SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni 

vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var 

vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. 

P303+P361+P353 – SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Noģērbt visu 

piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. 

P301+310– NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar 

TOKSIKOLOĢIJAS CENTRU vai ārstu. 

P501 – Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem. 

2.3. Papildus informācija: Pilnu H-paziņojumu tekstu skatīt 16. nodaļā. Šī viela 0,1% vai lielākā 

daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras uzskata par noturīgām, 

bioakumulatīvām un toksiskām (PBT) vai par ļoti noturīgām un ļoti 

bioakumulatīvām.(vPvB).  

3. IEDAĻA Sastāvs / informācija par sastāvdaļām 

3.1. Vielas 

 

Sastāvdaļas 

nosaukums 

Identifikatori Masas daļa, 

% 

Klasifikācija 

saskaņā ar Regulu 

1272/2008 

Acetons EK:200-662-2 

CAS:67-64-1 

Indeksa Nr.: 606-001-00-8 

99 - 100 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

EUH066 

3.2. Maisījums: Nav piemērojams. 

4. IEDAĻA Pirmās palīdzības pasākumi  

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts 

       Pēc ieelpošanas: Nodrošināt cietušajam siltumu un miera stāvokli. Izsaukt medicīnisko 

palīdzību. Neizraisīt vemšanu. 

          Pēc norīšanas: Meklēt medicīnisko palīdzību. Neizraisīt vemšanu. 

 Pēc saskares ar ādu:  Novilkt piesārņoto apģērbu rūpīgi. Cietušo vietu mazgāt ar ziepēm un ūdeni. 

Nepieciešamības gadījumā meklēt medicīnisko palīdzību. 

Pēc saskares ar acīm:              Nekavējoties skalot acis ar tekošu ūdeni vismaz 15 minūtes ilgi un 

nepieciešamības gadījumā izsaukt medicīnisko palīdzību. 

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūtā un aizkavētā: 

  Šķīdinātāja tvaiku ieelpošana var kairināt elpošanas ceļus, galvassāpes, 

reiboņus un sliktu dūšu. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt 

tās sprēgāšanu. 

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

  Neizsaukt vemšanu. 

5. IEDAĻA Ugunsdzēsības pasākumi 

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi 

Piemērotie ugunsdzēšamie līdzekļi: 

Alkohola izturīgas putas, ūdens migla, pulve 

Nepiemērotie ugunsdzēšamie līdzekļi: 

 Tieša ūdens plūsma 

5.2. Īpašas vielas vai maisījuma izraisīta bīstamības: 



Lapa: 3(7) 

Versija Nr.4 

Datums: 30/05/2019 

Nomaina 03/09/2018 versiju Nr.3 

    DROŠĪBAS DATU LAPA 

saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 2015/830 II pielikumu 

ACETONS 

AS “Olaines  ķīmiskā  rūpnīca ”BIOLARS”” 

Rūpnīcu iela 3, Olaine, Olaines novads, LV-2114  

Tālr.: +(371) 67964445, fakss: +(371) 67964101 

Īpašas briesmas: Dati nav pieejami. 

Bīstami degšanas produkti: Degšanas (ugunsgrēka) gadījumā var veidoties oglekļa oksīdi (CO, CO2.  

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem 

Īpašas metodes: Ja notikusi aizdegšanās, nekavējoties jānorobežo notikuma vieta, izraidot 

visas personas no negadījuma apkārtnes. Nedrīkst rīkoties bez atbilstošas 

apmācības, pakļaujot sevi riskam. Pārvietot konteinerus prom no 

ugunsgrēka vietas (uzliesmošanas vai dzirksteļošanas avota), ja tas ir 

izdarāms bez riksa. Ja pakļauts uguns briesmām, konteinerus glabāt vēsā 

vietā, dzesējot ar ūdeni.  

Īpašs aizsargaprīkojums ugunsdzēsējiem: 

Ugunsdzēsējiem jāvalkā cieši noslēgts ķīmiskais aizsargaprīkojums, apavi, 

autonomie elpošanas aparāti un aizsargbrilles.  

6. IEDAĻA Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos 

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

Nepieļaut nepiederošu personu atrašanos avārijas vietā. Evakuēt no 

apkārtējās zonas. Izvairīties no produkta ieelpošanas, norīšanas un 

nokļūšanas uz ādas un acīm. Novērst visus uzliesmošanas un aizdegšanās 

avotus. Nepieļaut uzliesmojumus, smēķēšanu vai atklātu liesmu riska zonā. 

Lietot piemērotus individuālās aizsardzības līdzekļus: blīva auduma darba 

apģērbu, darba apavus, ķīmiski aizsargājoša polimēra  materiāla cimdus, 

galvassegu, elpošanas aparātus un aizsargbrilles.  

6.2. Vides drošības pasākumi: Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, augsnē vai ūdens tilpnēs. Lai 

novērstu izplatīšanos ūdenī, lietot zāģu skaidas.  

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli: 

Atlikumus apsedz ar nedegošu absorbējošu materiālu, tādu kā sausu augsni, 

smiltīm, kaļķa pulveri. 

6.4. Atsauce uz citām iedaļām: Skatīt 1.iedaļu par kontaktinformāciju avārijas situācijās un 13.iedaļu par 

atkritumu iznīcināšanu. 

7. IEDAĻA Lietošana un glabāšana  

7.1. Piesardzība drošai lietošanai  

Aizsardzības pasākumi: Piemērot individuālos aizsardzības līdzekļus. Turēt prom no siltuma un 

karstuma avotiem. Sazemēt visas iekārtas. Nenorīt. Neieelpot 

izgarojumus/tvaikus. Ja pakļauts uguns briesmām, konteinerus glabāt vēsā 

vietā, dzesējot ar ūdeni. Tvaiki var veidot sprādzienbīstamu maisījumu ar 

gaisu. Ja nepietiekama ventilācija, lietot atbilstošu elpošanas iekārtu. 

Vispārējie darba higiēnas ieteikumi:  

Ēšana, dzeršana un smēķēšana jāaizliedz teritorijā, kur šis produkts tiek 

lietots un uzglabāts. Darbiniekiem jāmazgā rokas un seja, jānoģērbj 

piesārņotie aizsardzības līdzekļi pirms ierašanās ēšanas teritorijā. 

Darbavietai ir jābūt aprīkotai ar ventilāciju. Izvairīties no saskarsmes ar ādu 

un acīm. Neieelpot un nenorīt.  

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība 

Uzglabāt sausā, vēsā un labi ventilētā vietā, prom no nesaderīgiem 

materiāliem (stiprām skābēm un bāzēm, peroksīdiem), sildierīcēm vai 

karstuma avotiem (dzirkstelēm vai liesmām). Uzglabāt slēgtā veidā. Turēt 

cieši noslēgtu un hermetizētu pirms lietošanas.  

7.3. Konkrēts(i) gala lietošanas veids(i):  
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Paredzēts laku un krāsu materiālu atšķaidīšanai, kas izgatavoti uz celulozes 

acetāta, nitrocelulozes, epoksi – akrilātu un fenola sveķu bāzes. Pielietojams 

daudzkomponentu šķīdinātāju pagatavošanai. 

8. IEDAĻA Iedarbības pārvaldība / individuālā aizsardzība 

8.1. Pārvaldības parametri 

 Arodekspozīcijas robežvērtības (AER): 

Nosaukums 

Latvijā noteiktās arodekspozīcijas  robežvērtības  darba vides gaisā 

(MK 15.05.2007. noteikumi Nr. 325 ”Darba  aizsardzības prasības saskarē ar 

ķīmiskajām vielām darba vietās) 

8 h 15 min (īslaicīgi) 

mg / m3 mL / m3 mg / m3 mL / m3 

Acetons 1210 500 - - 

8.2. Iedarbības pārvaldība 

Riska pārvaldības pasākumi    

Tehniskie pasākumi: Lietot vienīgi telpās, kas nodrošinātas ar velkmes ventilāciju un 

apgādātas ar ugunsdrošības līdzekļiem.  

Individuālie aizsardzības pasākumi 

Sanitāri higiēniskie pasākumi: Pēc jebkuras saskarsmes ar ķīmiskajiem produktiem, rūpīgi 

nomazgāt rokas, apakšdelmus, un seju pirms ēšanas, un tualetes 

apmeklējuma, kā arī pēc darba. Ja ir aizdomas, ka apģērbs varētu būt 

piesārņots, tā novilkšanai jāizmanto piemēroti tehniskie paņēmieni. 

Izmazgāt notraipīto apģērbu, pirms tā atkārtotas lietošanas.  

Ādas aizsardzība 

Roku aizsardzība: Ja riska izvērtējums norāda tādu nepieciešamību, visos gadījumos, 

kad tiek veiktas darbības ar ķīmisko produktu, valkāt ķīmiski 

izturīgus, necaurlaidīgus gumijas cimdus atbilstoši standartiem EN 

374. 

Ķermeņa aizsardzība: Personāla ķermeņa aizsargekipējums jāizvēlas atkarībā no veicamā 

uzdevuma, ņemot vērā riskus, kādiem tiks pakļauts darbinieks, kā arī 

speciālistiem ir jānovērtē tā piemērotība pirms darbībām ar šo 

produktu. Lietot ugunsdrošus, antistatisku aizsargapģērbu un 

antistatiskus aizsargapavus.  

Elpošanas orgānu un acu aizsardzība:  

Nodrošināt telpu ventilāciju, lietot gaisa attīrīšanas respiratoru vai kā 

rezerves tehnisko kontroli izmantot visu seju sedzošu respiratoru 

AXBEK (EN 14387) tipa ar respiratora kasetēm. Ja respirators ir 

pamata aizsardzības līdzeklis, izmantojiet visu seju sedzošu 

respiratoru. Lietot acu aizsargu – aizsargājošo vairogu vai 

aizsargājošo vairogu ar cieto cepuri. Cieši pieguļošas aizsargbrilles 

ar sānu vairogiem. 

9. IEDAĻA Fizikālās un ķīmiskās īpašības 

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām 

Ārējais izskats 

Agregātstāvoklis:        Šķidrums  
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Krāsa:     Bezkrāsains 

Viršanas temperatūra [0C]: 56 

Tvaika blīvums (gaiss=1): 0,79 

Tvaika spiediens [kPa, 25 0C]: 24,6 

Blīvums [g/cm3, 20 0C]: 0,791 

Šķīdība ūdenī [g/L, 20 0C]:                             pilnīgi jaucas ar ūdeni 

Pašaizdegšanās temperatūra [0C]: 465 

Uzliesmošanas punkts [0C] -17 (slēgtā traukā) 

Tvaiku uzliesmošanas apgabals [%]: 1,3 – 6,7 

Sprādzienbīstamība:                       Tvaiki var veidot sprādzienbīstamu maisījumu ar gaisu. Zemākā 

sprādzienbīstamās koncentrācijas robeža: 1,3%; Augstākā 

sprādzienbīstamības koncentrācijas robeža: 2% 

Sadalījuma koeficients: log Kow = - 0,24 

n-oktanols/ūdens [25 0C] 

Oksidējošās īpašības: Nav oksidants.  

9.2. Cita informācija 

Citas ziņas: Viegli uzliesmojošs šķidrums. 

10. IEDAĻA Stabilitāte un reaģētspēja 

10.1. Reaģētspēja: Stabils uzglabājot normālos apstākļos. 

10.2. Ķīmiskā stabilitāte: Stabils uzglabājot normālos apstākļos. 

10.3. Bīstamu reakcija iespējamība:  Dati nav pieejami. 

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās:  Augstām temperatūrām, aizdegšanās avotiem (atklātas liesmas, 

karstuma, dzirkstelēm un statiskās elektrības) un tiešās saules 

gaismas. 

10.5. Nesaderīgi materiāli: Bāzes, oksidētāji, reducētāji. Acetons strauji reaģē ar fosfora 

oksihlorīdu  

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti: Oglekļa monoksīds, oglekļa dioksīds. 

11. IEDAĻA Toksikoloģiskā informācija 

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi 

Akūts toksiskums: 

LD50 žurkām (orāli):                           5800 mg/kg  

LC50 žurkām (ieelpojot pēc 8 h): 50100 mg/m3 

LD50 jūras cūciņa (dermāli):                          7426 mg/kg  

Kodīgs / kairinošs ādai:                          Var izsaukt ādas kairinājumu.  

    Āda – trusis 

    Rezultāts: Viegls ādas kairinājums – 24 h 

Smags acu bojājums / kairinājums: Var izraisīt acu kairinājumu. 

  Acis – trusis 

  Rezultāts: Acis kairinošās īpašības – 24 h 

Elpceļu vai ādas sensibilizācija: Dati nav pieejami.  

Kancorenogenitāte: Nav klasificējams kā kancerenogēns. 

Cilmes šūnu mutācija: Dati nav pieejami. 

Toksisks reproduktīvajai sistēmai: Dati nav pieejami. 

Toksiska ietekme uz Mērķorgāni: āda, elpošanas sistēma un acis. 

mērķorgānu vienreizēja iedarbība: Var izraisīt acu kairinājumu, sausumu mutē un rīklē, nelabu dūšu, 

vemšanu, galvassāpes, miegainību, reiboņus, vājumu un bezsamaņu. 

Toksiska ietekme uz mērķorgānu atkārtota iedarbība:  
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Atkārtota iedarbība var izraisīt reiboņus, miegainību un kairinājumu. 

Bīstamība ieelpojot:  Dati nav pieejami.  

12 .IEDAĻA Ekoloģiskā informācija 

12.1. Toksiskums: 

Produkta nosaukums 
LC50, ekosistēmā, 

mg/L 
Ekosistēmas pārstāvji Ekspozīcijas laiks, h 

Acetons 

8733 - 9485 

8300 

4740 - 6330 

13500 

Zivis (fathead minnow) 

Zivis (bluegill) 

Zivis (rainbow trout) 

Vēžveidīgie (daphnia magna)  

              96  

96  

96 

48  

 

12.2. Noturība un spēja noārdīties: Bioloģiski viegli noārdās gan aerobā, gan anaerobā ūdens vidē. 

12.3. Bioakumulācijas potenciāls: Dati nav pieejami. 

12.4. Mobilitāte augsnē: Nonākot augsnē: daļa no ūdens virsmas iztvaikos un daļa 

absorbēsies zemē. 

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: Viela netiek pieskaitīta PBT/vPvB. 

12.6. Citas nelabvēlīgās ietekmes:   

 Iedarbības uz ozona slāni:  Dati nav pieejami. 

13. IEDAĻA  Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu 

13.1. Iepakojuma utilizācija: Jānogādā atkritumu savāktuvē saskaņā ar atkritumu izvietošanas 

vietējiem noteikumiem.   

13.2. Informāciju par notekūdeņu utilizāciju: 

     Nepieļaut vielas nonākšanu ūdenstilpnēs, kanalizācijas   

    sistēmās un augsnē. 

13.3. Izstrādājuma atkritumi:  Jāutilizē kā ugunsbīstami šķidrumi. 

14. IEDAĻA Informācija par transportēšanu 

Sauszemes transports (ADR/RID) 

ANO numurs:   UN1090 

Bīstamības klase:   3 

Bīstamības zīmes:   3 – viegli uzliesmojošs šķidrums 

Iepakojuma grupa:   II 

ANO sūtīšanas nosaukums:  Acetons 

 

 

15. IEDAĻA Informācija par regulējumu 

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

maisījumiem 

• Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 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 [CLP/GHS] 

• Komisijas Regula (ES) Nr.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). 
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    DROŠĪBAS DATU LAPA 

saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 2015/830 II pielikumu 

ACETONS 

AS “Olaines  ķīmiskā  rūpnīca ”BIOLARS”” 

Rūpnīcu iela 3, Olaine, Olaines novads, LV-2114  

Tālr.: +(371) 67964445, fakss: +(371) 67964101 

• EIROPAS VALSTU NOLĪGUMS par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar 

autotransportu (ADR). 

• EIROPAS VALSTU NOLĪGUMS par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa dzelzceļu 

(RID). 

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums: Pilnīgs vielas ķīmiskais novērtējums nav veikts. 

16. IEDAĻA Cita informācija 

Versijā Nr.4 precizēta informācija 1 iedaļā. 

Saīsinājumi un akronīmi: 

LC50 –koncentrācija, kas letāla 50% no testa dzīvnieku. 

LD50 –deva, kas izsauc nāvi 50% no testa dzīvnieku. 

ADR –sauszemes transportēšana ar autotransportu. 

RID - sauszemes transportēšana pa dzelzceļu. 

Log KOW – augsnes adsorbcijas koeficients. 

 

Klasifikācijas pilnais teksts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]: 

Flam. Liq. 2 – uzliesmojoši šķidrumi (2.kategorija). 

Eye Irrit. 2 – acu kairinājums (2.kategorija). 

STOT SE 3 - toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (3.kategorija). 

 

H-bīstamības apzīmejumu pilnais teksts: 

H225 – Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. 

H319 – Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 

H336 - Var izraisīt miegainību vai reiboņus. 

EUH066 - Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. 

 

Būtiskas bibliogrāfiskas atsauces un datu avoti:    

Drošību datu lapa sagatavota saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr.2015/830 II pielikumu. Drošības datu 
lapā iekļautā informācija, kas nozīmīga no drošības, vides un cilvēku veselības aizsardzības viedokļa, bet 
neattiecas uz maisījuma specifikāciju. 

 
Drošības datu lapas beigas 

 


