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

1.1 Produkta identifikators
Tirdzniecības nosaukums Frag. Refill Starterkit CL GFG

Aromatizēta svece Gardenia & Fig

Reģistrācijas numurs (REACH) nav attiecīgs (maisījums)

Produkta numurs 101925020403

Svītrkodu

8 717847 157171

1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot
Attiecīgi apzinātie lietojuma veidi Aromatizēta svece

Patērētāju lietošanai (mājsaimniecībām)

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju
Bolsius International BV
Kerkendijk 126
5482 KK Schijndel
Nīderlande
 
Telefons: +31 (0)73 5433000
Fakss: +31 (0)73 5433350
Mājaslapa: www.bolsius.com

e-pasts (kompetentā persona) qi@nl.bolsius.com

2. IEDAĻA: Iespējamie apdraudējumi

2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana
Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)

Šis maisījums neatbilst klasififikācijas kritērijiem saskaņā ar Regulu Nr.1272/2008/EK.

Kods Papildu informācija par bīstamību

EUH208 satur TETRAHYDROLINALOOL, D,L-LIMONENE, TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES. Var izraisīt
alerģisku reakciju

2.2 Marķējuma elementi
Marķējumu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP)

- Signālvārds Netiek prasīts.

- Piktogrammas Netiek prasīts.

- Drošības apzīmējumi
P102 Sargāt no bērniem.

- Papildu informācija par bīstamību
EUH208 Satur TETRAHYDROLINALOOL, D,L-LIMONENE, TETRAMETHYL

ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Aizdare droša bērniem (netiek prasīts)
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Sataustāms bīstamības brīdinājums (netiek prasīts)

2.3 Citi apdraudējumi
Nav nozīmes.

PBT un vPvB novērtējuma rezultāti
Šajā maisījumā nav vielu, kas ir novērtētas kā PBT vai vPvB vielas.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1 Vielas
Nav attiecīgs (maisījums)

3.2 Maisījumi
Izstrādājums nesatur nekādas (citas) sastāvdaļas, kas ir klasificētas atbilstoši pašreizējām piegādātāja zināšanām un
kas rada pamatu vielas klasifikācijai, tamdēļ par tām ir jāziņo šajā nodaļā.

Vielas
nosaukums

Identifikat
ors

Svara % Klasifikācija
saskaņā ar GHS

Piktogram
mas

Norād
es

Specifiskās
robežkoncen

trācijas

M koeficients

TETRAHYDROL
INALOOL

CAS Nr.
78-69-3

EK Nr
201-133-9

REACH Reģ.
Nr.
01-

2119454788
-21-xxxx

< 1 Skin Irrit. 2 / H315
Eye Irrit. 2 / H319

Skin Sens. 1B /
H317

Aquatic Chronic 4
/ H413

D,L-LIMONENE CAS Nr.
138-86-3

EK Nr
205-341-0

Indeksa Nr.
601-029-00-

7

< 1 Flam. Liq. 3 /
H226

Skin Irrit. 2 / H315
Skin Sens. 1 /

H317
Aquatic Acute 1 /

H400
Aquatic Chronic 1

/ H410

C(a)
GHS-
HC

TETRAMETHYL
ACETYLOCTAH
YDRONAPHTH

ALENES

CAS Nr.
54464-57-2

EK Nr
259-174-3

< 1 Skin Irrit. 2 / H315
Skin Sens. 1 /

H317
Aquatic Chronic 1

/ H410

Norādes
C(a): izomēru maisījums
GHS-HC: saskaņota klasifikācija (vielas klasifikācija atbilst ierakstam sarakstā saskaņā ar 1272/2008/EK, VI pielikumu)

Piezīmes
H frāžu pilnu tekstu skatīt 16. IEDAĻĀ.
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4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts
Vispārīgas piezīmes

Neastājiet cietušo personu bez uzraudzības.  Nogādāt cietušo personu ārpus bīstamās zonas.  Cietušo personu
nogulda, apsedz un nodrošina tai siltumu.  Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.  Visos gadījumos, kad rodas
šaubas, vai arī saglabājas simptomi, izsaukt medicīnisko palīdzību.  Bezsamaņas gadījumā noguldīt miera stāvoklī.
Neko nepadot iekšķīgi.

Pēc ieelpošanas
Nodrošināt svaigu gaisu.  Ja elpošana neregulāra vai apstājusies, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un sākt
pirmās palīdzibas pasākumus.

Pēc saskares ar ādu
Pēc saskares ar izkusušu produktu ātri atvēsināt ādu ar aukstu ūdeni.

Pēc saskares ar acīm
Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.  Skalot acis ar lielu daudzumu tīra
tekoša ūdens vismaz 15 minūtes, turot plakstiņus atvērtus.

Pēc norīšanas
Izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas).  NEIZRAISĪT vemšanu. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai
ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta
Normālos lietošanas apstākļos nav uzskatāms par bīstamu.

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi
Par speciālistu padomu ārstiem vajadzētu sazināties ar anti toksikoloģijas centru.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi
Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Ūdens migla; Putas; Sauss ugunsdzēsības pulveris; Oglekļa dioksīds (CO2)

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi
Ūdens sprausla.

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība
Uzkrājušies putekļi ir ar ievērojamu sprādziena potenciālu.

Bīstamie sadegšanas produkti
Ugunsgrēka bīstamo dūmu laikā / dūmi varētu ražot.  Slāpekļa oksīds (Nox).  Oglekļa monoksīds (CO).  Oglekļa
dioksīds (CO2).

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem
Dzesēt tvertnes ar ūdens strūklu.  Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus.  Ugunsdzēsības līdzekļi
jāpiemēro ugunsgrēka apstākļiem.  Neļaut ugunsdzēšanas ūdenim iekļūt kanalizācijā vai ūdensceļos.  Kontaminēto
ugunsdzēšanas ūdeni savāc atsevišķi.  Dzēst ugunsgrēku, ņemot vērā parastos drošības nosacījumus un no saprātīga
attāluma.

Īpašie ugunsdzēsēju aizsardzības līdzekļi
Autonomais elpošanas aparāts (EN133).  Ugunsdzēsēju standarta aizsargtērps.
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6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumā

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām
Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām

Evakuēt cilvēkus drošībā.  Skartās zonas ventilācija.  Putekļu pārvaldība.

Ārkārtas palīdzības sniedzējiem
Nonākot saskarē ar tvaikiem/putekļiem/aerosoliem/gāzēm, lietojiet elpošanas aparātu.  Izmantot personisko
aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām.

6.2 Vides drošības pasākumi
Sargāt no iekļūšanas kanalizācijā, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos.  Piesārņoto mazgāšanas ūdeni savākt un izliet.

6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli
Ietekumi par izlijušā materiāla ierobežošanu

Kanalizācijas aizklāšana.  Savāciet mehāniski.

Ieteikumi par izlijušā materiāla savākšanu
Ļaut produktam sacietēt.  Savāciet mehāniski.

Cita informācija par izlīšanu un noplūdēm
Ievietot atbilstošos konteineros iznīcināšanai.  Skartās zonas ventilācija.

6.4 Atsauce uz citām iedaļām
Bīstami degšanas produkti: skatīt 5. iedaļu.  Individuālie aizsardzības līdzekļi: skatīt 8 . iedaļu.  Nesaderīgi materiāli:
skatīt 10. iedaļu.  Apsvērumi, kas saistīti ar apglabāšanu: skatīt 13. iedaļu.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1 Piesardzība drošai lietošanai
Ieteikumi

- Pasākumi ugunsgrēka, kā arī aerosola un putekļu radīšanas novēršanai
Lietot vietējo un vispārējo ventilāciju.  Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.  Izmantot tikai labi vēdināmās
telpās.  Tvertnes un saņemšanas iekārtas savienot un sazemēt.

Vispārējie darba higiēnas ieteikumi
Pēc lietošanas mazgāt rokas.  Darba vietā aizliegts ēst, dzert un smēķēt.  Pirms ienākšanas ēšanai paredzētās zonās
novilkt piesārņoto apģērbu un aizsardzības līdzekļus.  Nekad neuzglabājiet pārtiku vai dzērienus ķimikāliju tuvumā.
Nekad neievietojiet ķimikāliju konteineros, kuri parasti tiek lietoti ēdieniem vai dzērieniem.  Neuzglabāt kopā ar
pārtiku vai dzīvnieku barību.  Īpaša bīstamība produkta izlīšanas/izšļakstīšanās gadījumā.

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība
Saistīto risku pārvaldīšana

- Uzliesmošanas bīstamības
Sargāt no uguns - nesmēķēt.

- Nesaderīgas vielas vai maisījumi
Sargāt no sārmiem,  oksidējošas vielas, skābes.

Ietekmes pārvalde

Aizsargāt pret ārējo iedarbību, piemēram
Augsta temperatūra.  UV starojums/saules gaisma.
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Citu ieteikumu ievērošana
Glabāt labi vēdināmā vietā. Tvertni stingri noslēgt.

- Ventilācijas prasības
Lietot vietējo un vispārējo ventilāciju.

7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)
Svece.

8. IEDAĻA: Riska vadība/individuālā aizsardzība

8.1 Pārvaldības parametri
Valsts robežvērtības

Nekāda informācija nav pieejama.

Būtisks DNEL/DMEL/PNEC un citi sliekšņa līmeņi

Maisījuma sastāvdaļu attiecīgie DNEL

Vielas
nosaukums

CAS Nr. Mērķpa
rametr

s

Sliekšņa
līmenis

Aizsardzības
mērķis,

iedarbības
veids

Izmanto Iedarbības laiks

TETRAHYDROLINAL
OOL

78-69-3 DNEL 11,14 mg/
m³

cilvēks, ieelpojot darbinieks
(rūpniecība)

hroniskas -
sistēmiskas
iedarbības

TETRAHYDROLINAL
OOL

78-69-3 DNEL 3,16 mg/kg
ķm/dienā

cilvēks, dermāli darbinieks
(rūpniecība)

hroniskas -
sistēmiskas
iedarbības

TETRAHYDROLINAL
OOL

78-69-3 DNEL 190 µg/
cm²

cilvēks, dermāli darbinieks
(rūpniecība)

hroniskas -
vietējas iedarbības

TETRAHYDROLINAL
OOL

78-69-3 DNEL 2,75 mg/
m³

cilvēks, ieelpojot patērētājs
(privātās

mājsaimniecības)

hroniskas -
sistēmiskas
iedarbības

TETRAHYDROLINAL
OOL

78-69-3 DNEL 1,58 mg/kg
ķm/dienā

cilvēks, dermāli patērētājs
(privātās

mājsaimniecības)

hroniskas -
sistēmiskas
iedarbības

TETRAHYDROLINAL
OOL

78-69-3 DNEL 190 µg/
cm²

cilvēks, dermāli patērētājs
(privātās

mājsaimniecības)

hroniskas -
vietējas iedarbības

TETRAHYDROLINAL
OOL

78-69-3 DNEL 1,58 mg/kg
ķm/dienā

cilvēks, orāli patērētājs
(privātās

mājsaimniecības)

hroniskas -
sistēmiskas
iedarbības

Maisījuma sastāvdaļu attiecīgie PNEC

Vielas
nosaukums

CAS Nr. Mērķpa
rametr

s

Sliekšņa
līmenis

Organisms Vides sektors Iedarbības laiks

TETRAHYDROLINAL
OOL

78-69-3 PNEC 0,009 mg/l ūdens organismi saldūdens īstermiņa
(vienreizēja)

TETRAHYDROLINAL
OOL

78-69-3 PNEC 0,001 mg/l ūdens organismi jūras ūdens īstermiņa
(vienreizēja)
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Maisījuma sastāvdaļu attiecīgie PNEC

Vielas
nosaukums

CAS Nr. Mērķpa
rametr

s

Sliekšņa
līmenis

Organisms Vides sektors Iedarbības laiks

TETRAHYDROLINAL
OOL

78-69-3 PNEC 450 mg/l ūdens organismi notekūdeņu
attīrīšanas iekārtas

(NAI)

īstermiņa
(vienreizēja)

TETRAHYDROLINAL
OOL

78-69-3 PNEC 0,082 mg/
kg

ūdens organismi saldūdens
nogulsnes

īstermiņa
(vienreizēja)

TETRAHYDROLINAL
OOL

78-69-3 PNEC 0,008 mg/
kg

ūdens organismi jūras nogulsnes īstermiņa
(vienreizēja)

TETRAHYDROLINAL
OOL

78-69-3 PNEC 0,011 mg/
kg

sauszemes
organismi

augsne īstermiņa
(vienreizēja)

8.2 Iedarbības pārvaldība
Atbilstoša tehniskā pārvaldība

Vispārējā ventilācija.

Individuālie aizsardzības pasākumi (individuālie aizsardzības līdzekļi)

Acu/sejas aizsardzība
Izmantot aizsargbrilles ar sānu aizsargiem (EN 166).

Ādas aizsardzība
Aizsargapģērbu (EN 340).

- Roku aizsardzība
Ķīmiskās aizsardzības cimdi, kas pārbaudīti saskaņā ar EN 374.  Cimdu atbilstība ir atkarīga ne tikai no materiāla, bet
arī no citām kvalitātes pazīmēm, kas katra ražotāja izstrādājumiem atšķiras. Tā kā izstrādājums ir izgatavots no
vairākām vielām, cimdu materiālu izturību nevar iepriekš aprēķināt, tāpēc tā ir jāpārbauda pirms lietošanas.

- Cimdu materiāla izturības ilgums
>480 minūtes (caursūkšanās līmenis: 6.

- Citi aizsardzības pasākumi
Ievērot ādas atjaunināšanas periodus.  Ieteicama profilaktiska ādas aizsardzība (aizsargājoši krēmi/ziedes).  Pēc
izmantošanas kārtīgi nomazgāt rokas.

Elpošanas aizsardzība
Neatbilstošas ventilācijas gadījumā izmantot gāzmasku.

Vides riska pārvaldība
Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.  Sargāt no iekļūšanas kanalizācijā, virszemes ūdeņos
vai gruntsūdeņos.

Drošības datu lapa
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. Refill Starterkit CL GFG
Redakcijas numurs: 1.0 Sastādīšanas datums: 15.10.2021

Latvija: lv Lappuse: 6 / 14



9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Agregātstāvoklis cieta viela (<40°C); šķidrums (>60°C)

Krāsa raksturīga

Smarža raksturīga

Kušanas/sasalšanas temperatūra 40 - 60 °C

Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts
un viršanas temperatūras diapazons

nav noteikta

Uzliesmojamība šis materiāls ir degošs, bet nav uzliesmojošs

Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības
robeža

nav noteikta

Uzliesmošanas temperatūra >200°C

Pašaizdegšanās temperatūra nav noteikta

Noārdīšanās temperatūra neattiecas

pH (vērtība) nav piemērojama

Kinemātiskā viskozitāte 3 - 10 mm²/s @ 100 °C

Šķīdība(s)

Šķīdība ūdenī nešķīstošs

 
Sadalījuma koeficients

Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log
vērtība)

šī informācija nav pieejama

 

Tvaiku spiediens nav noteikta

 
Blīvums un/vai relatīvais blīvums

Blīvums 0.8-0.95 kg/l

Relatīvais tvaika blīvums 0.8-0.95 kg/l

 

Daļiņu raksturlielumi nav pieejamu datu
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9.2 Cita informācija
Nav papildu informācijas.

Informācija par fizikālās bīstamības klasēm bīstamības klses saskaņā ar GHS (fizikālās
bīstamības): neattiecas

Citi drošības raksturlielumi nav papildu informācijas

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1 Reaģētspēja
Šis materiāls nereaģē normālos apkārtējās vides apstākļos.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte
Materiāls ir stabils normālos paredzētajos uzglabāšanas, lietošanas temperatūras un spiediena apstākļos.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība
Nav zināmu bīstamu reakciju.

10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās
Sargāt no sasilšanas.  Aizsargāt no saules gaismas.

10.5 Nesaderīgi materiāli
Oksidētāji.

10.6 Bīstami noārdīšanās produkti
Nav zināms par iespējamiem bīstamiem noārdīšanās produktiem, kas rodas lietošanā, uzglabāšanā, noplūdē un
karsēšanā.  Bīstami degšanas produkti: skatīt 5. iedaļu.

11. IEDAĻA: Toksikologīskā informācija

11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm
Nav pieejami testēšanas dati par visu maisījumu.

Klasifikācijas procedūra
Maisījuma klasifikācijas metode ir balstīta uz maisījuma sastāvu (pieskaitīšanas formula).

Klasifikācija saskaņā ar GHS (1272/2008/EK, CLP)
Šis maisījums neatbilst klasififikācijas kritērijiem saskaņā ar Regulu Nr.1272/2008/EK.

Akūta toksicitāte
Nav klasificēts kā akūti toksisks.

- Maisījuma sastāvdaļās ir akūti toksiskas vielas

Maisījuma sastāvdaļās ir akūti toksiskas vielas

Vielas nosaukums CAS Nr. Iedarbības
ceļš

Mērķparam
etrs

Vērtība Sugas

TETRAHYDROLINALOOL 78-69-3 orāla LD50 8.270 mg/kg žurka

TETRAHYDROLINALOOL 78-69-3 dermāla LD50 >5.000 mg/kg trusis

Ādas korozija/kairinājums
Netiek klasificēta kā ādai kodīga/kairinoša.
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Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums
Netiek klasificēta kā nopietnus bojājumus izraisoša vai karinoša acij.

Elpceļu vai ādas sensibilizācija
Satur TETRAHYDROLINALOOL, D,L-LIMONENE, TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES. Var izraisīt
alerģisku reakciju.

Mikrobu šūnu mutagēniskums
Netiek klasificēta kā mutagēna dzimumšūnām.

Kancerogēnums
Netiek klasificēta kā kancerogēna.

Reproduktīvā toksicitāte
Nav klasificēts kā toksisks reproduktīvajai sistēmai.

Toksiska ietekme uz noteiktu mērķorgānu (STOT) - vienreizēja iedarbība
Netiek klasificēta kā toksiska konkrētam mērķorgānam (vienreizēja ekspozīcija).

Toksiska ietekme uz noteiktu mērķorgānu (STOT) - atkārtota iedarbība
Netiek klasificēta kā toksiska konkrētam mērķorgānam (atkārtota ekspozīcija).

Bīstamība ieelpojot
Netiek klasificēts kā bīstams elpošanai.

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem
Nav papildu informācijas.

12. IEDAĻA: Ekoloģsikā informācija

12.1 Toksiskums
Netiek klasificēta kā bīstama ūdens videi.

Ūdens toksiskums (akūts) no dažādu komponentu maisījuma

Vielas nosaukums CAS Nr. Mērķparametr
s

Vērtība Sugas Iedarbības
laiks

TETRAHYDROLINALO
OL

78-69-3 LC50 8,9 mg/l zivs 96 h

TETRAHYDROLINALO
OL

78-69-3 EC50 14,2 mg/l ūdens
bezmugurkaulnieki

48 h

TETRAHYDROLINALO
OL

78-69-3 ErC50 21,6 mg/l aļģe 72 h

Ūdens toksiskums (hronisks) no dažādu komponentu maisījuma

Vielas nosaukums CAS Nr. Mērķparametr
s

Vērtība Sugas Iedarbības
laiks

TETRAHYDROLINALO
OL

78-69-3 EC50 1.000 mg/l mikroorganismi 30 min
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12.2 Noturība un spēja noārdīties

Maisījumu sastāvdaļu noārdīšanās

Vielas
nosaukums

CAS Nr. Process Noārdīšanās
ātrums

Laiks Līdzeklis Avots

TETRAHYDROLI
NALOOL

78-69-3 skābekļa
noārdīšanās

60 – 70 % 28 d ECHA

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

Maisījuma sastāvdaļu bioakumulatīvais potenciāls

Vielas nosaukums CAS Nr. BCF Log KOW BOD5/COD

TETRAHYDROLINALOOL 78-69-3 99,87 3,3 (20 °C)

12.4 Mobilitāte augsnē
Dati nav pieejami.

12.5 PBT un vPvB novērtējuma rezultāti
Šajā maisījumā nav vielu, kas ir novērtētas kā PBT vai vPvB vielas.

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības
Neviena no sastāvdaļām nav iekļauta uzskaitē.

12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes
Dati nav pieejami.

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apglabāšanu

13.1 Atkritumu apstrādes metodes
Notekūdeņu likvidēšana, būtiska informācija

Aizliegts izliet kanalizācijā.  Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

Konteineru/iepakojumu atkritumu pārstrāde
Pilnīgi tukšus iepakojumus var pārstrādāt.  Ar piesārņotu iepakojumu apieties tāpat kā ar vielu.

Piezīmes
Lūgums iepazīties ar attiecīgajiem valsts un reģionālajiem noteikumiem.  Atkritumi jāšķiro tā, lai tos var pārstrādāt
vietējās vai valsts atkritumu apsaimniekošanas iekārtās.

14. IEDAĻA : Informācija par transportēšanu

14.1 ANO numurs vai ID numurs nav pakļauts transportēšanas noteikumiem

14.2 ANO sūtīšanas nosaukums neattiecas

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(s) neviena

14.4 Iepakojuma grupa nav attiecināts

14.5 Vides apdraudējumi neapdraud vidi saskaņā ar tehniskajām
instrukcijām par bīstamajām kravām
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14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem
Nav papildu informācijas.

14.7 Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem
Nav pieejamu datu.

Informācija par katru no ANO paraugnoteikumiem
Bīstamo kravu pārvadājumi pa autoceļiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem (ADR/RID/ADN)
- Papildu informācija

Nav pakļauts ADR, RID un ADN noteikumiem.

Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss (IMDG) - Papildu informācija
Nav pakļauts IMDG noteikumiem.

Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO-IATA/DGR) - Papildu informācija
Nav pakļauts ICAO-IATA noteikumiem.

15. IEDAĻA: Reglamentatīva informācija

15.1 Drošuma, veselības un vides aizsardzības  noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu
vai maisījumu
Eiropas Savienība (ES) attiecīgie noteikumi
Ierobežojumi saskaņā ar REACH, XVII pielikumu

Bīstamās vielas, kam noteikti izmantošanas ierobežojumi (REACH, pielikums XVII)

Vielas nosaukums Nosaukums sask. ar
inventarizāciju

CAS Nr. Ierobežojums Nr.

D,L-LIMONENE šis produkts atbilst kritērijiem
klasificēšanai saskaņā ar Regulu Nr.

1272/2008/EK

R3 3

D,L-LIMONENE uzliesmojošs / pašaizdegšanās R40 40

TETRAHYDROLINALOOL šis produkts atbilst kritērijiem
klasificēšanai saskaņā ar Regulu Nr.

1272/2008/EK

R3 3

TETRAMETHYL
ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES

šis produkts atbilst kritērijiem
klasificēšanai saskaņā ar Regulu Nr.

1272/2008/EK

R3 3

Leģenda
R3 1. Neizmanto:

- dekoratīvos priekšmetos, kas domāti gaismas vai krāsu efektiem, izmantojot dažādas fāzes, piemēram, dekoratīvās lampās
un pelnu traukos,
- trikiem un jokiem,
- vienam vai vairākiem dalībniekiem domātās spēlēs vai citos priekšmetos, ko paredzēts izmantot šādam mērķim, arī ne
rotāšanai.
2. Priekšmetus, kas neatbilst 1. punktam, nelaiž tirgū.
3. Nelaiž tirgū, ja tie satur krāsvielu (ja vien tas nav vajadzīgs fiskālu apsvērumu dēļ) vai smaržvielu, vai abas, un ja:
— tos var izmantot par degšķidrumu plaša patēriņa dekoratīvās eļļas lampās un
— ieelpoti tie ir kaitīgi un tiek marķēti ar H304.
4. Plaša patēriņa dekoratīvas eļļas lampas nelaiž tirgū, ja tās neatbilst Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) pieņemtajam
Eiropas standartam par drošām dekoratīvajām eļļas lampām (EN 14059).
5. Neskarot tādu citu Savienības normu īstenošanu, kas attiecas uz vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un
iepakošanu, piegādātāji pirms laišanas tirgū nodrošina šādu prasību ievērošanu:
a) plaša patēriņa lampu eļļu ar marķējumu H304 skaidri, salasāmi un neizdzēšami marķē ar šādu tekstu: “Ar šo šķidrumu
pildītas lampas turēt bērniem nepieejamā vietā!”; un no 2010. gada 1. decembra: “Pat malks lampas eļļas vai tikai lampas
degļa sūkāšana var izraisīt dzīvībai bīstamus plaušu bojājumus”;
b) plaša patēriņa grila aizdedzināšanas šķidrumu ar marķējumu H304 no 2010. gada 1. decembra salasāmi un neizdzēšami
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Leģenda
marķē ar šādu tekstu: “Pat malks grila aizdedzināšanas šķidruma var izraisīt dzīvībai bīstamus plaušu bojājumus”;
c) plaša patēriņa lampu eļļu un grila aizdedzināšanas šķidrumus ar marķējumu H304 no 2010. gada 1. decembra iepako
melnos necaurredzamos traukos, kuru tilpums nepārsniedz 1 litru.

R40 1.  Netiek lietotas kā vielas vai kā maisījumi aerosolu smidzinātājos, ja šie aerosolu smidzinātāji ir paredzēti plašam patērētāju
lokam izklaidē un dekoratīvos nolūkos, piemēram, kā:
- metāliski spīguļi, kas paredzēti dekorēšanai,
- mākslīgais sniegs un sarma,
- "gurkstoši" spilveni,
- "spageti" aerosoli,
- ekskrementu imitācijas,
- sarīkojumu taurītes,
- dekoratīvas pārslas un putas,
- mākslīgie zirnekļu tīkli,
- smaku bumbas.
2.  Neskarot citu Kopienas noteikumu piemērošanu attiecībā uz vielu klasificēšanu, iepakošanu un marķēšanu, piegādātāji
pirms laišanas tirgū nodrošina, ka uz iepriekš minēto aerosola smidzinātāju iesaiņojuma redzami, salasāmi un nepārprotami
ir šādi vārdi:
"Tikai profesionāliem lietotājiem".
3.  Pieļaujot atkāpi, 1. un 2. punktu nepiemēro aerosola smidzinātājiem, kas minēti Padomes Direktīvas 75/324/EEK (2) 8.
panta 1.a punktā.
4.  Aerosola smidzinātāji, kas minēti 1. un 2. punktā, netiek laisti tirgū, ja vien tie neatbilst norādītajām prasībām.

Vielu saraksts, uz kurām attiecas licencēšana (REACH, XIV pielikums) / SVHC - kandidātu
saraksts

Neviena no sastāvdaļām nav iekļauta uzskaitē.

Regula par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra (PRTR) nodibināšanu
Neviena no sastāvdaļām nav iekļauta uzskaitē.

Ūdens pamatdirektīva
Neviena no sastāvdaļām nav iekļauta uzskaitē.

Regula par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (NOP)
Neviena no sastāvdaļām nav iekļauta uzskaitē.

Valsts noteikumi (Šveice)
Ordinance on the incentive tax on volatile organic compounds (VOCV)

VOC content (object of taxation): 0,1845 %
The product is exempt from the tax.  Product in which the VOC content does not exceed 3 per cent (% by weight).

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums
Šim maisījumam piegādātājs nav veicis ķīmsikās drošības novērtējumu.

16. IEDAĻA : Cita informācija

Saīsinājumi un akronīmi

Saīs. Izmantoto saīsinājumu apraksti

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de
navigation intérieures (Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa

iekšējiem ūdensceļiem)

ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (valstu Nolīgums par
bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa autoceļiem)

Aquatic Acute Bīstams zemūdens iemītniekiem - akūta bīstamība

Aquatic Chronic Bīstams zemūdens iemītniekiem - hroniska bīstamība

BCF Biokoncentrācijas faktors

BOD Skābekļa bioķīmiskais patēriņš
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Saīs. Izmantoto saīsinājumu apraksti

CAS Chemical Abstracts Service (dienests, kas uztur visplašāko ķīmisko vielu sarakstu)

CLP Regula (EK) Nr.1272/2008 attiecībā uz vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu

COD Ķīmiskais skābekļa patēriņš

DGR Dangerous Goods Regulations (Noteikumi par bīstamajām kravām) (skat. IATA/DGR)

DMEL Derived Minimal Level (atvasinātais minimālās iedarbības līmenis)

DNEL Atvasinātais beziedarbības līmenis

EC50 Efektīvā koncentrācija 50 %. EC50 atbilst pārbaudītas vielas koncentrācijai, kas izraisa 50 % izmaiņas
reakcijā(piemēram, uz augšanu) noteiktā laika intervālā

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Eiropas zināmo komerciālo ķīmisko
vielu uzskaite)

Eye Dam. Smags apdraudējums acīm

Eye Irrit. Kairina acis

EK Nr EK uzskaite (EINECS, ELINCS un NLP-uzskaite) ir septiņciparu EK numura avots, ES (Eiropas Savienībā)
komerciāli pieejamo vielu identifikators

ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Eiropas reģistrēto ķīmisko vielu saraksts)

ErC50 ≡ EC50: šajā metodē tā pārbaudes vielas koncentrācija, pie kuras īstenojas 50 % samazinājums augšanā
(EbC50) vai pieauguma ātrumā (ErC50), attiecībā pret kontrolvielu

Flam. Liq. Uzliesmojošs šķidrums

GHS "Globāli harmonizētā ķīmisko vielu klasifikācijas un marķēšanas sistēma", ko izstrādājušas Apvienotās
Nācijas

IATA Starptautiskā gaisa transporta asociācija

IATA/DGR Noteikumi par bīstamajām kravām (DGR) gaisa transportam (IATA)

ICAO Starptautiskā civilās aviācijas organizācija

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss)

indeksa Nr. Indeksa numurs ir identifikācijas kods, kas ir piešķirts vielai Regulas (EK) Nr. 1272/2008. VI pielikuma 3.
daļā

LC50 Letālā koncentrācija 50 %: LC50 ir pārbaudītas vielas koncentrācija, kas noteiktā laika intervālā izraisa 50
% letālu iedarbību

LD50 Letālā deva 50 %: LD50 ir pārbaudītas vielas deva, kas noteiktā laika intervālā izraisa 50 % letālu iedarbību

log KOW n-Oktanols/ūdens

NLP Depolimerizētā viela

PBT Noturīgas, bioakulumatīvas un toksiskas

PNEC Predicted No-Effect Concentration (Paredzamā koncentrācija, pie kuras nenovēro nelabvēlīgu iedarbību)

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Ķimikāliju reģistrēšana, vērtēšana,
licencēšana un ierobežošana)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Noteikumi
par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem)

Skin Corr. Kodīgs ādai

Drošības datu lapa
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Frag. Refill Starterkit CL GFG
Redakcijas numurs: 1.0 Sastādīšanas datums: 15.10.2021

Latvija: lv Lappuse: 13 / 14



Saīs. Izmantoto saīsinājumu apraksti

Skin Irrit. Kairina ādu

Skin Sens. Padara jutīgu ādu

SVHC Viela, kas rada ļoti lielas bažas

vPvB Ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas

Būtiskākās bibliogrāfiskās atsauces un datu avoti
Regula (EK) Nr.1272/2008 attiecībā uz vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu.  Regula (EK) Nr.
1907/2006 (REACH), grozīta ar 2020/878/ES.

Bīstamo kravu pārvadājumi pa autoceļiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem (ADR/RID/ADN).  Starptautiskais jūras
bīstamo kravu kodekss (IMDG).  Noteikumi par bīstamajām kravām (DGR) gaisa transportam (IATA).

Klasifikācijas procedūra
Fizikālās un ķīmiskās īpašības: Klasifikācija balstās uz pārbaudīto maisījumu.
Veselības bīstamības, Vides apdraudējumi: Maisījuma klasifikācijas metode ir balstīta uz maisījuma sastāvu
(pieskaitīšanas formula).

Atbilstošo frāžu saraksts (kods un pilns teksts kā norādīts 2. un 3. iedaļa)

Kods Teksts

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H315 Kairina ādu.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem.

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

H413 Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens organismiem.

Atteikšanās
Šī informācija ir pamatota ar pašlaik mūsu rīcībā esošo informāciju.  Šī DDL ir sagatavota un paredzēta tikai šim
produktam.
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