
 
DROŠĪBAS DATU LAPA 

Oljefärg 
 

 
 

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

 
Produkta nosaukums : Oljefärg 
Pielietojums : Krāsa kokam ārdarbos  
  
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 13b, 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 
 : Valsts toksikoloģijas centrs, tālr. +371 67042468 
 : Saindēšanās informācijas centrs, tālr. +371 67042473 

 
2. Ķīmiskā produkta sastāvs un ziņas par tā sastāvdaļām. 

 
Nr./Nosaukums EC No. CAS No. Saturs % Simbols/R-frāzes 

1. Ligroīns (naftas), hidrētā, smagā 265-150-3 64742-48-9 25-35 % Xn, 10-65-66 
2. 2-butanona oksīms, 
etilmetilketoksīms, etilmetilketona 
oksīms 

202-496-6 96-29-7 0,1-1 % Xn, 36-43 

3. Tolilfluanīds (ISO) 211-986-9 731-27-1 0,1-1 % T,N, R23-R36/37/38-
R43-R48/20-R50/53 

4. kobalta etilheksanoāts  136-52-7 0,1-1 % Xn, R22-38-43 
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. 

SASTĀVDAĻAS: 
Produktā esošais šķīdinātājs nevar būt klasificēts pēc koda R45, jo benzola koncentrācija tajā nepārsniedz 0,1 %. 

Produkts nav klasificēts kā R65 jo viskozitāte ir >7’10-6 m 2/s pie 40 oC 
 

3. Bīstamības raksturojums. 
 

 
Satur: 2-butanona oksīmu, tolilfluanīdu (ISO) un kobalta etilheksanoātu. Var izraisīt alerģisku reakciju. 
Uzliesmojošs. 
Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. 

 
 
 



 
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. Ja elpošana ir neregulāra vai ir apstājusies, veiciet mākslīgo elpināšanu. Neveiciet 
elpināšanu pēc metodes “no mutes mutē”. Ja persona atrodas bezsamaņas stāvoklī, 
novietojiet to atgūšanās stāvoklī un sameklējiet ārsta palīdzību. 

NOKLŪSTOT 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. Ļaut cietušajam uzturēties guļus stāvoklī. Neizsaukt vemšanu. 

 
5. Ugunsdrošības un sprādziendrošības pasākumi. 

 
DZĒŠANAS PASĀKUMI…. Ieteicams: Spirta izturīgas putas, CO2-pārsegs, pulveris, ūdens smidzinātājs. 
NELIETOT………………… Ūdens strūklu. 
IETEIKUMI...………………. Sadegot, rodas biezi melni dūmi, kuri satur bīstamus produktus (skatīt 10. punktu). Ugunī 

sadalījušies produkti var radīt kaitējumu veselībai. Var būt nepieciešams atbilstošs slēgta 
tipa elpošanas aparāts. Noslēgtās tvertnes, kas pakļautas uguns iedarbībai, nekavējoties 
pārvietot vai atdzesēt ar ūdens šalti. Neļaut produktam kopā ar dzēšanas līdzekļiem, kas 
izmantoti dzēšanai, nokļūt kanalizācijā vai ūdens tilpnēs. 

 
6. Avārijas gadījumā veicamie pasākumi. 

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

Ievērot aizsardzības līdzekļus, kas izklāstīti 7. un 8. punktos. Izvairīties no izgarojumu 
ieelpošanas. 

VIDES AIZSARDZĪBA....... Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā vai ūdens tilpnēs. Tīrīšanai labāk izmantot mazgāšanas 
līdzekļus, atturēties no šķīdinātāju lietošanas. Ja produkts nonācis ezeros, upēs vai 
notekūdeņos, informēt attiecīgās iestādes, saskaņā ar vietējo likumdošanu. 

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........................ Izgarojumi var radīt eksplozīvu maisījumu ar gaisu. Nepieļaut izgarojumu koncentrācijas 
veidošanos gaisā, kas varētu kļūt par uguns vai  eksplozijas nedrošu. Papildus tam, 
produktu nedrīkst pielietot vietās, kur atklātās uguns un citi aizdegšanās avoti nav aizvākti. 
Elektriskās ierīces jāpasargā saskaņā ar  attiecīgiem standartiem. Iepakojumu jāuzglabā 
cieši noslēgtu. Aizvākt visus karstuma, dzirksteļošanas un atklātas uguns avotus. Pielietot 
tikai instrumentus, kuri neizraisa dzirksteļošanu. Aizliegta smēķēšana, ēšana un dzeršana 
vietās, kur uzglabā un pielieto šo produktu. Izsargāties no produkta izgarojumu un aerosola 
ieelpošanas. Izsargāties no saskares ar ādu un acīm. Personāla aizsardzībai, skatīt 8. punktu. 
Nekad nelietot augstspiedienu, lai iztukšotu trauku: trauks nav augstspiediena drošs. 
Uzglabāšanai vienmēr lietot tāda paša tipa materiāla traukus kā oriģināls. Augsti 
uzkopšanas standarti un regulāra, droša materiālu atkritumu aizvākšana samazinās 
spontānas aizdegšanās risku un citus uguns nodarītus kaitējumus. 

UZGLABĀŠANA................ Iepazīties ar piesardzības brīdinājumiem uz etiķetes. Uzglabāt sausā, labi vēdināmā vietā 
prom no karstuma, aizdegšanās avotiem un  tiešiem saules stariem. Nesmēķēt. Nepieļaut 
nepiederošu personu iekļūšanu uzglabāšanas telpā. Atvērtos iepakojumus ir jānoslēdz un 
jāuzglabā stateniski, lai izvairītos no sūces. Uzglabāt atsevišķi no oksidētājiem un stipru 
skābju saturošiem materiāliem, lai novērstu eksotermiskas reakcijas iespēju.  

 



 
8. Darba drošības noteikumi. 

 
ROBEŽKONCENTRĀCIJA 
Nosaukums CAS-nr Robežkoncentrācija 
naphta,petroleum,hydrotreated medium 64742-48-9 350 mg/m³ 
INŽENIERTEHNISKIE 
PASĀKUMI........................... 

Nodrošināt atbilstošu vēdināšanu. Ja tas nenodrošina izgarojumu koncentrāciju gaisā no šī 
produkta un/vai šķīdinātājiem normas robežās, jālieto piemērotus elpošanas 
aizsarglīdzekļus (skatīt “personīgie aizsardzības pasākumi” zemāk). 

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

Lietot respiratorus ar A, P2 (Iib) tipa filtriem organiskām vielām, kad produkts tiek 
izsmidzināts, vai produkta izgarojumu koncentrācija pārsniedz higiēnas normas. 

ROKU AIZSARDZĪBA....... Ja iespējama produkta iedarbība uz ādas, lietojiet aizsargcimdus. Lietojiet aizsargcimdus no 
neoprena vai nitril materiāla. 

ACU AIZSARDZĪBA.......... Lietot acu aizsarglīdzekļus, kas pasargā no produkta šļakatām.  
ĀDAS AIZSARDZĪBA........ Kokvilnas vai kokvilnas/sintētikas apģērbi ir gana piemēroti. Stipri aptraipīts apģērbs ir 

jānovelk un āda jānomazgā ar ūdeni un ziepēm vai citiem atbilstošiem mazgāšanas 
līdzekļiem. 

 
 9. Fizikālās un ķīmiskās īpašības. 

  
Agregātstāvoklis Šķidrums. 
Krāsa  
Smarža  
Ph  
Agregātstāvokļa pārmaiņas:  
Kušanas temperatūra - 
Viršanas temperatūra  
Uzliesmošanas temperatūra 43°C 
Degtspēja - 
Pašuzliesmošanas temperatūra - 
Sprādzienbīstamības īpašības - 
Tvaika spiediens - 
Relatīvais blīvums  ca 1200 kg/mi 
Šķīdība ūdenī Nešķīst ūdenī.  
Sadalīšanās koeficents - 

 
 10. Stabilitāte un reaģētspēja. 

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

 
 11. Toksikoloģiskā informācija. 

 
IEELPOJOT.......................... Ieelpojot izgarojumus un aerosolu lielā daudzumā, var parādīties simptomi kā viegls 

kairinājums, galvassāpes, reiboni, nogurumu, nespēku, slikta dūša un vemšana, sliktākā 
gadījumā- bezsamaņa. Organisko šķīdinātāju izgarojumi kairina gļotādu un elpošanas 
sistēmu. Augsta organisko šķīdinātāju izgarojumu koncentrācija var pasliktināt reakcijas 
laiku un atmiņu, elpošanu un ārkārtējās situācijās- samaņas zaudēšanu. Ilgstoša un bieža 
organisko šķīdinātāju izgarojumu iedarbība var izraisīt ilgstošu kaitējumu nervu sistēmai un 
smadzeņu darbībai. 

SASKARĒ AR ĀDU............ Atkārtota vai ilgstoša produkta saskare ar ādu var attaukot to un izraisīt ādas dermatītu (ne 
alerģisku). Produkts viegli uzsūcas caur ādu. 

SASKARĒ AR ACĪM.......... Saskarē ar acīm var izsaukt kairinājumu un reversīvu kaitējumu tām. 
NOKĻŪSTOT 
ORGANISMĀ...................... 

Var izsaukt vemšanu un vēdergraizes, kopumā tādus pašus simptomus kā ieelpojot. 
Nonākot plaušās, pastāv risks par ķīmisko pneimoniju. 

 
 
 
 
 



 
 12. Ekoloģiskā informācija. 

 
Šāda veida produktiem nav rīcībā esošu ekotoksikoloģisko datu. Sastāvā esošās vielas netiek 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.  
 
 

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

ADR un IMD nav pakļauts 
 15. Normatīva rakstura informācija. 

 
EC- marķējums  JĀ X NĒ  N/Z  
Sastāvs Ligroīns (naftas), hidrētā, smagā (25-35%) 
R-frāzes R10 Uzliesmojošs. R52/53 Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu 

ietekmi ūdens vidē. 
S-frāzes S2 Sargāt no bērniem. S23 Izvairīties no tvaika/aerosola ieelpošanas. S51 Izmantot tikai 

labi vēdināmās telpās. 
Atsauces ES norādes un nacionālie normatīvi. 
Informācijai Satur: 2-butanona oksīmu, tolilfluanīdu (ISO) un kobalta etilheksanoātu. Var izraisīt 

alerģisku reakciju. 
 

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

Nr. R – frāzes teksts 
R10 Uzliesmojošs 
R23 Toksisks ieelpojot 
R36/37 Kairina acis un elpošanas sistēmu 
R43 Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu 
R50/53 Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē 
R65 Kaitīgs – norijot var izraisīt plaušu bojājumu 
R66 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu var izraisīt tās sprēgāšanu 
IZDOTA: 27/11/2002 
 
 
 


