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1.1 Produkta identificēšana: 
 

Uri Block 

Datu drošības lapa: 

Uri Block 
 
Pārskatīšanas datums: 18.01.2016 

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

 
Urinal Block  

Koncentrācijas lietošana: / 

 
1.3 Informācija par datu drošības lapas piegādātāju:  

BOMA 

Noorderlaan 

131 B2030 

Antwerpen 

Telefons: 003232313389 — Fakss: 003232028499 

E-pasts: info@boma.eu — Mājaslapa: http://www.boma.eu/ 
 
 

1.4 Tālruņa nummurs, kur zvanīt ārkārta sistuācijās: 
 

Neatliekamā medicīniskā palīdzība: 113 Latvijas Vides Ģeoloģijas un Meteoroloģijas Centrs (LVĢMC) 
Tel: +371 67032600 E-pasts: lvgmc@lvgmc.lv tīmekļa vietne: www.meteo.lv/ 

 
 

 
 

2.1 Vielas klasificēšana: 

Vielas klasificēšana saskaņā ar regulu: (EU) 1272/2008: 
 

H315 Skin Irrit. 2      H411 Aquatic Chronic 2 H412 Aquatic Chronic 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 IEDAĻA 2: Bīstamības apzināšanas: 

1 IEDAĻA 1: Vielas/ maisījuma un uzņēmējdarbības/ uzņēmuma identificēšanas: 
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2.2 Etiķetes elementi: 
Piktogrammas: 

 

 
 

 
Signālvārds: 

Uzmanību 

Bīstamības apzīmējumi: 
 

H315 Skin Irrit. 2: Izraisa ādas kairinājumu. 

H411 Aquatic Chronic 2: Toksisks ūdensorganismiem ar ilgstošām sekām. 

H412 Aquatic Chronic 3: Kaitīgs ūdensorganismiem ar ilgstošām sekām. 
 

Drošības prasību apzīmējumi: 
 

P264: Pēc lietošanas nomazgāt rokas. 

P273: Nepieļaut nokļūšanu vidē. 

P301+P310: JA NORĪTS: izskalot muti un nekoavējoties sazināties ar ārstu. 

P302+P352: SASKARĒ AR ĀDU: Noskalot ar ūdeni.  

P305+P351+P338: SASKARĒ AR ACĪM:  Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minutes. 
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un jo to ir viegli izdarīt. 
Turpināt skalot.  

 

Līdzeklis satur: 

Dodecylbenzenesulphonate 

 
2.3 Citi apdraudējumi: 

 
Nav 
 
 

Dodecylbenzenesulphonate > 
30% 

CAS number: 68411-30-3 

EINECS: 270-115-0 

REACH Reģistrācijas nr.:   01-2119489428-22 

CLP Klasifikācija: H302 Acute 
tox. 4 H315 
Skin Irrit. 2 
H318 Eye 
Dam. 1 
H412 Aquatic Chronic 
3 

3 IEDAĻA 3: Informācija par sastāvdaļām: 
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Pilnu tekstu par H & R fāzēm, kas minētas šajā iedaļā, skatīt 16. iedaļā.  
 
 

 
 

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts: 
 
Šaubu gadījumos vai ja izpaužas simptomi vērsties pie ārsta.  
 
Saskarē ar ādu: Novilkt notraipīto apģērbu, noskaloties lielā ūdens daudzumā un 

nekavējoties doties uz slimnīcu.  

Saskarē ar acīm: Skalot ar lielu daudzumu ūdens (izņemt kontaktlēcas, ja tās 
ievietotas un ta sir viegli izdarāms). Doties pie ārsta.  

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. Nekavējoties doties uz slimnīcu.  

Ieelpošanas gadījumā: Apsēsties taisni svaigā gaisā. Doties uz slimnīcu.  
 

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta:  

Saskarē ar ādu: kodīgs, apsārtums, nopietni apdegumi. 

Saskarē ar acīm: kodīgs, apsārtums, sāpes.  

Norīšanas gadījumā: kodīgs, trūkst elpas, vemšana, pūslīši uz lūpām un mēles, 
dzedzinošas sāpes mute un rīklē kā arī barības vadā un kunģī. 

Ieelpošanas gadījumā: galvassāpes, slikta dūša, reibonis, miegainība, samaņas zudums.  
 
 
 

 

 
5.1 Atbilstoši ugunsdzēšamie līdzekli:  
 
CO2, putas, pūderis, izsmidzināms ūdens 

 
5.2 Īpaša vielas izraisīta bīstamība: 
 
nav 

 
5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem: 
 
Ugunsdzēšanas līdzekļi no kuriem būtu jāizvairās: nav 

 
 

 
 

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas 
situācijām: 
 
Nestaigājiet vai nepieskarieties izlijušajai vielai, neieelpojiet to. Novelciet visu piesārņoto apģērbu, 
aizsargdrēbes un ekipējumu un nolieciet to drošā vietā.  
 
6.2 Vides drošības pasākumi: 
 
neļaut ieplūst kanalizācijā vai atklātos ūdeņos. 
 
6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli: 
 
noņemt un saslaucīt ar absorbējošu materiālu. 

4 IEDAĻA 4: Pirmās palīdzības pasākumi: 

5 IEDAĻA 5: Ugunsdzēsības pasākumi: 

6 IEDAĻA 6: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos: 
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6.4 Atsauce uz citām iedaļām: 
 
tālākai informācijai aplūkot 8 un 13 sadaļu.  

 
 

 

 
7.1 Piesardzība drošai lietošanai: 
 
lietot uzmanīgi, lai izvairītos no izšļakstīšanās. 
 
7.2 Drošas glabāšanas noteikumi, tostarp visa veida nesaderība: 
 
turēt slēgtā traukā, vēdināmā telpā, kur nepiekļūst sals.  
 
7.3 Konkrēts gala lietošanas veids: 
 
Urinal Block 
 

 
 
 

8.1 Pārvaldības parametri: 

 
Bīstamās sastāvdaļas atrodamas 3. Nodaļā, kuru TLV vērtība ir zināma. 

 
8.2 Iedarbības pārvaldība: 

 
Ieelpošanas aizsardzība Elpošanas aizsardzība nav nepieciešama. Lietojiet 

ABEK tipa gāzmasku, kairinošas iedarbības gadījumā. 
Ja nepieciešams, izmantojite pietiekamu ventilāciju.  

 

Ādas aizsardzība Roku aizsardzībai, lietot nitrile cimdus (EN 374). 
Saskares laiks >480’. Materiāla biezums 0,35 mm. 
Pārbaudiet cimdus pirms lietošanas. Cimdu ražotājam 
jābūt informācijai par piemērotību konkrētajā situācijā. 
Nomazgājiet un noslaukiet rokas.  

 

Acu aizsardzība Glabāt ūdeni ark o skalot acis, aizsniedzamā attālumā. 
Cieši pieguļošas aizsargbrilles un sejas maska.  

 
Cita aizsardzība Necaurlaidīgu apģērbu. Aizsarglīdzek;lu veids un 

daudzums atkarīgs no koncentrācijas ar ko tiek 
strādāts.  

 
 
  

7 IEDAĻA 7: Lietošana un glabāšana: 

8 IEDAĻA 8: Iedarbības pārvaldība/ Individuālā aizsardzība: 
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9.1 Informācija par pamata fiziskajām un ķīmiskajām īpašībām: 
 
Izkausēšanas punkts/ intervāls:     / 
Vārīšanās punkts/ intervāls:     / 
pH:         / 
pH 1% šķaidīts ūdenī:      / 
Tvaika spiediens/20°C,:      / 
Tvaika blīvums:       nav piemērojams 
Relatīvais blīvums, 20°C:      / 
Izskats/20°C:       ciets 
Uzliesmošanas punkts:      / 
Uzliesmojamība (ciets, gāze):     nav piemērojams 
Pašaizdegšanās temperatūra:     / 
Augstākā uzliesmošanas temperatūra  
vai sprāgstvielas robeža (Vol %):    / 
Zemākā uzliesmošanas temperatūra  
vai sprāgstvielas robeža (Vol %):    / 
Sprādzienbīstamība:      nav piemērojams 
Oksidācijas īpašības:      nav piemērojams 
Sadalīšanās temperatūra:      / 
Šķīdība ūdenī:       pilnīgi šķīstošs 
Sadalīšanās koeficients: n-oktanols/ūdens:  nav piemērojams 
Smarža:        tipiska 
Smaržas slieksnis:       nav piemērojams 
Dinamiskā viskozitāte, 20°C:     / 
Kinemātiskā viskozitāte, 20°C:     / 
Iztvaikošanas ātrums (n-BuAc = 1):    / 
 
9.2 Cita informācija: 
 
Gaistošo organiskā sastāvdaļa (VOC):    / 
 
 

 
 

10.1 Reaģētspēja: 
 
stabils normālos lietošanas apstākļos. 
 
10.2 Ķīmiskā stabilitāte: 
 
pārāk augstas vai zemas temperatūras. 
 
10.3 Bīstamu reakciju iespējamība: 
 
nav 
 
10.4 Apstākļi no kuriem jāizvairās: 
 
sargāt no tiešiem saules stariem un temperatūras, kas pārsniedz + 50°C. 
 
10.5 Nesaderīgi materiāli: 
 
nav 
 
10.6 Bīstami noārdīšanās produkti: 
nesadalās pie normālas lietošanas 

9 IEDAĻA 9: Fiziskās un ķīmiskās īpašības: 

10 IEDAĻA 10: Stabilitāte un reaģētspēja: 
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11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi: 
 
H315 Skin Irrit. 2:    Izraisa ādas kairinājumu 
 
Akūta toksicitāte, ATE ieķšķīga:  1 776.750 mg/kg 
Akūta toksicitāte, ATE ādas:  / 
 
Dodecylbenzenesulphonate 
 

LD50 iekšķīgi, žurka: 1,260 mg/kg 
LD50 dermāli, zaķis: ≥ 5,000 mg/kg 
LC50, ieelpojot, žurka, 4h: ≥ 50 mg/l 
 

  
 

 
 
 

12.1 Toksicitāte: 
 
 

Dodecylbenzenesulphonate 
 

LC50 (Zivs): 1,67 mg/L (96h) 
LC50 (Dafnija): 7,6 mg/L (48h) 
NOEC (Aļģe): 2,4 mg/L (72h) 
 

 
 
12.2 Noturība un spēja noārdīties: 
 
Virsmaktīvās vielas atbilst bioloģiskās noārdīšanās kritērijiem, saskaņā ar regulu nr. (EC) 
No.648/2004, kas atbild par mazgāšanas līdzekļiem.  
 
12.3 bioakumulācijas potenciāls: 
 
Nav pieejami dati 
 
12.4 Mobilitāte augsnē: 
 
Ūdens bīstamības klase, WGK:   2 
Šķīdība ūdenī:     pilnībā šķīstošs 
 
12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: 
 
Nav pieejami dati 
 
12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes: 
 
Nav pieejami dati 

 
  
  

11 IEDAĻA 11: Toksikoloģiskā informācija: 

12 IEDAĻA 12: Ekoloģiskā informācija: 
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13.1 Atkritumu apstrādes metodes: 
 
Produkts var tikt utalizēts norādītajās procentu daļās, ja tiek netralizēts, pH 7. Vienmēr jāievēro 
vietējo iestāžu noteikumi.  
 
 

 
 

14.1 UN numurs: 
 
nav piemērojams 
 
14.2 UN sūtīšanas numurs: 
 
ADR, IMDG, ICAO/IATA nav piemērojams 
 
14.3 Transportēšanas bīstamības klases: 
 
Klases: nav piemērojamas 
Bīstamības identifikācijas numurs: Nav piemeŗojams 
 
14.4 Iepakojuma grupa: 
 
nav piemērojama 
 
14.5 Vides apdraudējumi: 
 
nav bīstams videi 
 
14.6 Īpašī piesardzības pasākumi lietotājam: 
 
nav piemērojami 
 
 

 
 
 
15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpašo attiecas uz 
vielām un maisījumiem: 
 
Ūdens apdraudējuma kategorija, WGK:   2 
Gaistošo organisko komponents (VOC):   / 
Sastāvs ar regulu (EC) 648/2004:   Anionic surfactants > 30%, Perfumes 
 
15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums: 
 
Nav pieejami dati 

  

13 IEDAĻA 13: Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu: 

14 IEDAĻA 14: Informācija par transportēšanu: 

15 IEDAĻA 15: Informācija par regulējumu: 



8/8 	

 
 
 
16.1 Saīsinājumi un akronīmi: 
 
ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous 
Goods by Road 
BCF: Bioconcentration factor 
CAS: Chemical Abstracts Service 
CLP: Classification, Labelling and Packaging of chemicals 
EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances 
Nr.: number 
PTB: persistent, toxic, bioaccumulative 
TLV: Threshold Limit Value 
vPvB: very persistent and very bioaccumulative substances 
WGK: Water hazard class 
WGK 1: slightly hazardous for water 
WGK 2: hazardous for water 
WGK 3: extremely hazardous for water 
 
R & H Phrases frāzes datu drošības lapā: 
 
H302 Acute tox. 4: Bīstams, ja norij. H315 Skin Irrit. 2: Izraisa ādās kairinājumu. H318 Eye 
Dam. 1: Izraisa nopietnus acu bojājumus. H411 Aquatic Chronic 2: Toksisks ūdens organismiem 
ar ilgstošām sekām. H412 Aquatic Chronic 3: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.  
 
Iemesls datu drošības lapas revīzijai, izmaiņas šādiem jautājumiem: 
 
Iedaļa: 2.1, 2.2, 16 
DDL atsauces numurs: 
ECM-107379,00 
 

 
Šī drošības datu lapa ir sagatavota saskaņā ar II pielikuma / A regulas (ES) Nr 2015/830. 
Klasifikācija ir aprēķināta saskaņā ar Eiropas regulu 1272/2008 ar attiecīgajiem grozījumiem. Tā ir 
apkopota ar vislielāko rūpību. Mēs neuzņemamies atbildību par kaitējumu, jebkura veida, kas var 
izraisīt izmantojot šos datus vai attiecīgo ražojumu. Pirms lietošanas, lietotājam rūpīgi jāizlasa  visa 
augstāk minētā informācija. 

16 IEDAĻA 16: Cita informācija: 



	

 


