
 

 
 

DROŠĪBAS DATU LAPA  
Šis dokuments ir brīvprātīgi sniegta informācija par produktu saskaņā ar REACH DDL 
formātu. Saskaņā ar EK Regulas 1907/2006 (REACH) 31. pantu drošības datu lapa nav 
vajadzīga kosmētikas līdzekļiem, kuriem piemēro EK Regulu Nr. 1223/2009.  
Izdota: 16.09.2013  
Labotās versijas Nr.: 1  
 

1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN 
UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 

 
1.1. Produkta identifikators  
Tirdzniecības nosaukums  Tork Extra Mild Foam Soap  

 

 
Piegādātāja produkta numurs  

 

Iekšējais Nr. 470083  
 

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

Ādas kopšanas produkts roku tīrīšanai  

 
1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju  
 
Uzņēmums  

 
SCA Hygiene Products AB  
Bäckstensgatan 5  
SE-40503 GÖTEBORG  

Kontaktpersona  Verena Ristau  
 
Tālrunis  

 
+46 31 746 00 00  

 
e-pasts  

 
info@sca.com  

 
Internets  

 
http://www.sca.com  

 
 

2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA  
 

Produkta drošības novērtējums ir veikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem 10. pantu, un produkts ir uzskatāms 

par drošu cilvēka veselībai, lietojot parastos vai saprātīgi paredzamos apstākļos. Nav 

sagaidāms būtisks apdraudējums cilvēku veselībai vai videi. 
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3. IEDAĻA. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM  
 

Ūdens, virsmaktīvu vielu un konservantu maisījums. Saskaņā ar spēkā esošo EK 
likumdošanu šis produkts ir uzskatāms par kosmētikas līdzekli un atbilst Regulas (EK) Nr. 
1223/2009 prasībām. Informācija par sastāvu ir dota produkta informācijas lapā un sastāvdaļu 
deklarācijā uz iepakojuma.  
 

4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI  
 
Vispārīgas piezīmes  
Konsultējoties ar ārstu vai Saindēšanās informācijas centru, vienmēr uzrādīt iepakojumu vai 
etiķeti, un, ja iespējams, lietošanas instrukciju.  
 
Pēc saskares ar acīm  
Vairākas minūtes acis skalot ar remdenu ūdeni. Ja kairinājums saglabājas, griezties pie ārsta/ 
oftalmologa, kas var sniegt ieteikumus par turpmāko ārstēšanu.  
 
Pēc saskares ar ādu  
Ja rodas diskomforts, nekavējoties nomazgāt ar ūdeni. Ja ādas kairinājums nepāriet, 
konsultēties ar ārstu. 
  
Pēc norīšanas  
Pēc lielāku daudzumu norīšanas: NEIZRAISĪT vemšanu; izskalot muti un izdzert apmēram 
vienu glāzi ūdens. Vajadzības gadījumā konsultēties ar Saindēšanās informācijas centru vai 
ārstu. Attiecībā uz bērniem/zīdaiņiem piesardzības labad vienmēr sazināties Saindēšanās 
informācijas centra speciālistiem vai ārstu.  
 

5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI 
Var izmantot visus parastos ugunsdzēsības līdzekļus.  
 

6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS  
 
6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas 
situācijām  
Lielas noplūdes gadījumā ir ieteicams izmantot aizsargcimdus, priekšautu un gumijas 
zābakus.  
 

6.2. Vides drošības pasākumi  
Nepieļaut lielāku produkta daudzumu nokļūšanu kanalizācijā. Pēc iztukšošanas iepakojums 
jānodod otrreizējai pārstrādei; nelielus produkta daudzumus var izskalot. Pilni, neizmantoti 
iepakojumi jāutilizē atsevišķi saskaņā ar pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas 
norādījumiem.  
 

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli  
Nelieli izlijuši produkta daudzumi jānoslauka vai jānoskalo ar ūdeni. Lieli produkta daudzumi 
jāsavāc vēlākai sadedzināšanai saskaņā ar vietējiem noteikumiem. 
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7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA  
 
7.1. Piesardzība drošai lietošanai  
Ievērot uz iepakojuma norādītās lietošanas un/vai brīdinājuma instrukcijas. Izvairīties no 
saskares ar acīm. Ja produktu bieži lieto profesionāli un āda tiek pakļauta stiprai tā ietekmei, 
ir ieteicams profilaktiski izmantot ādas kopšanas produktus.  
 
7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība  
Glabāt vēsā un sausā vietā (temperatūra nedrīkst būt zemāka par 0 °C un augstāka par 30 
°C). Glabāšanas laiks pēc atvēršanas: 12 mēneši.  
 

8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ 
AIZSARDZĪBA  
 

Nav nepieciešami īpaši aizsargpasākumi. 

 

9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS  
 

Izskats:    Ūdens šķīdums  
Krāsa:     Caurspīdīga/gaišdzeltena   
Smarža:    Nav  
pH:     7-8  
Uzliesmošanas temperatūra Nepiemēro  
Relatīvais blīvums  1,02 kg/l  
Viskozitāte    < 10 cP @ 20 °C   
Sprādzienbīstamība  Nepiemēro  
 

10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA  
Produkts ir stabils.  
 

11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA  
Normālas lietošanas gadījumā nav zināma un nav sagaidāma kaitīga ietekme uz veselību.  
 

12. IEDAĻA. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA  
Normālos lietošanas apstākļos nav zināms un nav sagaidāms kaitējums videi. Šajā produktā 
esošās virsmaktīvās vielas viegli bioloģiski noārdās. Nav paredzams, ka produkta 
sastāvdaļas būtu toksiskas ūdens organismiem. 
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13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR 
APSAIMNIEKOŠANU  
Visu iepakojumu var pārstrādāt, ja ir pieejamas pārstrādes iespējas. Ja otrreizējā pārstrāde 
nav iespējama, atkritumu apsaimniekošanai piemēro vietējos noteikumus. Ražotājs ir saistīts 
ar otrreizējās pārstrādes shēmām Zaļā punkta, REPA u.c. ietvaros visās ES un EBTA valstīs, 
kur tas ir lietderīgi saskaņā ar vietējo likumdošanu.  
 
 

14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU  
Nav klasificēts kā bīstama krava.  
 
 

15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU 
Produktam piemēro Regulu (EK) Nr 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem.  
 
 

16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA  
Šis dokuments ir brīvprātīgi sniegta informācija par produktu saskaņā ar REACH DDL 
formātu. Saskaņā ar EK Regulas 1907/2006 (REACH) 31. pantu drošības datu lapa nav 
vajadzīga kosmētikas līdzekļiem, kuriem piemēro EK Regulu Nr.1223/2009. 
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