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DROŠĪBAS DATU LAPA 
Multi Cleaner 

Saskaņā ar  (EK) Nr. 1907/2006 

1.variants 

 
 
1. Vielas /maisījuma un uzņēmuma apzināšana 
1.1. Produkta identifikators 
Citi  apzināšanas paņēmieni 

Koncentrēts universāls mazgāšanas līdzeklis profesionālai lietošanai. 

1.2.Maisījuma apzinātie 
lietošanas veidi un tādi, ko 
neiesaka izmantot.  

Mazgāšanas līdzeklis visa veida virsmām:lamināts, 
parkets,linolejs,flīzes, marmors un citu ūdensizturīgu virsmu tīrīšanai.  

1.2.1. Ražotājs 
1.2.2. Informācija par drošības 
datu lapas piegādātāju  

Kvadro Sia , Lielā ielā 71, Rīga,LV1035   tālr./fakss+371 67430503 
kvadro@apollo.lv 

1.3. Ārkārtējā situācijā zvanīt: Latvijas Toksikoloģijas Informācijas Centrs:+ 371 67042473 
Ātrai palīdzībai : 112 

 
 
2.Bīstamības apzināšana:                                                 
2.1. Maisījuma klasificēšana.    . 
 Bīstamības klase:            Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums. 
 Bīstamības klase un kategorija :  Eye Irrit.2. Acu kairinājums 2.kategorija. 
2.2. Etiķetes elementi.  Marķējums: GHS Piktogramma: GHSO7 
2.2.1. Signālvārds:     Uzmanību 

  
Bīstamības apzīmējums: H319- Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 
                                         
2.2.2.Drošības prasības. 
P264 - Pēc izmantošanas rokas kārtīgi nomazgāt. 
P280 -  Izmantot  acu aizsargu.     
P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. 
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. 
P337+P313 - Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. 
Papildu informācija par bīstamībām.EUH210 – Drošības datu lapa ir pieejama pēc 
pieprasījuma. 
2.3. Citi apdraudējumi. 
Maisījums neatbilst PBT vai vPvB kritērijiem. 
 
 
3. Ķīmiskā produkta sastāvs un ziņas par tā kaitīgajām sastāvdaļām: 
Sastāvdaļu 
nosaukums 

Identifikācijas   Nr. Konc. %  Bīstamības klase un kategorija 

Nātrija karbonāts CAS 497-19-8 
EC  207-838-8 
REACH reģ.01-2119485498-19-
0025 

 
1 - 5 

 
Eye Irrit.2; H319 

Spirti, C12-14 
etoksilēti, 
sulfatēti, nātrija 
sāļi 
Alcohols, C12-14, 
ethoxylated, 
sulfates, sodium 
salts 

 
CAS 68891-38-3 
EC 500-234-8 
REACH reģ.01-2119488639-16-0009 

 
 
 
1 - 3 

        
 Eye Dam. 1,  H318 
 Skin Irrit.2, H315 
 Aquatic Chronic 3,H412 
Specif.robežkonc. 
 Eye Irrit. 2: 5% < C < 10% 

 
turpinājums nākošajā lpp. 
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tabulas turpin.no 1/8  lpp. 
Etilēndiamīntetraetiķskābe, 
tetranātrija sāls 
 

CAS 64-02-8 
EC  200-573-9 
REACH reģ.01-2119486762-27 

 
 
        < 1 

 

 
Acute Tox. 4; H302 
Acute Tox. 4; H332 
Eye Dam. 1; H318 
STOT RE 2; H373 

 

 
 
4.Pirmās palīdzības pasākumi: 
4.1. Pirmās palīdzības 
pasākumu apraksts. 
 
4.1.2. Vai nepieciešama 
neatliekamā medicīniskā 
palīdzība 
a) vai jānovelk cietušā drēbes 
un apavi un kā ar tiem rīkoties 

 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. 
Nokļūst uz ādas :  Nomazgāt ar ūdeni. 
Tiek ieelpots :     nav paredzama bīstamība elpošanas orgāniem.  
 
Nav nepieciešama  
 
Sasmērētais apgērbs nekavējoties jānovelk un jāizmazgā 

4.2. Svarīgākie simptomi un 
ietekme-akūta un aizkavēta. 

 

4.3. Norāde par 
nepieciešamo neatliekamo 
medicīnisko palīdzību un 
īpašu aprūpi 

 
Īpaša aprūpe nav nepieciešama. 

 
5. Ugunsdzēsības pasākumi:  
5.1. Piemēroti ugunsdzēsības  
līdzekļi 

Derīgi visi ugunsdzēšanas līdzekļi: oglekļa dioksīds, dzēšanas putas vai 
ūdens strūkla. 

5.2. Ugunsdzēšanas līdzekļi, 
kurus aizliegts lietot 

nav 

5.3.Ieteikumi ugunsdzēsējiem Lietot piemērotu aizsargapģērbu. Lietot aizsargcimdus, lietot 
sejas masku un aizsargbrilles. Ieteicams lietot izolējošu masku.  
 

5.4. Īpaša vielas vai maisījuma 
izraisīta bīstamība 

Maisījums nedeg. 

 
 
6. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos  
6.1. Individuālās drošības 
pasākumi,aizsardzības līdzekļi 
un procedūras ārkārtas 
situācijām 

Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām  jāpamet avārijas 
vieta. 
  

6.2. Vides drošības pasākumi. 
 

 
Novērst izliešanu virszemes un gruntsūdeņos.  

6.3. Ierobežošanas un 
savākšanas  paņēmieni un 
materiāli 

Apturēt produkta noplūdi. Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus 
(lateksa cimdus un acu aizsargus). 
Uzsūkšanas paņēmieni: ar šķidrumu uzsūcošiem materiāliem, 
piemēram, smiltis, kūdra, zāģu skaidas.   

 
 
7. Lietošana un glabāšana 
7.1. Piesardzība drošai 
lietošanai  

Ievērot darba higiēnas ieteikumus: darba vietā neēst, nedzert un 
nesmēķēt.Pēc lietošanas mazgāt rokas. Izsargāties no produkta 
nokļūšanas uz ādas  un acīs.  
Pirms ienākšanas ēšanai paredzētā zonā novilkt piesārņoto apģērbu un 
individuālos aizsardzības līdzekļus. 

7.2.Drošas glabāšanas apstākļi  Temperatūrā 5 - 30°C.  
7.3 Konkrēts gala lietošanas 
veids 

Mazgāšanas un tīrīšanas līdzeklis cietām virsmām. 

turpinājums nākošajā lpp. 
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8. Iedarbības pārvaldība/ individuālā aizsardzība 
8.1. Pārvaldības parametri Latvijas Valsts Standarts „Ķīmisko vielu aroda ekspozīcijas robežvērtības 

darba vides gaisā”.    
NAV                                                                                                                 

 8.2 Iedarbības pārvaldība 
8.2.1. Atbilstoša tehniskā pārvaldība: Nav nepieciešama. 
 Vispārēji aizsardzības un higiēnas pasākumi: 
Turēt tālāk no pārtikas produktiem, dzērieniem un dzīvnieku barības. 
Pārtraukumos un darba beigās nomazgāt rokas. Nepieļaut saskarsmi ar acīm un ādu. 
8.2.2. Individuālās aizsardzības līdzekļi. 
Acu/ sejas aizsardzība: Ja nepieciešams – aizsargbrilles. 
Elpošanas ceļu aizsardzība: nav nepieciešama. 
Roku aizsardzība: Cimdu materiālam ir jābūt necaurlaidīgam un noturīgam pret produktu. Izmantojami 
parastie gumijas lateksa  cimdi. Ilglaicīgam kontaktam piemēroti cimdi: Materiāla biezums: >= 0,7 mm 
8.2.3. Vides riska pārvaldība.  
 
 
 
9. Fizikālās un ķīmiskās īpašības 
9.1. Agregātstāvoklis un 
konsistence 

šķidrums 

9.2. Krāsa oranža 
9.3. Smarža specifiskA 
9.4. pH  (200C) ~ 12  
9.5. Ziņas par agregātstāvokļa 
pārmaiņām: 

 

9.5.1. kušanas temperatūra Nav piemērojama 
9.5.2. viršanas 
temperatūra/intervāls 

Nav piemērojama, jo puto. 

9.6. Uzliesmojuma temperatūra  
9.7. Aizdegšanās temperatūra Nav noteikta 
9.8. Pašuzliesmošanas  temp-ra Produkts pats neuzliesmo. 
9.9. Eksplozijas robeža   
9.10. Tvaika spiediens   (20°C)  17.5 mm/Hg 
9.11. Blīvums (20°C)  1,047  g/cm.3                                    
 
10. Stabilitāte un reaģētspēja  
10.1. Apstākļi, no kuriem jāvairās No karstuma virs 400C 
10.2. Bīstamu reakciju 
iespējamība 

Nav zināmas 

10.3. Bīstami noārdīšanās 
produkti                                      

   
 

 
11. Toksikoloģiskā informācija 
 Nav eksperimentālu datu par produktu. Tālāk tiek sniegta informācija par 3.iedaļā minētajām vielām. 
CAS 497-19-8 
Nātrija karbonāts 
 

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi 
Primārā kairinājuma iedarbība: 
Bīstamība norijot            :  Žurkām LD50: 4090 mg/kg; Pele LD50: 6600 mg/kg 
Bīstamība ieelpojot:  Žurkām LC50: 2300 mg/m3/2h.; Trusis LD50 >2000 mg/kg;                      
Pele LD50 = 2210 mg/kg 
 Kodīgums/kairinājums ādai :Trušiem vāju ādas kairinājumu izraisa 500 
mg/24h. 
Nopietns acu bojājums/kairinājum   :Dažiem trušiem acu kairinājumu izraisa 50 mg. 
Sensibilizācija : Personas ar ādas, acu un elpošanas ceļu problēmām var būt 
jūtīgāki pret vielas iedarbību. 

turpinājums nākošajā lpp. 
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CAS  68891-38-3 
Spirti, C12-14 etoksilēti, 
sulfatēti, nātrija sāļi 

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi. 
Akūta perorāla toksicitāte:  LD50 žurka: > 2.000 - 5.000 mg/kg; 

                                         OECD Testēšanas vadlīnijas 401 (Literatūrā 
minētie dati) 

 
Akūta dermāla toksicitāte: LD50 žurka: > 2.000 mg/kg; OECD  
                                       Testēšanas vadlīnijas 402 (Literatūrā minētie dati) 
Kodīgums/kairinājums ādai   
Ādu kairinošās īpašības:    trusis: kairinošs; OECD Testēšanas vadlīnijas 
404 Kairina ādu. 
 
Nopietns acu bojājums/kairinājums 
Acu kairinājums:            trusis: Stipri kairinošs; OECD Testēšanas 
vadlīnijas 405 (Literatūrā minētie dati)  Testa viela: Spirti, C12-14, 
etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi, ≥ 10% Izraisa nopietnus acu bojājumus. 
Testa viela: Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi, ≥ 5% - < 10% 
                                           Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 
Elpceļu vai ādas sensibilizācija 
Sensibilizācija 
Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: Maksimizācijas tests 
jūrascūciņa: Nesensibilizējošs; OECD Testēšanas vadlīnijas 406 Ņemot 
vērā pieejamos datus, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti. 
Mikroorganismu šūnu mutācija 
Ģenotoksicitāte in vitro 
Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: In vitro pētījumi neuzrādīja 
mutagēnu iedarbību pašu veikto testu rezultāti/zinātniski pamatoti rādītāji. 
Kancerogēnums 
Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: Substance nav 
genotoksiska, līdz ar to nav sagaidāms vēža veidošanās risks. 
Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai 
Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: Divu paaudžu reproduktīvā 
toksicitāte: žurka; Dzeramais ūdens NOAEL ((Vecākiem)): > 300 mg/kg 
(attiecināms uz ķermeņa masu un dienu) NOAEL (F1): > 300 mg/kg 
(attiecināms uz ķermeņa masu un dienu); OECD Testēšanas vadlīnijas 
416 (Literatūrā minētie dati) 
Teratogenitāte 
Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: žurka; Orāli NOAEL: > 1.000 
mg/kg (attiecināms uz ķermeņa masu un dienu) NOAEL (Māte): > 1.000 
mg/kg (attiecināms uz ķermeņa masu un dienu); OECD Testēšanas 
vadlīnijas 414 (Literatūrā minētie dati) Ņemot vērā pieejamos datus, 
klasifikācijas kritēriji nav izpildīti. 
(STOT SE) Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja 
iedarbība: Viela vai maisījums netiek klasificēts kā īpaša mērķorgāna 
toksikants, vienreizēja iedarbība. 
 (STOT RE) Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība: 
Viela vai maisījums netiek klasificēts kā īpaša mērķorgāna toksikants, 
atkārtota iedarbība  

 
 
CAS 64-02-8 
Etilēndiamīntetraetiķskābe, 
tetranātrija sāls 
 

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi 
Akūta perorāla toksicitāte:  LD50: 1 780 mg/kg 
                                            Sugas: Žurka 
                                           Metode: OECD Testa 401.Vadlīnijas 
Akūta ieelpas toksicitāte:  LC50 (žurka): > 1 - 5 mg/l 
                                         Ekspozīcijas ilgums: 4 h 
                                         Testa atmosfēra: putekļi/migla 
                                         Metode: OECD Testa 412.Vadlīnijas 

 
 
 
turpinājums nākošajā lpp. 
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turpin.no 4/8  lpp. 
CAS 64-02-8 
Etilēndiamīntetraetiķskābe, 
tetranātrija sāls 
 

Kodīgums/kairinājums ādai: Rezultāts: Nekairina ādu 
                                            Sugas: Trusis 
                                              Metode: OECD Testa 404.Vadlīnijas 
                                             Aplūkot līdzīgu (analoģija) 
Nopietns acu bojājums/kairinājums: Rezultāts: Acis kairinošās īpašības 
                                                         Sugas: Trusis 
                                                 Metode: OECD Testa 405.Vadlīnijas 
Elpceļu vai ādas sensibilizācija:Maksimizācijas tests 
                                                  Sugas: Jūrascūciņa 
                                                 Rezultāts: Neizraisa ādas sensibilizāciju. 
                                                  Metode: OECD Testa 406.Vadlīnijas 
                                               Dzimumšūnu mutagenitāte 
Ģenotoksicitāte in vitro: Rezultāts: negatīvs 
Metode: Mutagenitāte (Salmonella typhimurium - reversās mutācijas 
novērtējums) 
                               Aplūkot līdzīgu (analoģija) 
Ģenotoksicitāte in vivo: Hromosomu izmaiņu tests in vivo 
                                     Sugas: Pele 
                                     Metode: OECD Testa 474.Vadlīnijas 
                                    Rezultāts:negatīvs 
                                     Aplūkot līdzīgu (analoģija) 
Kancerogēnums: Sugas: žurka 
                         Piemērošanas ceļš: Norīšana 
                         Rezultāts: Nav pārliecinošu datu, lai klasificētu.  
                          Aplūkot līdzīgu (analoģija) 
Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai:Sugas: žurka 
                                                        NOAEL:F1: > 250 mg/kg, 
                                                 Aplūkot līdzīgu (analoģija), Literatūras dati. 
Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība: 
Iedarbības ceļi: Ieelpošana 
Mērķa orgāni: Elpošanas ceļi:Viela vai maisījums klasificēts kā īpaša 
mērķorgāna toksikants, atkārtota iedarbība, kategorija 2. 

 
12.  Ekoloģiskā informācija 
 
CAS 497-19-8  
Nātrija karbonāts 
 

12.1.  Ekotoksicitāte  
Toksisks ūdens organismiem, izmaina ūdens pH. Bluegill sunfish 
(Lepomis macrochirus) 96h LC50 = 300 mg/l; Bluegill sunfish (Lepomis 
macrochirus) 24h LC50 = 385 mg/l Daphnia magna  48h EC50 = 265 
mg/l; Mosquito fish (Gambusia affinis) TLm (LC50) = 740 mg/l/96 st; 
vēžveidīgajiem (Ceriodaphnia) EC50 = 200 un 227 mg/l/48 st. 
12.2.  Noturība un spēja noārdīties Produktu var diezgan viegli 
aizvākt no augsnes virsmas. Bīstami sadalīšanās vai reakcijas produkti 
nav novēroti. 
12.3.  Bioakumulācijas potenciāls Nav bioakumulatīvs. 
12.4.  Mobilitāte augsnē Šķīst ūdenī. Karbonāta minerali šķīst ūdenī 
veidojot karbonātu un katjonu. Gruntsūdeņos CO2 apmaiņa notiek ļoti 
minimāli vai ļoti lēni. CO2 saturam augsnē ir svarīga loma augsnes ķīmijā. 
Pēc karbonātu koncentrācijas nosaka ūdens sārmainību un cietību. 
12.5.  PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti Pamatojoties uz pieejamajiem 
datiem, neatbilst PBT un vPvB vielu klasificēšanas kritērijiem.  
12.6.  Citādas nelabvēlīgas ietekmes Produkta īpašības nav pilnībā 
pārbaudītas. 

CAS  68891-38-3 
Spirti, C12-14 etoksilēti, 
sulfatēti, nātrija sāļi 

12.1.  Ekotoksicitāte 
Toksiskums attiecībā uz zivīm 
Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: LC50 Brachydanio rerio: > 1 
- 10 mg/l; semistatiskais tests; OECD Testēšanas vadlīnijas 203 

turpinājums nākošajā lpp. 
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CAS  68891-38-3 
Spirti, C12-14 etoksilēti, 
sulfatēti, nātrija sāļi 
 

Toksiskums attiecībā uz zivīm - Hroniskā toksicitāte 
Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: NOEC : 1,2 mg/l; QSAR 

(Literatūrā minētie dati) 
Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem 

Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: EC50 (48 h) Daphnia 
magna: > 1 - 10 mg/l; statiskais tests; OECD Testēšanas vadlīnijas 202 

Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem - 
Hroniskā toksicitāte 

Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: NOEC (21 d) Daphnia 
magna: > 0,1 - 1 mg/l; vairošanās ātrums; OECD Testēšanas vadlīnijas 

211; (Literatūrā minētie dati) 
Toksicitāte ūdens augiem 
Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: EC50 (72 h) Desmodesmus 

subspicatus (zaļās aļģes): > 10 - 100 mg/l; statiskais tests; OECD 
Testēšanas vadlīnijas 201 

Toksiskums attiecībā uz baktērijām 
Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: EC10 Pseudomonas putida: 
> 10.000 mg/l; Šūnu dalīšanās inhibīcijas tests 

Toksiskums attiecībā uz augsnē dzīvojošiem organismiem 
Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: Izmeklēšana nav 

nepieciešama. Pamatojums: Tiešs apdraudējums zemei nav iespējams. 
Viegli bionoārdāms. 

Toksicitāte virszemes augiem 
Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: Izmeklēšana nav 

nepieciešama. Pamatojums: Tiešs apdraudējums zemei nav iespējams. 
Viegli bionoārdāms. 

Toksicitāte citiem virszemes nezīdītājiem 
Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: Nav būtiski Pamatojums: 
Pētījumi attiecībā uz putniem nav jāveic, pateicoties plašajai datubāzei par 
zīdītājiem. Viegli bionoārdāms. 
 
12.2 Noturība un spēja noārdīties 
Bionoārdīšanās 
Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: Viegli bionoārdāms.; > 70 %; 
28 d; aerobā; OECD Test Guideline (vadlīnija) 301 A 
 
12.3 Bioakumulācijas potenciāls 
Bioakumulācija 
Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: Bioakumulācija 
maziespējama. Pamatojums: Viela bioloģiski viegli noārdās, un tai ir zema 
ūdens toksicitāte. Grupu novērošana 
12.4 Mobilitāte augsnē 
Mobilitāte 
Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: Adsorbcija/augsne; Koc: 
191; aprēķināts Pietiekami mobila augsnēs 
12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti 
PBT ekspertīzes rezultāti 
Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: Šī viela netiek uzskatīta par 

noturīgu, bioakumulējošos vai toksisku (PBT). Ņemot vērā pieejamos 
datus, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti. 

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes 
Vispārīgi ieteikumi 
Spirti, C12-14, etoksilēti, sulfatēti, nātrija sāļi: Kaitīgs ūdens organismiem 
ar ilgstošām sekām. 
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Etilēndiamīntetraetiķskābe, 
tetranātrija sāls 
 

12.1.  Ekotoksicitāte 
Toksiskums attiecībā uz zivīm: LC50: > 100 mg/l 
Ekspozīcijas ilgums: 96 h 
Sugas: Zivs 
Akūts toksiskums uz dafnijām un bezmugurkaulniekiem: EC50: 140 mg/l 
Ekspozīcijas ilgums: 48 h Sugas: Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa) 
Metode: DIN 38412 
Akūts toksiskums attiecībā uz aļģēm: EC50: > 100 mg/l 
Ekspozīcijas ilgums: 72 h Sugas: dumbliai 
Hroniskā toksicitāte zivīm: NOEC: > 25,7 mg/l 
Ekspozīcijas ilgums: 35 d 
Sugas: Danio rerio (jūras karūsa) 
Testa veids: caurplūdes tests 
Metode: OECD Testēšanas vadlīnijas 210 
 
12.2 Noturība un spēja noārdīties. 
Biodegradācija: Nenotiek pilnīga biodegradācija, taču pēc ilgāka laika 
notiek sadalīšanās. 
 
12.3 Bioakumulācijas potenciāls: Nav paredzams, ņemot vērā zemo log 
Pow vērtību. 
12.4 Mobilitāte augsnē: Adsorbcija pie augsnes cietajām daļiņām nav 
gaidāma. 
12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti 
Šī viela/maisījums 0,1% vai lielākā daudzumā nesatur sastāvdaļas, kuras 
uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT), vai par ļoti 
noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB). 

 
13. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu 

 
Tvertni pilnībā iztukšot. 
Ievērojot vietējo varas iestāžu izdotos noteikumus iespējams izdarīt neitralizāciju, ko jāveic 
speciālistam. 
Nekontaminēti iepakojumi var tikt otreizēji izmantoti. 
 
14. Informācija par transportēšanu 
14.1. ANO numurs   NAV        
14.2.Transportēšanas ADR/RID 
bīstamības klase, papildriski 

 Preces, kas nav bīstamas.   

 
15. Normatīva rakstura informācija 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un 
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atcel Direktīvas 67/548/EEK un 
1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006. 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).   
 2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajam vielām 
darba vietās” 
2011.gada 21.jūnija  MK noteikumi Nr.484 “Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, 
iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība” 
 Līdzeklis atbilst EK regulas Nr. 648/2004 par Mazgāšanas līdzekļiem izvirzītajiem virsmas aktīvo vielu 
bionoārdīšanās kritērijiem. Sastāvdaļas: anjonu	virsmaktīva	viela	<5	%,	tetranātrija	EDTA<5	%.	
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16. Cita informācija 
Sniegtā informācija balstās uz dotā laikposma zināšanu līmeni un attiecināma uz produktu tādā veidā kā 
to piegādā ražotājs.  
16.1. Drošības datu lapas 3.punktā sastopamo drošības frāžu atšifrējums 
STOT RE 2  - Toksiska ietekme uz mērķorgānu –atkārtota iedarbība. 
H302 –Kaitīgs, ja norīts. 
H315 – Kairina ādu. 
H318 – Izraisa nopietnus acu bojājumus. 
H332- Kaitīgs ieelpojot. 
H373 – Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā ieelpojot. 
H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 
Eye Dam.1 – Nopietni acu bojājumi. 
Skin Irrit.2 – Ādas kairinājums. 
Aquatic Chronic 3, - Viela bīstama ūdens videi. 
Acute Tox.4 – Akūts toksiskums. 
Drošības datu lapas beigas. 
 



    


