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DROŠĪBAS DATU LAPA 

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

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: 

 Vielas apzināšana: Toluols 

 Ražošanas nosaukums: Toluols 

 Indeksa-Nr: 601-021-00-3 

 EK numurs: 203-625-9 

 CAS numurs: 108-88-3 
Reģistrācijas numurs (REACH): 01-2119471310-51 

Formula: C7H8 
Sinonīms: Metilbenzols, fenilmetāns 

1.2 Vielas attiecīgie apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka lietot: 

  Paredzēts laku-krāsu materiālu atšķaidīšanai, kas izgatavoti uz 

alkīdu, epoksidu, silīcijorganisko, akrila, polivinilhlorīda un 

karbamīdo-formaldehīda sveķu bāzes. Pielietojams daudz-

komponentu 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 67964010 

 E-pasts: biolar@biolar.lv 

1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās: 

  Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam: 112 

Saindēšanās un zāļu informācijas centram: +371 67042473 

( visu diennakti) 

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

(I-V no plkst.8.00-16.40) 

______________________________________________________________________________ 

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana 

2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana: 

 Klasifikācija atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]: 

  Flam. Liq. 2  H225 

 Skin Irrit.2  H315 

 Asp.Tox.1  H304 

       Repr.2  H361d 

STOT SE 3  H336 

STOT SE 2  H373 

2.2 Etiķetes elementi: 

 Marķēšana atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]: 

mailto:biolar@biolar.lv
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 Bīstamības 

piktogrammas: 
             

GHS07        GHS02    GHS08 

 

 Signālvārds: Bīstami 

 Bīstamības apzīmējumi: H225 –  Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. 

H304 –  Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. 

H315 –  Kairina ādu. 

H336 –  Var izraisīt miegainību vai reiboņus.  

H361d – Ir aizdomas, ka var kaitēt nedzimušam bērnam  

H373 –  Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai 

atkārtotas iedarbības rezultātā. 

Drošības prasību apzīmējumi. 

Profilakse: 

 

P102 – sargāt no bērniem. 

P210 - Nelietot vietās, kur ir sastopams       

karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. 

Nesmēķēt. 

P280 – Izmantot aisargcimdus/aizsargdrēbes/acu 

aizsargus/ sejas aizsargus. 

Reakcija: P301 + P310 – NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazinieties ar 

SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. 

P303 + P361 + P353 – SASKARĒ AR ĀDU (vai 

matiem): Nekavējoties noģērbt visu piesārņoto apģērbu. 

Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. 

P304+P340 – Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt 

netraucētu elpošanu. 

P501 – Atbrīvoties no satura tvertnes saskaņa ar 

vietējiem noteikumiem. 

2.3 Citi apdraudējumi: Nav pieejama papildus informācija. 

______________________________________________________________________________ 

3.IEDAĻA. Sastāvs / informācija par sastāvdaļām 

Sastāvdaļas 

nosaukums 
Identifikatori 

Masas daļa, 

% 

Klasifikācija 

Regula 1272/2008 [CLP] 

Toluols 

EK:203-625-9 

CAS:108-88-3 

Indeksa Nr.: 

601-021-00-3 

99,7 – 99,9 

Flam. Liq. 2, H225 

Repr.2, H361d 

Asp.Tox.1, H304 

STOT RE 2, H373 

Skin Irrit. 2, H315 



    

Lapa: 3(11) 

Versija Nr.4 

                                                                                                                                                                                           Datums: 3/04/2019 

Nomaina 17/09/2018 versiju nr.3 

DROŠĪBAS DATU LAPA 

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

AS “Olaines  ķīmiskā  rūpnīca ”BIOLARS”” 

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

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

STOT SE 3, H336 

Saīsinājumu skaidrojumus skatīt 16. iedaļā. 

______________________________________________________________________________ 

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi 

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts 

 Vispārīgās piezīmes: Visos gadījumos, kad rodas šaubas, vai arī, ja simptomi 

saglabājas, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. 

 Pēc ieelpošanas: Nodrošināt cietušajam svaigu gaisu, siltumu un elpošanai 

ērtu pozīciju. Ja neelpo, sniegt mākslīgo elpināšanu. 

 Pēc saskares ar ādu: Nekavējoties noģērbt piesārņoto apģērbu. Skarto ādu 

mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. Konsultēties ar 

ārstu. 

 Pēc saskares ar acīm: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt 

kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši 

izdarīt. 

Turpināt skalot. Konsultēties ar ārstu. 

 Pēc norīšanas: Izskalot muti ar ūdeni. Neizraisīt vemšanu. Sazinieties ar 

SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja 

jums ir slikta pašsajūta. 

 Pirmās palīdzības sniedzēja individuālā aizsardzība: 

  Vēlams lietot aizsargcimdus. 

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūtā un aizkavētā: 

  Toluola tvaiku ieelpošana var izraisīt galvassāpes, sliktu 

dūšu, vemšanu un izmainīt apziņas stāvokli, uztveres un 

koordinācijas traucējumus. Saskarē ar ādu var izraisīt 

apsārtumu un kairinājumu. 

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi. 

  Ārstēt simptomātiski. Vērot vai neparādās pneimonijas vai 

plaušu tūskas simptomi.  Nepieciešamības gadījumā 

sazināties ar Saindēšanās un zāļu informācijas centra 

speciālistu. 

______________________________________________________________________________ 

5.IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi 

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi 

 Piemērotie ugunsdzēšamie līdzekļi: 

  Pulveris. Lielas uguns gadījumā lietot smagas polāras 

ugunsdzēšamās putas. Dzesēt apkārtesošos konteinerus 

ar ūdeni. 

Liela ugunsgrēka gadījumā lietot, izsmidzināmu ūdeni, 

ūdens miglu vai putas. 
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Neliela ugunsgrēka gadījumā lietot sausa pulvera vai 

CO2 ugunsdzēšamos aparātus, smiltis vai putas. 

 Nepiemērotie ugunsdzēšamie līdzekļi, ko nedrīkst izmantot drošības apsvērumu dēļ: 

  Tieša ūdens strūkla. 

5.2 Īpašas vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība: 

 Īpašas briesmas: Degošs. Tvaiki ir smagāki nekā gaiss un var izplatīties 

pa grīdu. Tvaiki mijiedarbībā ar gaisu var veidot 

sprāgstošus maisījumus. Konteineri, kas atrodas 

ugunsgrēka zonā var ekspluadēt. Lai to novērstu 

konteineri ir jādzesē ar ūdeni. 

 Bīstami degšanas produkti: Veidojas bīstamie degšanas produkti – oglekļa oksīdi. 

5.3 Ieteikumi 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. 

Nodrošināt labu vēdināšanu. 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. 

6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli: 

   Norobežot notikuma vietu. Izlieto daudzumu 

savākšanai lietot atbilstošas šķidrumu uzsūcošas 

saistvielas (POP šķiedras, VAPEX u.c.). Lai novērstu 

izplatīšanos ūdenī, lietot zāģu skaidas. Izlietotās 

saistvielas savākt atsevišķos konteineros un nodot 

bīstamo atkritumu apsaimniekotajam. 

6.4 Atsauce uz citām iedaļām: Kontaktinformāciju avārijas situācijās skatīt 1. iedaļā. 

Informāciju par atkritumu apsaimniekošanu skatīt 13. 

iedaļā.  

______________________________________________________________________________ 
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7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana 

7.1 Piesardzība drošai lietošanai: 

 Aizsardzības pasākumi: Lietot individuālos darba aizsardzības līdzekļus. 

Izvairīties no saskares ar acīm un ādu. Nodrošināt 

telpās labu ventilāciju. 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. 

 

 Ugunsgrēku novēršanas 

pasākumi: 

 

Sargāt no uguns – nesmēķēt. 

 Vispārējās darba higiēnas 

noteikumi: 

 

Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas 

laikā, kā arī vietā, kur šis produkts tiek izmantots. 
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 cieši noslēgtu, oriģinālajā iepakojumā. 

Nodrošināt pietiekošu ventilāciju un vēdināšanu. 

Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. 

Uzglabāt nodalītā un apsargātā teritorijā. Uzglabāt 

sausā, vēsā un labi ventilētā vietā, prom no 

nesaderīgiem materiāliem (stiprām skābēm un bāzēm, 

halogēniem un peroksīdiem), sildierīcēm vai karstuma 

avotiem (dzirkstelēm vai liesmām).  

7.3 Konkrēts(i) gala lietošanas veids(i) 

  Paredzēts laku un krāsu materiālu atšķaidīšanai, kas 

izgatavoti uz alkīdu, epoksīdu, silīcijorganisko, akrila, 

polivilhlorīda un karbamīdformaldehīda sveķu bāzes. 

_________________________________________________________________ 

8.IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība / individuālā aizsardzība 

8.1 Pārvaldības parametri:  

 Ārodekspozīcijas robežvērtības (AER): 

Nosaukums Latvijā noteiktās arodekspozīcijas  robežvērtības  darba vides gaisā 
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(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 

Toluols 50 14 150 40 

Benzols 3,25 1   

Etilbenzols 442 100 884 200 

Ksilols 

(izomēru  

maisījums) 

221 50 442 100 

8.2 Iedarbības pārvaldība:  

 Atbilstoša tehniskā pārvaldība 

 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. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un 

drošības dušas atrodas tuvu darba zonai. 

 Ādas aizsardzība 

Roku aizsardzība: 

 

Strādāt ar ķīmiski izturīgiem gumijas cimdiem. 

 Ķermeņa aizsardzība: Lietot ugunsdrošu, antistatisku aizsargapģērbu un 

antistatiskus aizsargapavus. 

 Elpošanas orgānu un acu 

aizsardzība: 

 

Nodrošināt telpu ventilāciju, lietot aizsargājošu masku ar 

filtru “A” vai autonomos elpošanas aparātus. Lietot acu 

aizsargu – aizsargājošo vairogu vai aizsargājošo vairogu 

ar cieto cepuri. Cieši pieguļošas aizsargbrilles ar sānu 

vairogiem. 

 Vides riska pārvaldība: Sargāt no iekļūšanas kanalizācijā, virszemes un 

gruntsūdeņos. 

__________________________________________________________________________________ 

9.IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības 

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām 

Ārējais izskats 
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Agregātstāvoklis:        Šķidrums  

Krāsa:     Bezkrāsains 

Smarža: Raksturīga aromātiskajiem ogļūdeņražiem 

PH (vērtība)                                               Šī informācija nav pieejama 

Kušanas/sasalšanas temperatūra:          -95 0C  

Viršanas punkts : 110,6 0C 

Uzliesmošanas temperatūra:                    4.4 0C  

Sprādziena robeža: 

Apakšējā sprādziena robeža:                      1.3 tipl% 

Augšējā sprādziena robeža:                        6.7 tilp.% 

Tvaika blīvums (gaiss=1): 3,2 

Tvaika spiediens: 28,4 kPa, 20 0C 

Blīvums [g/cm3, 20 0C]: 0,867 

Šķīdība ūdenī [g/L, 20 0C]:                       0,573 – 0,587 

Šķīdība citos šķīdinātājos [20 0C]: Jaucas ar etanolu, hloroformu, acetonu, dietilēteri, oglekļa 

disulfīdu. 

Pašaizdegšanās temperatūra: 480 0C 

Viskozitāte:                                                 0.56 mPa.s pie 25 0C 

Sprādzienbīstamība:                       Tvaiki var veidot sprādzienbīstamu maisījumu ar gaisu. 

Zemākā sprādzienbīstamās koncentrācijas robeža: 1,3%; 

Augstākā sprādzienbīstamības koncentrācijas robeža: 8% 

Sadalījuma koeficients: log Kow = 2,73 

n-oktanols/ūdens [25 0C] 

Oksidējošās īpašības: Nav oksidants.  

 

9.2. Cita informācija 

Citas ziņas: Šķīdinātāja tvaiki ir smagāki par gaisu un var izplatīties pa 

grīdu vai zemi. 
__________________________________________________________________________________ 

10.IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja 

10.1. Reaģētspēja: Stabils uzglabājot normālos apstākļos. 

 Sprādzienbīstamie tvaiki smagāki par gaisu, veidojas 

iztvaikojot. 

10.2. Ķīmiskā stabilitāte: Stabils uzglabājot normālos apstākļos. 

10.3. Bīstamu reakcija iespējamība: Veido sprādzienbīstamu maisījumu ar peroksīdiem un 

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

liesmas, karstuma, dzirkstelēm un statiskās elektrības). 

10.5. Nesaderīgi materiāli: Nitrāti vai citi spēcīgi oksidētāji (hlorāti, perhlorāti, šķidrais 

skābeklis u.c.).  

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti: Oglekļa monoksīds, oglekļa dioksīds 

__________________________________________________________________________________ 

11. IEDAĻA. Toksikoloģijas informācija 

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi 

Akūts toksiskums: 

LD50 žurkām (caur muti):  5000 mg/kg  

LD50 žurkām (caur ādu):   5000 mg/kg  

LC50 žurkām (ieelpojot pēc 4 h): 188 mg/L  

Kodīgs / kairinošs ādai: Var izsaukt ādas kairinājumu.  

Nopietns acu bojājums / kairinājums: Var radīt vieglu acu kairinājumu. 

Elpceļu vai ādas sensibilizācija: Ādai nav sensibilizējošs.  

Kancerogenitāte: Nav klasificējams kā kancerogēns. 

Cilmes šūnu mutācija: Nav klasificējams kā mutagēns. Ģenētiskais toksiskums: 

negatīvs. 

Toksisks reproduktīvajai sistēmai Iespējams augļa bojājums. Domājams, ka cilvēku 

reproduktīvajai sistēmai ir toksiska viela. 

   Toksiskums reproduktīvajai sistēmai – žurka – ieelpošana 

   Ietekme uz paternitāti: spermatoģenēze (tajā skaitā 

ģenētiskais materiāls, spermas morfoloģija, mobilitāte un 

skaits). 

   Eksperimenti pierādīja reproduktīvās toksiskuma efektus 

laboratorijas dzīvnieku tēviņiem un mātītēm. 

   Attīstības toksiskums – žurka – orāli. 

   Ietekme uz embriju vai augli: fetotoksiskums (izņemot nāve, 

piemēram, novājināts auglis). 

Toksiska ietekme uz Mērķorāgāni: āda, elpošanas sistēma. 

mērķorgānu vienreizēja iedarbība:  Ieelpošanas gadījumā var izraisīt elpceļu kairinājumu, 

galvassāpes, reiboņus, nelabu dūšu, vemšanu. Ja nonāk 

saskarē ar ādu: attaukošanās efekts, kas var izraisīt sekundāro 

iekaisumu. Plaušu kairinājums, sāpes krūškurvī. Pētījumos 

par toluola ieelpošanu dzīvniekiem ir konstatēti  – iekaisuma 

un čūlveida bojājumu veidošanās  ārējos dzimumorgānos. 

Toksiska ietekme uz 

 mērķorgānu atkārtota iedarbība: Atkārtota iedarbība caur ādu: dermatīts un absorbcijas risks 

caur ādu. 

              Bīstamība ieelpojot:           Informācija nav pieejama. 
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12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija 

12.1. Toksiskums: 

Produkta nosaukums 
LC50, ekosistēmā, 

mg/L 
Ekosistēmas pārstāvji 

Ekspozīcijas 

laiks 

Toluols 

74 – 340 

7.36 

5.44 

8.00 

10.00 

Zivis (Lepomis macrochirus) 

Zivis (Oncorhynchus mykiss) 

Zivis (Pimephales promelas) 

Vēžveidīgie (Daphnia magma)  

Aļģes (Pseudokirchneriella 

subcpitata) 

              96 h 

96 h 

7 dienas 

24 h 

24 h 
 

12.2. Noturība un spēja noārdīties: Biodegradācija ūdenī: viegli noārdās saskaņā ar OECD 

kritērijiem, bioloģiskais skābekļa patēriņš – 53%. 

 Noārdīšanās ātrums ūdenī: 0.0462 d-1 

 Noārdīšanās ātrums nogulsnēs: 0.0023 d-1 

 Noārdīšanās ātrums augsnē: 0.023 d-1 

 Noārdīšanās ātrums gaisā: 0.267 d-1 

12.3. Bioakumulācijas potenciāls: Toluolam biokoncentrēšanās potenciāls (BCF): 

 90 (L/kg) zivīm 

 16 – 90 (L/kg) citiem ūdens organismiem 

 Biokoncentrēšanās faktors: 0 

12.4. Mobilitāte augsnē: Toluola sorbcija augsnē ir robežās no vidējas līdz augstai: 37 

- 178 

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

12.6. Citas nelabvēlīgās ietekmes: Dati nav pieejami.  

______________________________________________________________________________ 

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu 

13.1 Atkritumu apstrādes metodes:  

 Produkta/iepakojuma 

apsaimniekošana: 

 

Produkta atlikumus un izlietoto iepakojumu savākt 

atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Apsaimniekot 

saskaņā ar vietējo likumdošanu. 

 Informācija, kas attiecas uz 

atkritumu apstrādi: 

 

Atkritumus nodot atkritumu apsaimniekošanas 

uzņēmumiem. 

 Informācija, kas attiecas uz 

nopludināšanu kanalizācijā: 

 

Nepieļaut maisījuma nonākšanu ūdenstilpnēs, 

kanalizācijas sistēmās un augsnē. 

Citi ieteikumi par apsaimniekošanu: Neizmest tukšu iepakojumu vidē. 

14.IEDAĻA. Informācija par transportēšanu. 
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Sauszemes transports (ADR/RID)  

14.1 ANO numurs: UN1263 

Transportēšanas bīstamības klase: 3 

Oficiālais kravas nosaukums: Toluols 

Klasifikācijas kods: F1 

 Iepakojuma grupa: II 

Bīstamības identifikācijas numurs: 33 

  

 

Bīstamības uzlīmes (3): 

 

 
 

 

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu. 

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

uz vielām un maisījumiem: 

 ES regulas:  Nr.1907/2006 (REACH); Nr.1272/2008; Nr.2015/830 

(REACH). 

Citi ES normatīvie akti: EIROPAS VALSTU NOLĪGUMS par bīstamo kravu 

starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu 

(ADR); 

EIROPAS VALSTU NOLĪGUMS par bīstamo kravu 

starptautiskajiem pārvadājumiem ar dzelzceļu (RID) 

Nacionālie normatīvie akti:  15.05.2007. MK noteikumi Nr.325 “Darba aizsardzības 

prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”. 

15.2 Ķīmiskās drošības 

novērtējums: 

 

Šai vielai ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts. 

16.IEDAĻA Cita informācija. 

Saīsinājumi un akronīmi: 

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

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

Log KOW – augsnes adsorbcijas koeficients. 

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

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

Flam. Liq. 3 – Uzliesmojoši šķidrumi (3.kategorija). 

Repr.2 – Toksisks reproduktīvajai sistēmai (2.kategorija). 

Asp.Tox.1 – Bīstams ieelpojot (1.kategorija). 

STOT RE 2 - Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (2.kategorija). 

STOT RE 1 - Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (1.kategorija). 

Skin Irrit. 2 –Kairinošs ādai (2.kategorija). 

STOT SE 3 - Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (3.kategorija). 
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Carc.1A – Kancerogenitāte (1A.kategorija). 

Muta.1B – Cilmes šūnu mutagenitāte (1B.kategorija). 

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

Acute Tox.4 - Akūts toksiskums (4.kategorija). 

H- bīstamības apzīmējumu pilnais teksts: 

H225 – Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. 

H226 – Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. 

H312 – Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu. 

H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 

H332 – Kaitīgs ieelpojot. 

H340 – Var izraisīt ģenētiskus bojājumus. 

H350 - Var izraisīt vēzi. 

H361d - Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam. 

H304 – Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. 

H373 – Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. 

H315 – Kairina ādu. 

H336 - Var izraisīt miegainību un reiboņus. 

H372 - Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. 

Bīstamības zīmju pilnais teksts: 

3 – Viegli uzliesmojoši šķidrumi. 

Būtiskas bibliogrāfiskās atsauces un datu avoti: 

Sastādot produkta drošības datu lapu tika izmantota izejvielu ražotāju drošības datu lapās sniegtā 

informācija. Drošības datu lapa sagatavota saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) 2015/830 II 

pielikumu. Drošības datu lapā iekļauta informācija, kas nozīmīga no drošības, vides un cilvēku 

veselības aizsardzības viedokļa, bet neattiecas uz maisījuma specifikāciju. 

 

Drošības datu lapas beigas 


