
 
DROŠĪBAS DATU LAPA 

Oljefärg V 
 

 
Izsniegta: 00/00/0000 

 
1. Ķīmiskās vielas vai ķīmiskā produkta identifikācija un ziņās par attiecīgās vielas vai produkta ražotāju, 

importētāju vai piegādātāju. 
 

Produkta nosaukums : Oljefärg V 
Pielietojums : Krāsa ārdarbiem. Saistviela: ūdensbāzes alkīds ar akrilu. 
Ražotājs : Beckers Färg, Alcro-Beckers AB 
Adrese : 117 83 Stokholma, Zviedrija, www.beckers.se 
Tālr. : +46 (0)8-775 61 00 
Fax : +46 (0)8-775 62 99 
  
Importētājs : SIA “Salons OBJEKTS”, Reģ.Nr. LV40003853242 
Adrese : faktiskā: Jūrmalas iela 13B, Babītes novads, Piņķi, LV-2107, Latvija 

  salonsobjekts@salonsobjekts.lv 
: juridiskā: Mūkusalas 42, Rīga, LV 1004, Latvija 

Tālr. : +371 67614184 
Fax : +371 67860024 
  
Ārkārtējā situācijā zvanīt  : Avārijas dienests, tālr. 112 

 
2. Bīstamības raksturojums. 

 

 
   Kairinošs 

 
VESELĪBA 

Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. Satur: dihlor-oktil-izotiazolons 
 
 

3. Ķīmiskā produkta sastāvs un ziņas par tā sastāvdaļām. 
 

Nr./Nosaukums EC No. CAS No. Saturs % Simbols/R-frāzes 
1. 1,2 – benzizotiazolin-3-ons 220-120-9 2634-33-5 < 0.04% Xn,N,R22-38-41-43-50 
2. 3 – jod-2-propinilbutil- 
karbamāts 259-627-5 55406-53-6 < 0.4% Xn,N,R41-R50-R20/22 

4. 4,5-Dihlor-2-oktil-2H-
izotiazol-3-ons 264-843-8 64359-81-5 < 0.1% C,N.R34-R37-R43-R50-

R21/22 
Simbolu nozīme: T+ = ļoti toksisks, T = toksisks, C = kodīgs, Xn = kaitīgs, Xi = kairinošs, E = sprādzien-bīstams, O = 
spēcīgs oksidētājs, F+ = īpaši viegli uzliesmojošs, F = viegli uzliesmojošs, N = videi bīstams, Cancer = kancerogēna, Mut 
= mutagēna, Rep = reproduktīvai sistēmai toksisks, Conc. = koncentrācija. 

 
 
 



4. Pirmās palīdzības pasākumi. 
 

VISPĀRĒJIE.......................... Jebkuros šaubu gadījumos, vai līdzko parādās simptomi, griezties pēc ārsta palīdzības. 
IEELPOJOT............................ Izvediet personu svaigā gaisā un parūpējieties, lai cietušajam būtu silti un ļaujiet tam 

atpūsties. 
NOKĻŪSTOT UZ ĀDAS...... Novelciet visas aptraipītās drānas un priekšmetus, kuri tiek nēsāti. Nomazgājiet ādu cītīgi ar 

ziepēm un ūdeni. NELIETOJIET nekādus organiskos šķīdinātājus. Sazināties ar ārstu, ja 
rodas kādi blakusefekti. 

NOKĻŪSTOT ACĪS.............. Izņemt kontaktlēcas, ja tiek nēsātas. Skalot ar tīru, remdenu ūdeni zem strūklas vismaz 10 
minūtes, turot acis vaļā. Sazināties ar ārstu, ja rodas kādi blakusefekti. 

NORIJOT…………………. Gadījumā, ja nejauši esat norijuši ievērojamu daudzumu šķidruma, nekavējoties sazināties 
ar ārstu. Dzert ūdeni vai pienu. Ļaut cietušajam uzturēties guļus stāvoklī. 

 
5. Ugunsdrošības un sprādziendrošības pasākumi. 

 
DZĒŠANAS PASĀKUMI…. Lietojiet piemērotus līdzekļus apkārtējo liesmu nodzēšanai. 
UGUNSDROŠĪBA…………. Ugunsdroša 
INFORMĀCIJAI...………… Sauss krāsas pārklājums nedaudz var sekmēt liesmu izplatīšanos un dūmu rašanos ugunī. 
 

6. Avārijas gadījumā veicamie pasākumi. 
 

PERSONĀLA 
AIZSARDZĪBA.................... 

Ievērot aizsardzības līdzekļus, kas izklāstīti 7. un 8. punktos.  

VIDES AIZSARDZĪBA....... Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā vai ūdens tilpnēs. 
SAVĀKŠANAS 
METODES........................... 

Apturēt izplatīšanos un savākt produkta pārpalikumus ar neuzliesmojušiem uzsūcošiem 
materiāliem, tādiem kā smiltis, zeme. Savāktos pārpalikumus uzglabāt marķētā tvertnē vai 
konteinerā atbilstoši norādījumam “Atkritumu tvertne”. Maza daudzuma pārpalikumus 
saslaucīt ar sausu lupatu vai papīra dvieli.  

INFORMĀCIJAI.................. Liela daudzuma izplūšanas gadījumā sazināties ar avārijas dienestu.  
 

7. Uzglabāšanas un lietošanas noteikumi. 
 

LIETOŠANA........................ Izsargāties no produkta izgarojumu un aerosola ieelpošanas. Izsargāties no saskares ar ādu 
un acīm. Personāla aizsardzībai, skatīt 8. punktu. 

UZGLABĀŠANA................ Uzglabāt virs 0°C 
 
 

8. Darba drošības noteikumi. 
 

INŽENIERTEHNISKIE 
PASĀKUMI........................... 

Nodrošināt atbilstošu vēdināšanu. 

ELPOŠANAS CEĻU 
AIZSARDZĪBA.................... 

Neizsmidzināt produktu. Izsargāties no produkta izgarojumu un aerosola ieelpošanas. 

ROKU AIZSARDZĪBA....... Ja iespējama produkta iedarbība uz ādas, lietojiet aizsargcimdus. Lietojiet aizsargcimdus 
(vinila). Mazgājiet rokas pēc produkta lietošanas. 

ACU AIZSARDZĪBA.......... Lietot acu aizsarglīdzekļus, kas pasargā no produkta šļakatām.  
 

 9. Fizikālās un ķīmiskās īpašības. 
  

Agregātstāvoklis Viskozs šķidrums. 
Krāsa  
Smarža vāja 
Ph 7.5 – 8.5 
Agregātstāvokļa pārmaiņas:  
Kušanas temperatūra - 
Viršanas temperatūra  
Uzliesmošanas temperatūra  
Degtspēja - 
Pašuzliesmošanas temperatūra - 



Sprādzienbīstamības īpašības - 
Tvaika spiediens - 
Relatīvais blīvums  ~ 1.3 kg/dm³ 
Šķīdība ūdenī  
Sadalīšanās koeficents - 

 
 10. Stabilitāte un reaģētspēja. 

 
Stabils pie rekomendējamiem uzglabāšanas un lietošanas nosacījumiem (skatīt 7. punktu).  

 
 11. Toksikoloģiskā informācija. 

 
SASKARĒ AR ĀDU............ Atkārtota vai ilgstoša produkta saskare ar ādu var attaukot to un izraisīt ādas dermatītu. 
SASKARĒ AR ACĪM.......... Saskarē ar acīm var izsaukt kairinājumu un reversīvu kaitējumu tām. 
NOKĻŪSTOT 
ORGANISMĀ...................... 

Var izsaukt vemšanu un miegainību 

 
 

 12. Ekoloģiskā informācija. 
 

EKOTOKSITĀTE………… Satur komponentes kas ir ļoti toksiskas ūdens organismiem 
MOBILITĀTE…………….. Ūdenī šķīstošs 
AKUMULĀCIJA…………. Bioakumulācija neiespējama 
INFORMĀCIJAI………….. ŠādŠāda veida produktiem nav rīcībā esošu ekotoksikoloģisko datu. Sastāvā esošās vielas 

netinetiek klasificētas kā videi bīstamas. Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu 
negatīvu ietekmi ūdens vidē.. 
 

 
 13. Iespējamie utilizācijas veidi. 

 
Nepieļaut izliešanu kanalizācijā. Šķidrās produkta paliekas tiek klasificētas kā bīstamie atkritumi pēc EWC-koda 20 01 
27. Nosūta iznīcināšanai, saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem. Pirms mazgājat instrumentus ar ūdeni, pēc iespējas 
vairāk attīrīt no krāsu paliekām. 
 
 

 14. Informācija par transportēšanu. 
 
Klasificēta kā bīstama prece   JĀ X  NĒ   N/Z 

 
 15. Normatīva rakstura informācija. 

 

 
   Kairinošs 

EC- marķējums  JĀ X NĒ  N/Z  
Sastāvs 4,5-Dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (<0.1%) 
R-frāzes R43 Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. 
S-frāzes S-24 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas. S-37 Strādāt aizsargcimdos. S-46 Ja norīts, nekavējoties 

meklēt medicinisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu. S-2 Sargāt no bērniem 
Atsauces ES norādes un nacionālie normatīvi. 

 
 
 
 
 



 16. Cita informācija. 
 
ATZĪME PĀRDEVĒJAM 
 Šī DDL ir tulkojums no zviedru DDL angļu valodā. 
SAISTOŠO R-FRĀŽU SARAKSTS  

Nr. R – frāzes teksts 
R20/22 Kaitīgs ieelpojot un norijot 
R21/22 Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu un norijot 
R22 Kaitīgs norijot 
R34 Rada apdegumus 
R37 Kairina elpošanas sistēmu 
R38 Kairina ādu 
R41 Nopietnu bojājumu draudi acīm 
R43 Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu 
R50 Ļoti toksisks ūdens organismiem 
IZDOTA: 08/08/2008 
 
 
 


