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

1.1 Produkta identifikators: 

 Ražošanas nosaukums: WHITE SPIRIT 

 EK numurs: 919-857-5 

REACH numurs: 01-2119463258-33-0003 

Vielas ķīmiskais nosaukums: Ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliski, <2% 

aromātiski 

Sinonīms: Lakbenzīns 

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

  Atšķaidītājs eļļas un alkīdu lakām un krāsām. Piemērots arī koka 

un metāla virsmu attaukošanai pirms krāsošanas un darba 

instrumentu tīrīšanai. 

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 

lkm@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. 3  H226 

Asp.Tox.1  H304 

STOT SE 3  H336 

EUH066 

2.2 Etiķetes elementi: 

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

mailto:biolar@biolar.lv
mailto:biolar@biolar.lv
mailto:lkm@biolar.lv
mailto:lkm@biolar.lv
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 Bīstamības piktogrammas: 

             
GHS07        GHS02    GHS08 

 

 Signālvārds: Bīstami 

 Bīstamības apzīmējumi: H226 –  Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. 

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

H336 –  Var izraisīt miegainību vai reiboņus.  

EUH066 –  Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt 

tās sprēgāšanu. 

 

Drošības prasību apzīmējumi. 

Profilakse: 

 

P102 – Sargāt no bērniem. 

P210 – Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, 

karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem 

aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. 
P280 – Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/ 

sejas aizsargus. 

Drošības prasību apzīmējumi. 

Reakcija: 

 

P301+P310 – NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties 

sazināties ar SAINDĒŠANĀS UN ZĀĻU INFORMĀCIJAS 

CENTRU vai ārstu. 

P302+P352 – SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu 

daudzumu ziepēm un ūdeni. 

P304+P340 – IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo 

svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. 

P403+P233 – Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši 

noslēgtu. 

P501 – Atbrīvoties no satura/iepakojuma atzītā atkritumu 

savākšanas vietā saskaņa ar vietējiem noteikumiem. 

2.3 Citi apdraudējumi: Tvaiki smagāki par gaisu un var veidot eksplozīvu maisījumu 

ar gaisu. Lēni iztvaiko. Tvaiki var izraisīt acu, elpošanas 

sistēmas un ādas kairinājumu. Augsnes un ūdens piesārņojuma 

risks. 

__________________________________________________________________ 

3.IEDAĻA. Sastāvs / informācija par sastāvdaļām 

3.1. Viela 
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EK Nr. 
Vielas ķīmiskais 

nosaukums 
Koncentrācija 

Klasifikācija 

Regula 1272/2008 [CLP] 

919-857-5 

Ogļūdeņraži, C9-C11, 

 n-alkāni, izoalkāni, 

cikliski, <2% aromātiski 

100 % 

Flam. Liq. 3  H226 

 Asp.Tox.1  H304 

STOT SE 3  H336 

EUH066 

 

3.2. Cita informācija: Satur: benzols <0.1 tilp.%, n-heksāns < 1 % un aromātiskie ogļūdeņraži <0.5 

tilp.%. 

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: Ja ir ieelpoti tvaiki, izvediet cietušo no riska zonas, turiet siltumā 

un mierā. Dodiet skābekli vai veiciet mākslīgo elpināšanu, ja 

nepieciešams. Pēc būtiskas pakļaušanas iedarbībai 

konsultējieties ar mediķi. 

 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. Arī zem acu 

plakstiņiem. Turpiniet skalošanu vairākas minūtes, tikmēr grozot 

acis uz augšu, leju un sāniem. Konsultēties ar ārstu (radzenes 

bojājuma risks). 

 Pēc norīšanas: Neizraisīt vemšanu. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS UN ZĀĻU 

INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta 

(risks iekļūt plaušās). 

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūtā un aizkavētā: 

  Izraisa galvassāpes, miegainību vai citu ietekmi uz centrālo 

nervu sistēmu. Iekļūšana plaušās var izraisīt nāvējošu ķīmisko 

pneimonītu. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt 

tās sprēgāšanu 

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi. 

  Iekļūšana plaušās var izraisīt nāvējošu ķīmisko pneimonītu.  

Nepieciešamības gadījumā sazināties ar Saindēšanās un zāļu 

informācijas centra speciālistu. 

__________________________________________________________________ 

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi 
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5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi 

 Piemērotie ugunsdzēšamie līdzekļi: 

  Ūdens šalts, putas, sauss pulveris, oglekļa dioksīds. 

 Nepiemērotie ugunsdzēšamie līdzekļi, ko nedrīkst izmantot drošības apsvērumu dēļ: 

  Ūdens sprausla. 

 

5.2 Īpašas vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība: 

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

pa grīdu. Tvaiki mijiedarbībā ar gaisu var veidot sprāgstošus 

maisījumus. 

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

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem: Atvēsiniet ar ūdens šalti produktu uguns tuvumā no 

pietiekami droša attāluma. Novērst virszemes ūdens vai 

gruntsūdeņu sistēmas piesārņošanu ar ugunsdzēšanas ūdeni. 

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. 

Evakuējiet cilvēkus, kas no izplūšanas vietas atrodas vēja 

virzienā. Novērsiet aizdegšanās un eksplozijas risku, glabājot 

aizdegšanās avotu ārpus laukuma un novēršot tvaika 

uzkrāšanos ieplakās un noslēgtās vietās. 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. 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: 

Piemēroti materiāli un pārklājumi 

(ķīmiskā saderība): 

  

Teflons, polipropilēns, polietilēns, nerūsošais tērauds, 

oglekļa tērauds. 

Nepiemēroti materiāli un apvalki: Butikaučuks, dabīgais kaučuks, etilēna-propilēn-diēna 

monomērs (EPDM), polistirols. 

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

  Atšķaidītājs eļļas un alkīdu lakām un krāsām. Piemērots arī 

koka un metāla virsmu attaukošanai pirms krāsošanas un 

darba instrumentu tīrīšanai. 

_________________________________________________________________ 

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība / individuālā aizsardzība 

8.1 Pārvaldības parametri:  

  

Arodekspozīcijas 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 

Ligroīns (nafta, 

hidrodesulfurizēta, 

smaga; ar ūdeņradi 

apstrādāta nafta ar 

zemu viršanas 

temperatūru) 

(vaitspirits, 

Lakbenzīns) 

 

 

200  300  

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 

“A2” vai organisko tvaiku filtru. Lielā koncentrācijā jālieto 

autonomais elpošanas aparāts. Bieži jāmaina filtrs. 

Respiratoriem jāatbilst EN 140 un EN 141 standartiem. 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. 

______________________________________________________________________________ 
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9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības 

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām: 

 Ārējais izskats: Dzidrs šķidrums ar mazu viskozitāti. 

 Smarža: Organiska šķīdinātāja smarža 

 Smaržas slieksnis: Dati nav pieejami 

 pH: Dati nav pieejami 

 Kušanas/sasalšanas temperatūra : <-15 0C 

 Viršanas punkts un viršanas 

temperatūras diapazons: 

 

150-2000C 

 Uzliesmošanas temperatūra : 380C 

 Iztvaikošanas ātrums: Dati nav pieejami 

 Augstākā/zemākā uzliesmojamība 

vai sprādziena robežas: 

Zemākā koncentrācijas robeža 0.6 tilp.%  

Augstākā koncentrācijas robeža 7.0 tilp.%  

 Tvaika spiediens: 0.3kPa pie 200C  

 Tvaika blīvums: >3 

 Relatīvais blīvums: 0.74-0.85 g/cm3 

 Šķīdība: Viegli šķīstošs ūdenī 

 Sadalījuma koeficients 

n-oktanols/ūdens: 

 

Log Kow 2…7 

 Pašaizdegšanās temperatūra: 2500C 

 Noārdīšanās temperatūra: Dati nav pieejami 

 Viskozitāte: <0.50 mPa.s pie 200C 

 Sprādzienbīstamība: Nav sprādzienbīstams 

 Oksidēšanās īpašības:  Neoksidējas 

9.2 Cita informācija: Viegli iztvaiko 

________________________________________________________________ 

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja 

10.1  Reaģētspēja: Stabils uzglabājot normālos apstākļos. 

10.2 Ķīmiskā stabilitāte: Stabils uzglabājot normālos apstākļos. 

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība: Nav zināma bīstama reakcija normālos lietošanas 

apstākļos. 

10.4. Apstākļi no kuriem jāizvairās: Sargāt no augstām temperatūrām un aizdegšanās avotiem 

(atklātas liesmas, karstuma, dzirkstelēm un statiskās 

elektrības). 

10.5. Nesaderīgi materiāli: spēcīgi oksidētāji 

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti: Normālos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos 

nevajadzētu rasties bīstamiem sadalīšanās produktiem. 

__________________________________________________________________ 

11. IEDAĻA. Toksikoloģijas informācija 
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11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi 

 

Akūts toksiskums: 

LD50 žurkām (caur muti):  >5000 mg/kg  

LD50 trusim (caur ādu):   >2000 mg/kg  

LC50 žurkām (ieelpojot pēc 4 h): >4.95 mg/L (gaiss)  

Kodīgs / kairinošs ādai:  Nav vērtēts. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās 

sprēgāšanu.  

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

Elpceļu vai ādas sensibilizācija: Ādai nav sensibilizējošs.  

Kancerogenitāte: Nav klasificējams kā kancerogēns. 

Cilmes šunu mutācija: Nav klasificējams kā mutagēns. Ģenētiskais toksiskums: negatīvs. 

Toksisks reproduktīvajai sistēmai Nav toksisks reproduktīvajai sistēmai. 

    

 

Toksiska ietekme uz  

mērķorgānu vienreizēja iedarbība:  Pakļaušana iedarbībai izraisa reiboni, nelabumu, galvas sāpes un 

arī ir novērojams narkotisks efekts. 

Toksiska ietekme uz 

 mērķorgānu atkārtota iedarbība:       Nav zināmu efektu. 

                        Bīstamība ieelpojot:       Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Iekļūšana plaušās   

var izraisīt nāvējošu ķīmisko pneimonītu. 

__________________________________________________________________ 

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija 

12.1. Toksiskums: 

          Ļoti zems ūdens toksiskums. 

            Akūtais  toksiskums ūdenī: 

              Zivis: LL50/96>1000 mg/l; LLO/96h = 100 mg/l 

              Vēžveidīgie: EL50/48h >1000 mg/l; ELO/48h = 1000 mg/l 

              Aļģes: EL50/72h > 1000 mg/l; NOELR/72h = 3-100 mg/l 

             Hroniskais toksiskums ūdenī: 

             Zivis: NOELR/28d = 0.13 mg/l 

             Vēžveidīgie: NOELR/21d = 0.23 mg/l 

12.2. Noturība un spēja noārdīties:  

                       Biodegradācija ūdenī:   Viegli sadalās  

                       Ķīmiskā noārdīšanās: Nehidrolizējas ūdenī. Gaistošie ogļūdeņraži sadalās atmosfēras 

ķīmiskajos procesos. 

12.3. Bioakumulācijas potenciāls: Nav pieejami dati par šo produktu. 

12.4. Mobilitāte augsnē: Produkts viegli iztvaiko no augsnes virsmas un virsūdeņiem. 

Produkts var iesūkties augsnē, līdz sasniedz pazemes ūdeņu 
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virsmu. Sadalīšanās notiek lēni anaerobos apstākļos. 

Daudzmolekulu ogļūdeņraži var adsorbēties organiskos 

materiālos augsnē vai nosēdumos. (log Kow>3). Izgarošana ir 

ātrākais un galvenais izdalīšanās process ūdens un augsnes 

virsmā. 

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes  

                                      rezultāti:.    Šo vielu neuzskata par noturīgu, bioakumulējošos, toksisku PBT). Šo 

vielu neuzskata par ļoti noturīgu, ne ļoti bioakumulējošos (vPvB). 

12.6. Citas nelabvēlīgās ietekmes: Dati nav pieejami.  

________________________________________________________________________ 

13. IEDAĻA. Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu. 

13.1 Atkritumu apstrādes metodes:  

 Produkta/iepakojuma 

apsaimniekošana: 

 

 Produkta atlikumi ir bīstamie atkritumi. Produkta 

atlikumus un izlietoto iepakojumu savākt atsevišķi no 

sadzīves atkritumiem. Apsaimniekot saskaņā ar  

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. 

Sauszemes transports (ADR/RID)  

14.1 ANO numurs: UN1263 

Transportēšanas bīstamības klase: 3 

Oficiālais kravas nosaukums: WHITE SPIRIT 

 Iepakojuma grupa: III 

Bīstamības identifikācijas numurs: 30 

  

 

Bīstamības uzlīmes (3): 

 

 
 

 

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu. 
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15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz 

vielām un maisījumiem: 

 EK regulas: Nr. 1907/2006 (REACH); Nr. 1272/2008; Nr. 487/2013; Nr. 

2015/830; Nr. 2004/42/EK. 

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”. 

03.04.2007. MK noteikumi Nr.231 “Noteikumi par 

gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu 

no noteiktiem produktiem” 

15.2 Ķīmiskās drošības 

novērtējums: 

 

Šai vielai ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts. 

__________________________________________________________________ 

16. IEDAĻA Cita informācija. 

Versijā Nr.3 precizēta informācija iedaļās Nr. 1 un 4. 

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. 3 – Uzliesmojoši šķidrumi (3.kategorija). 

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

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

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

 

H-bīstamības apzīmējumu teksts: 

H226 – Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. 

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

H336 - Var izraisīt miegainību un reiboņus. 

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

 

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

aizsardzības viedokļa, bet neattiecas uz maisījuma specifikāciju. 

 

Drošības datu lapas beigas 


