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DROŠĪBAS DATU LAPA 
Izdošanas datums   01.07.2015 Pārskatīšanas datums                     Pārskatīšanas numurs 

Piegādātājs norādījis, ka šī DDL ir izveidota, izmantojot UL DDL veidni. UL nepārbaudīja, neapliecināja un neapstiprināja šajā drošības datu lapā aprakstīto 
vielu, un visu šajā drošības datu lapā informāciju ir sniedzis piegādātājs vai tā ir izveidota no publiski pieejamiem normatīviem datu avotiem. UL nesniedz 
nekādus apliecinājumus vai garantijas par šajā drošības datu lapā sniegtās informācijas pilnīgumu un precizitāti un neuzņemas nekādu atbildību saistībā ar 
šīs informācijas un šajā DDL aprakstītās vielas izmantošanu. Šīs DDL izkārtojums, izskats un formāts ir © 2014 UL LLC. Visas tiesības aizsargātas. 

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma 
apzināšana 

Produkta identifikators 

Produkta nosaukums Prolong Super Duty Diesel Fuel System Treatment 
Prolong Diesel Fuel Treatment 

Citi identifikācijas līdzekļi  PSL16112, PSL16125, PSL16155 

Sinonīmi Nav 

Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot  

Apzinātie lietošanas veidi Dīzeļdegvielas piedeva 

Lietošanas veidi, ko neiesaka izmantot Nav informācijas 

Informācija par drošības datu lapas piegādātāju 

Piegādātājs GoldenWest Lubricants, Inc. 
Piegādātāja adrese 1937 Mount Vernon Avenue 

Pomona, CA 91768-3312 
US 

Piegādātāja tālruņa numurs Tālr.: 909-865-3081 
Fakss: 909-865-4467 

Piegādātāja e-pasts: info@gwlinc.com 
Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās  

Chem-Trec (ASV un Kanāda) Tālrunis: 800-424-9300 
Chem-Trec (starptautiskais) Tālrunis: 703-527-3887 (maksā zvana saņēmējs) 

SIA «X Solutions», Ziedoņa iela 16, Tukums, LV-3101, Latvija 
info@prolong.lv 

Tālruņa numurs ārkārtas gadījumiem 
Tālruņa numurs ārkārtas gadījumiem 
112 

mailto:info@gwlinc.com
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2. IEDAĻA. Bīstamības 
apzināšana 

Vielas vai maisījuma klasificēšana 

Flammable Liquids – 2. kategorija 
Carcinogenicity – 2. kategorija 
Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība [elpceļu kairinājums un narkotiska iedarbība]. – 3. kategorija 
Aquatic Toxicity (Chronic) – 2. kategorija] 

Marķējuma elementi 

Signālvārds: 
Brīdinājums 

  
Bīstamības apzīmējumi.  
Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki 
Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi. 
Var izraisīt elpceļu kairinājumu. 
Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos. 
Var izraisīt miegainību un reiboņus. 
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. 

Izskats  Dzintara krāsa             Agregātstāvoklis  Eļļa, viskozs šķidrums                           Smarža  Stipra ogļūdeņražu 
smarža 

Drošības prasību apzīmējumi – Novēršana 
Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu. Izvairīties ieelpot izgarojumus vai tvaikus. Izmantot individuālās aizsardzības 
līdzekļus. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Neēst, nedzert un nesmēķēt 
produkta izmantošanas laikā. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. 

Drošības prasību apzīmējumi – Reaģēšana 
SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. 
Turpināt skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. IEELPOJOT: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt 
netraucētu elpošanu. Lūdziet mediķu palīdzību. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: neizraisīt vemšanu. Ja darba vietas gaisā rodas tādas 
koncentrācijas, kas pārsniedz arodekspozīcijas robežvērtības, ieteicams izmantot organisko vielu tvaikiem apstiprinātu NIOSH/
MSHA respiratoru vai elpošanas aizsardzību ar gaisa padevi. 

Drošības prasību apzīmējumi – Glabāšana 
Glabāt atsevišķi no citiem materiāliem. Turēt vēsumā. 

Drošības prasību apzīmējumi – Likvidēšana 
Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/starptautiskiem noteikumiem. 

Citi apdraudējumi 
Nav zināmi. 

Nezināma toksicitāte 
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Šī maisījuma procentuālo attiecību veido nezināmas toksicitātes sastāvdaļa(as). 
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Cita informācija 
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. 

Mijiedarbība ar citām ķimikālijām 
Nav informācijas.  
Viela/maisījums:     Maisījums 

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām 

*Sastāva faktiskā procentuālā attiecība (koncentrācija) nav norādīta komercnoslēpuma vai dažādās partijās iespējamo atšķirību dēļ. 

4. IEDAĻA. Pirmās 
palīdzības pasākumi 

Pirmās palīdzības pasākumi 

Vispārīgas piezīmes 
Nav informācijas. 

Pēc saskares ar acīm 
Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem plakstiem, vismaz 15 minūtes. Ja simptomi saglabājas, nekavējoties 
lūdziet mediķu palīdzību. 

Pēc saskares ar ādu 
Nekavējoties nomazgāt ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens, novilkt piesārņoto apģērbu un apavus. Turpināt skalot 15 minūtes. 

Pēc ieelpošanas 
Pārvietot cietušo svaigā gaisā. Ja simptomi saglabājas, nekavējoties lūdziet mediķu palīdzību. 

Pēc norīšanas 
Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu. NEIZRAISĪT vemšanu. 

Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta 

Svarīgākie simptomi un ietekme 
Pēc ieelpošanas: Var izraisīt miegainību un reiboņus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Pēc norīšanas: Var izraisīt miegainību un 
reiboņus. Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos. 

Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi 
Sniegt vispārējus atbalsta pasākumus un ārstēt simptomātiski. Ārstēt simptomātiski. Turpināt novērot cietušo. Simptomi 
var parādīties vēlāk. 

Ķīmiskais nosaukums CAS Nr. (masas %) Komercnoslēpu
Naftas destilāti, ar ūdeņradi apstrādāta vieglo naftēnu 
frakcija

64742-53-6 50-60
%

Ligroīna šķīdinātājs (nafta), vieglā aromātiskā frakcija 64742-95-6 10-1
Ligroīna šķīdinātājs (nafta), smagā aromātiskā frakcija 64742-94-5 7-10
Benzols, 1,2,4-trimetil- 95-63-6 7-14
Benzols, 1,3,5-trimetil- 108-67-8 1,78-3,5%
N-propilbenzols 103-65-1 1,78-3,5%
2-etilheksanols 104-76-7 1,75-3
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5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības 
pasākumi 

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi 
Izmantot vietējiem apstākļiem un videi piemērotus ugunsdzēsības pasākumus. 

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi 
BRĪDINĀJUMS. Ūdens strūklas izmantošana ugunsgrēka dzēšanā var būt neefektīva. 

Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība 
Uzliesmojošs – ASV un Kanāda  
Uzliesmojošs – Eiropas Savienība 
TVAIKS VAR IZRAISĪT UGUNS DZIRKSTELES. Tvaiki var uzkrāties zemās vai norobežotās zonās vai pārvietoties lielā attālumā 
līdz aizdegšanās avotiem un uzliesmot. Noplūde kanalizācijā var radīt ugunsgrēka vai eksplozijas bīstamību. 

Bīstami sadegšanas produkti 
Parasti degšanas procesā rodas oglekļa dioksīda un ūdens tvaiks, var veidoties oglekļa, sēra un slāpekļa oksīdi. Nepilnīgā 
sadegšanā var veidoties oglekļa monooksīds. 
Eksplozijas dati  
Jutīgums pret mehānisko ietekmi  Nav. 

Jutīgums pret statisko izlādi  Nav. 

Ieteikumi ugunsdzēsējiem 
Tāpat kā jebkura ugunsgrēka gadījumā jāizmanto autonomais elpošanas aparāts, MSHA/NIOSH (vai līdzvērtīgs), un 
pilnīga aizsargierīce. 

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos 

Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām 
Individuālās drošības pasākumi 
Nevajadzīgo personālu aizraidīt no noplūdes vietas. Nodrošināt, lai cilvēki atrastos attālumā un vēja pusē no noplūdes. Tīrīšanas 
laikā izmantot piemērotu aizsargaprīkojumu un aizsargapģērbu. Izvairīties ieelpot izgarojumus vai tvaikus. Izslēgt visus 
aizdegšanās avotus. Aizliegts izmantot signālraķetes, smēķēt, lietot atklātu uguni bīstamajā zonā. Nodrošināt adekvātu 
ventilāciju. Jāinformē vietējās varas iestādes, ja nopietnas noplūdes nav iespējams ierobežot. Informāciju par individuālās 
aizsardzības līdzekļiem skatīt 8. iedaļā. 

Cita informācija 
Skatīt 7. un 8. iedaļā minētos aizsardzības pasākumus. 

Vides drošības pasākumi 
Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Informēt attiecīgo vadības vai kontroles personālu par visām noplūdēm vidē. Sazināties 
ar vietējām varas iestādēm, ja notikusi noplūde kanalizācijā vai ūdenskrātuvēs. Novērst tālāku noplūdi vai izlīšanu, ja to droši 
darīt. Nepiesārņot ūdeni. Izvairīties no noplūdes kanalizācijā, ūdenskrātuvēs vai zemē. 

Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli 
Lielas noplūdes gadījumā: apturēt materiāla plūsmu, ja tas nerada risku. Nosprostot izlijušo materiālu, kur tas ir iespējams. Izmantot 
nedzirksteļojošus instrumentus un sprādziendrošu aprīkojumu. Tuvoties noplūdei no vēja puses. Pārklāt ar plastmasas loksni, lai 
novērstu izplatīšanos. Absorbēt ar vermikulītu, sausām smiltīm vai zemi un ievietot tvertnēs. Novērst produkta iekļūšanu 
kanalizācijā. Nepieļaut iekļūšanu ūdenskrātuvēs, kanalizācijā, pagrabos vai norobežotās zonās. Pēc produkta savākšanas noskalot 
teritoriju ar ūdeni. 

Nelielas noplūdes gadījumā: uzslaucīt ar uzsūcošu materiālu (piem., lupatu, flīsu). Izmantot nedzirksteļojošus instrumentus un 
sprādziendrošu aprīkojumu. Nešķīst ūdenī, savākt ar inertu sausu absorbējošu materiālu un ievietot piemērotā atkritumu 
likvidēšanas tvertnē. Kārtīgi attīrīt virsmu, lai likvidētu piesārņojumu. Nekad neievietot izšļakstīto šķidrumu oriģinālajās tvertnēs 
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turpmākai izmantošanai. Informāciju par likvidēšanu skatīt 13. iedaļā. 
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7. IEDAĻA. Lietošana un 
glabāšana 

Piesardzība drošai lietošanai 
Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu. Nelietot, pirms nav izlasīti un saprasti visi drošības pasākumi. Izvairīties ieelpot 
izgarojumus vai tvaikus. Nodrošiniet adekvātu ventilāciju. Ja iespējams, ar produktu jārīkojas slēgtās sistēmās. Sievietes 
grūtniecības laikā/barojot bērnu ar krūti nedrīkst rīkoties ar šo produktu. Izmantot piemērotus individuālās aizsardzības līdzekļus. 
Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Ievērot labu rūpnieciskās higiēnas praksi. 

Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība 
Glabāt cieši noslēgtu. Glabāt cieši noslēgtu oriģinālajā tvertnē. Sargāt no bērniem. Uzglabāt vietā, kur nav nesaderīgu 
materiālu (skatīt 10. iedaļā). 

Nesaderīgi materiāli Oksidētāji. 

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība 

Pārvaldības parametri 

Iedarbības vadlīnijas 

ACGIH TLV: American Conference of Governmental Industrial Hygienists - Threshold Limit Value  
OSHA PEL: Occupational Safety and Health Administration - Permissible Exposure Limits Immediately Dangerous to Life or Health. 

Iedarbības pārvaldība Brīvās robežvērtības atceltas ar Apelācijas tiesas lēmumu AFL-CIO salīdzinājumā ar OSHA, 
965 F.2d 962 (11. Cir. 1992). Valstu arodekspozīcijas robežvērtības skatīt 15. iedaļā. 

Atbilstoša tehniskā pārvaldība 
Izmantot labu vispārējo ventilāciju (parasti 10 gaisa apmaiņas ciklu stundā). Ventilācijas ātrumam jāatbilst apstākļiem. Ja 
nepieciešams, izmantot tehnoloģiskos aizsegus, vietējo nosūces ventilāciju vai citas inženiertehniskās kontroles ierīces, lai 
uzturētu koncentrāciju gaisā pieļaujamā līmenī. 

Individuālā aizsardzība 
Acu/sejas aizsardzība 
Cieši piegulošas aizsargbrilles. 

Ādas aizsardzība 
Izmantot aizsargcimdus un aizsargapģērbu. Rūpīgi nomazgāt rokas, apakšdelmus un seju pēc rīkošanās ar ķīmiskajiem 
produktiem, pirms ēšanas, smēķēšanas un tualetes apmeklēšanas, kā arī darba maiņas beigās. Jāizmanto piemēroti tehniskie 
paņēmieni, lai novilktu potenciāli piesārņoto apģērbu. Izmazgāt piesārņoto apģērbu pirms tā atkārtotas lietošanas. Nodrošināt, lai 
darba vietas tuvumā atrastos acu skalošanas iekārta un drošības dušas telpas. 

Ķīmiskais nosaukums ACGIH TLV OSHA PEL NIOSH IDLH
Destilāts (nafta), ar ūdeņradi 
apstrādāta vieglo naftēnu frakcija

TWA: 5 mg/m³, kā 
minerāleļļas 
migla

TWA: 5 mg/m³, kā 
minerāleļļas 
migla

Ligroīna šķīdinātājs (nafta), vieglā 
aromātiskā frakcija

TWA: 500 ppm 8 stundas

Ligroīna šķīdinātājs (nafta), smagā 
aromātiskā frakcija

TWA: 500 ppm 8 stundas 
TWA: 2000 mg/m³ 8 stundas

Benzols, 1,2,4-trimetil- TWA: 25 ppm
Benzols, 1,3,5-trimetil- TWA: 25 ppm

N-propilbenzols
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Elpošanas aizsardzība 
Ja robežvērtības ir pārsniegtas vai rodas kairinājums, jāizmanto NIOSH/MSHA apstiprināta elpošanas aizsardzība. Ja gaisā ir 
liela kaitīgo vielu koncentrācija, var būt nepieciešams izmantot pozitīva spiediena respiratorus. Elpošanas aizsardzība 
jānodrošina saskaņā ar atbilstošiem valsts noteikumiem. 

Higiēnas pasākumi 
Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Vienmēr ievērot labus personiskās higiēnas nodrošināšanas 
pasākumus, piemēram, mazgāšanos pēc rīkošanās ar materiālu un pirms ēšanas, dzeršanas un/vai smēķēšanas. Regulāri 
mazgāt darba apģērbu un individuālās aizsardzības līdzekļus, lai tos atbrīvotu no piesārņotājiem. 

Termiska bīstamība 
Ja nepieciešams, izmantot piemērotu aizsargapģērbu. 

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības 

Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Agregātstāvoklis Eļļa, viskozs šķidrums, šķidrums

Izskats Eļļains šķidrums

Krāsa Dzintara krāsa

Smarža Stipra ogļūdeņražu smarža

Smaržas slieksnis Nav informācijas

Īpašība Vērtības Piezīmes  Metode

pH Nav zināms Nav zināms

Kušanas/sasalšanas temperatūra Nav datu Nav zināms

Viršanas punkts un viršanas temperatūras 
diapazons

Nav datu Nav zināms

Uzliesmošanas temperatūra 87 °C slēgtā tīģelī Nav zināms

Iztvaikošanas ātrums Nav datu Nav zināms

Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm) Nav datu Nav zināms

Uzliesmojamība gaisā

 Augstākā uzliesmojamība Nav datu

 Zemākā uzliesmojamība Nav datu

Tvaika spiediens Nav datu Nav zināms

Tvaika blīvums Nav datu Nav zināms

Īpatsvars (H2O = 1) 90 @ 15,6 °C (parasti)

Šķīdība Nešķīst ūdenī Nav zināms

Dinamiskā viskozitāte (cSt 100 °C) Nav datu Nav zināms
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Dinamiskā viskozitāte (cSt 40 °C) Nav datu

Sprādzienbīstamība Nav datu

Oksidēšanās īpašības Nav datu

Blīvums Nav datu

Cita informācija

Mīkstināšanas temperatūra Nav datu

GOS saturs (g/l) Nav datu
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Reaģētspēja 
Nav datu. 

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja 

Ķīmiskā stabilitāte 
Ieteiktajos glabāšanas apstākļos produkts ir stabils. 

Bīstamu reakciju iespējamība 
Lietojot atbilstīgi noteikumiem, nerodas nekādas bīstamas reakcijas. 

Bīstama polimerizācija 
Nav bīstamas polimerizācijas. 

Apstākļi, no kuriem jāvairās 
Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. 

Nesaderīgi materiāli 
Oksidētāji. 

Bīstami noārdīšanās produkti: 
Var veidoties biezi dūmi, oglekļa un slāpekļa oksīdi. 

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija 

Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem 

Produkta informācija 

Pēc ieelpošanas Kairina elpošanas sistēmu. 

Pēc saskares ar acīm Kairina acis. Neatbilst ES R41 vai R36 klasifikācijas kritērijiem. 

Pēc saskares ar ādu Kairina ādu. 

Pēc norīšanas Var izraisīt kuņģa un zarnu trakta kairinājumu un caureju. 

Informācija par sastāvdaļām  Īpaši pārbaudes dati par vielu vai maisījumu nav pieejami. 

Informācija par toksikoloģisko ietekmi 

Nelabvēlīgas ietekmes - Nevēlami simptomi var ietvert tālāk minēto: mātes nelielas toksicitātes gadījumā 
fetotoksiska ietekme tika novērota to žurku pēcnācējiem, kas bija pakļautas ligroīna 
šķīdinātāja (nafta) vieglās aromātiskās frakcijas iedarbībai ieelpojot. 
- Nevēlami simptomi var ietvert tālāk minēto: iedarbību uz aknām, nierēm, plaušām un 
sirdi caur ādu un iedarbību uz imūnsistēmu norijot. Nav toksiskas ietekmes uz attīstību, ja 
ievadīts dermāli. Novērota vāja kancerogēna aknu atbildes reakcija pelēm, bet ne žurkām. 
- Nevēlami simptomi var ietvert tālāk minēto: produkts satur trimetilbenzolu. Literatūras 
dati norāda, ka ilglaicīga iedarbība ieelpojot laboratorijas dzīvniekiem izraisa ietekmi uz 
asinīm. 
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Īslaicīgas un ilgtermiņa iedarbības aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme 

Sensibilizācija Nav informācijas. 

Mutagēnums  Nav informācijas. 

Kancerogēnums  Tālāk tabulā ir norādīts, vai katra aģentūra ir iekļāvusi sarakstā kādu sastāvdaļu kā 
kancerogēnu. Ir zināms, ka naftas produkti kancerogēno sastāvdaļu (piem., benzols) dēļ 
izraisa vēzi. Šīs kancerogēnās sastāvdaļas var tikt noņemtas attīrīšanas procesa laikā. 

ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 

IARC (International Agency for Research on Cancer) 
Starptautiskā vēža pētniecības aģentūra ir secinājusi, ka augsti vai stipri attīrīta vieglās un vidējās frakcijas destilāti ir 3. grupas 
vielas, «nav klasificējamas kā kancerogēnas cilvēkiem», pamatojoties uz nepietiekamu informāciju. 
OSHA (Occupational Safety and Health Administration of the US Department of Labor) 

Toksiskums reproduktīvajai sistēmai Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam. 

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība   Nav informācijas. 

Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība   Nav informācijas. 

Bīstamība ieelpojot 

Ķīmiskais nosaukums Rezultā Sugas Deva Iedarbība
Destilāts (nafta), ar 
ūdeņradi apstrādāta 
vieglo naftēnu frakcija
Ligroīna 
šķīdinātājs 
(nafta), vieglā 

LD50 orāli 
LD50 orāli 
LD50 orāli

Žurk
a  
Žurk

8400 mg/kg 
5000 mg/kg 
2900 mg/kg

- 
- 
-

Ligroīna šķīdinātājs 
(nafta), smagā 
aromātiskā frakcija

LD50 dermāli 
LD50 orāli

Trusis 
Žurk

a

>2000 mg/kg 
>2500 mg/kg

- 
-

Benzols, 1,2,4-trimetil- LD50 orāli 
LC50 ieelpojot

Žurk
a 
Žurk

5000 mg/kg 
18000 mg/m³

- 
-

Benzols, 1,3,5-trimetil- LC50 ieelpojot tvaikus Žurk 24000 mg/m³ 4 st.
2-etilheksāns LD50 dermāli 

LD50 dermāli 
LD50 orāli

T r u s i s  
T r u s i s 
Pele

1970 mg/kg 
1700 mg/kg 

2000 līdz 3800 mg/kg

- 
- 
-

N-propilbenzols LD50 orāli Žurk 6040 mg/kg -

Nosaukums Kategorija Iedarbības veidi Mērķorgāni
Ligroīna šķīdinātājs (nafta), 
vieglā aromātiskā frakcija

3. kategorija Nav piemērojams Elpceļu kairinājums un narkotiska 
iedarbība

Benzols, 1,2,4-trimetil- 3. kategorija Nav piemērojams Elpceļu kairinājums
Benzols, 1,3,5-trimetil- 3. kategorija Nav piemērojams Elpceļu kairinājums
Propilbenzols 3. kategorija Nav piemērojams Elpceļu kairinājums

Nosaukums Rezultāts
Ligroīna šķīdinātājs (nafta), vieglā aromātiskā frakcija Aspiration Hazard – 1. kategorija
Propilbenzols Aspiration Hazard – 1. kategorija
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Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem Caur ādu, acīm, norijot un ieelpojot 
Iespējamā akūta ietekme uz veselību 
Pēc ieelpošanas:   Var izraisīt miegainību un reiboņus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. 
Pēc saskares ar ādu:   Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību. 
Pēc norīšanas:    Var izraisīt miegainību un reiboņus. Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos. 

Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām saistītie simptomi 
Pēc ieelpošanas:   Nevēlami simptomi var ietvert tālāk minēto: 
     Elpceļu kairinājums. 
     Klepus. 
     Nelabums vai vemšana. 
     Galvassāpes. 
     Miegainība/nogurums. 
     Reibonis. 
     Bezsamaņa 
Pēc saskares ar acīm:   Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību. 
Pēc norīšanas:    Nevēlami simptomi var ietvert tālāk minēto: 

Nelabums vai vemšana. 
Pēc saskares ar ādu:   Nav ziņu par būtisku ietekmi vai kritisku bīstamību. 

Īslaicīgas un ilgtermiņa iedarbības aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme 
Īstermiņa iedarbība 
Iespējamā tūlītējā ietekme  Nav informācijas. 
Iespējamā aizkavēta ietekme  Nav informācijas. 

Ilgtermiņa iedarbība 
Iespējamā tūlītējā ietekme  Nav informācijas. 
Iespējamā aizkavēta ietekme  Nav informācijas. 

Iespējamā hroniska ietekme uz veselību 
Nav informācijas. 

Kancerogēnums 
Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi. Vēža risks ir atkarīgs no iedarbības ilguma un iedarbības līmeņa. 

Toksicitātes skaitliskie rādītāji 
Produkta informācija 
Nav informācijas. 

Šādas vērtības ir aprēķinātas, pamatojoties uz GHS dokumenta 3.1. nodaļu. 
Nav piemērojams. 

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija 

Ekotoksicitāte 
Vides apdraudējumi: 
Toksisks ūdens organismiem. Var radīt ilglaicīgu nelabvēlīgu ietekmi ūdens vidē. Pamatojas uz aprēķiniem. 
Ietekme uz vidi: 
Produkts satur sastāvdaļas, kas var būt noturīgas vidē. 
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13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu 

Atkritumu apstrādes metodes 
Produkta/iepakojuma apsaimniekošana Šī produkta, šķīdumu un citu blakusproduktu likvidēšanai vienmēr jāatbilst vides 

aizsardzības prasībām, atkritumu apsaimniekošanas likumdošanai, kā arī vietējo pašvaldību 
noteikumiem. Visus pārpalikušos un nepārstrādājamos produktus nodot iznīcināšanai 
akreditētam atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam. Iepakojums ir jāpārstrādā. Tukšās 
tvertnēs vai ieliktņos var saglabāties produkta atlikumi, tāpēc tie jāattīra vai jāizskalo pirms 
nosūtīšanas likvidēšanai. Tvaiki no produkta atliekām var radīt viegli uzliesmojošu vai 
sprādzienbīstamu atmosfēru tvertnē. Negriezt, nemetināt un nesmalcināt lietotās tvertnes, 
līdz to iekšpuse nav kārtīgi attīrīta. Nepieļaut izlijušā materiāla izkliedēšanu un aizskalošanu, 
kā arī saskari ar augsni, ūdenstilpēm, notekgrāvjiem un kanalizāciju. 

Piesārņots iepakojums Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem. 

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu 

DOT 
ANO numurs UN1993 
Sūtīšanas nosaukums                        Uzliesmojošs šķidrums, nav citādi norādīts (naftas destilāti) 
Klase 3 
Iepakojuma grupa III 

TDG 
ANO numurs UN1993 
Sūtīšanas nosaukums                        Uzliesmojošs šķidrums, nav citādi norādīts (naftas destilāti) 
Klase 3 
Iepakojuma grupa III 

ADR/RID 
ANO numurs UN1993 
Sūtīšanas nosaukums                        Uzliesmojošs šķidrums, nav citādi norādīts (naftas destilāti) 
Klase 3 
Iepakojuma grupa III 

ADR/RID 
ANO numurs UN1993 
Sūtīšanas nosaukums                        Uzliesmojošs šķidrums, nav citādi norādīts (naftas destilāti) 
Klase 3 
Iepakojuma grupa III 

IATA 
ANO numurs UN1993 
Sūtīšanas nosaukums                        Uzliesmojošs šķidrums, nav citādi norādīts (naftas destilāti) 
Klase 3 
Iepakojuma grupa III 

IMDG/IMO 
ANO numurs UN1993 
Sūtīšanas nosaukums                        Uzliesmojošs šķidrums, nav citādi norādīts (naftas destilāti) 
Klase 3 
Iepakojuma grupa III 
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ADG klase 
ANO numurs UN1993 
Sūtīšanas nosaukums                        Uzliesmojošs šķidrums, nav citādi norādīts (naftas destilāti) 
Klase 3 
Iepakojuma grupa III 

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu 

ES regulas 
Bīstamības simbols(i) 

Riska frāzes: R10 – Uzliesmojošs. 
R40 – Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta.  
R37– Kairina elpošanas sistēmu. 
R66 – Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. 
R67 – Tvaiki var radīt miegainību un reiboni. 
R51/53 – Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. 

Drošības frāzes: S16 – Sargāt no uguns – nesmēķēt. 
S23 – Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. 
S36/37 – Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus. 
S57 – Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. 

Starptautiskie noteikumi/normatīvie akti  
TSCA Atbilst. 
DSL/NDSL Visas sastāvdaļas ir iekļautas DSL vai NDSL sarakstā. 

TSCA - ASV toksisko vielu kontroles akta 8. punkta «b» apakšpunkts Saraksts. 
DSL/NDSL - Kanādas vietējā tirgus vielu saraksts/ievesto vielu saraksts. 

Eiropas ķīmisko vielu saraksts – Visas sastāvdaļas ir iekļautas sarakstā vai nav pakļautas uzraudzībai. 
Japānas ķīmisko vielu saraksts (ENCS) – Vismaz viena sastāvdaļa nav iekļauta sarakstā. 
Austrālijas ķīmisko vielu saraksts (AICS) – Visas sastāvdaļas ir iekļautas sarakstā vai nav pakļautas uzraudzībai. 
Korejas ķīmisko vielu saraksts (KECI) – Visas sastāvdaļas ir iekļautas sarakstā vai nav pakļautas uzraudzībai. 
Ķīnas ķīmisko vielu saraksts (IECSC) – Visas sastāvdaļas ir iekļautas sarakstā vai nav pakļautas uzraudzībai. 
Filipīnu ķīmisko vielu saraksts (PICCS) – Visas sastāvdaļas ir iekļautas sarakstā vai nav pakļautas uzraudzībai. 
Jaunzēlandes ķīmisko vielu saraksts (NZIoC) – Visas sastāvdaļas ir iekļautas sarakstā vai nav pakļautas uzraudzībai. 

ASV federālie noteikumi  
Saskaņā ar OSHA bīstamības paziņošanas standartu (29 CFR 1910.1200) šis produkts ir bīstama ķīmiskā viela. 

Eiropa 
Maisījums nav klasificēts kā bīstams saskaņā ar Direktīvu 1999/45/EK un tās grozījumiem. 

Austrālija 
Klasificēts kā bīstama viela saskaņā ar «Drošs darbs Austrālijā» kritērijiem  un klasificētas kā bīstamas preces saskaņā ar ADG 
kodeksu. 

SARA 313 
1986. gada  Superfonda papildinājumu un atkārtotu pilnvarojumu akta (SARA) III nodaļas 313. pants. Šis produkts satur ķīmisko 
vielu vai ķīmiskās vielas, par kurām jāziņo saskaņā ar akta un Federālo noteikumu kodeksa 40. nodaļas 372. daļas prasībām. 
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SARA 311/312 bīstamības kategorijas 
Akūta bīstamība veselībai Ir 
Hroniska bīstamība veselībai Ir 
Ugunsgrēka bīstamība Ir 
Pēkšņs spiediena pazemināšanās risks Nav 
Reakciju bīstamība Nav 

Tīra ūdens akts 
Šis produkts nesatur vielas, ko regulē kā piesārņotājus saskaņā ar tīra ūdens aktu (40 CFR 122.21 un 40 CFR 122.42). 

CERCLA 
Šis materiāls nesatur bīstamas vielas, kuru izmantošana ir noteikta saskaņā ar Vispārējo aktu par atbildību un kompensāciju 
sakarā ar videi nodarītu kaitējumu  (CERCLA) (40 CFR 302) vai Superfonda papildinājumu un atkārtotu pilnvarojumu aktu 
(SARA) (40 CFR 355). Tomēr ir iespējams, ka ir noteiktas īpašas prasības attiecībā uz ziņošanu par šī materiāla izdalīšanos 
apgabala, reģionālajā vai štata līmenī. 

Uzrādāmais daudzums 
CERCLA: Bīstamās vielas: benzols: 10 lbs. (4,54 kg); benzo[a]pirēns: 1 lb. (0,454 kg); etilbenzols: 1000 lbs. (454 kg). 

ASV federālie noteikumi 

California Proposition 65 
Šis produkts satur šādas «Proposition 65» ķimikālijas: 

ASV štatu noteikumi 

Starptautiskie noteikumi  

Meksika 
Valsts arodekspozīcijas robežvērtības 

Kanāda 
WHMIS bīstamības klase B-3 klase: Uzliesmojošs šķidrums, kura uzliesmošanas temperatūra ir robežās no 37,8 °C  
 līdz 93,9 °C. 
 D-2A klase: materiāls izraisa citus toksiskos efektus (Ļoti toksisks). 
 D-2B klase: Materiāls izraisa citus toksiskos efektus (Toksisks). 

Ķīmiskais nosaukums California Proposition 65

Etilbenzols Ir

Toluols Ir

Benzols Ir

Benzo[a]pirēns: Ir
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16. IEDAĻA. Cita 
informācija 

NFPA Bīstamība veselībai  1 Uzliesmojamība  2 Nestabilitāte  0 Fizikālā un ķīmiskā 
bīstamība  - 

HMIS Bīstamība veselība  1* Uzliesmojamība  2 Fiziskais apdraudējums  0 Individuālā aizsardzība B 
Hroniskas bīstamības zvaigznītes paskaidrojums * = Hroniska bīstamība veselībai 

Sagatavojis 
Izdošanas datums  01.07.2015 
Pārskatīšanas datums 
Pārskatīšanas piezīme   Nav informācijas 

Atruna 
Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir pareiza, ņemot vērā visas mums pieejamās zināšanas, informāciju un pārliecību tās 
publicēšanas datumā. Sniegtās informācijas mērķis ir tikai sniegt norādījumus drošai lietošanai, apstrādei, glabāšanai, 
transportēšanai, utilizācijai un izlaišanai, un tā nav jāuzskata par garantiju vai kvalitātes apliecinājumu. Informācija attiecas tikai uz 
konkrēto norādīto materiālu un var nebūt spēkā šim materiālam, ja tas ir lietots kopā ar kādu citu materiālu vai kādā procesā, ja 
vien tekstā tas nav norādīts. 


