
 

 

 
 

PRODUKTA DROŠ BAS DATU LAPA 
DDL kods: TRAN  Izdošanas datums: 04/02/2007 Iepriekš j  versija: 09/01/04 
 

1. IEDA A. VIELAS/MAIS JUMA UN UZ M JSABIEDR BAS/UZ MUMA 
APZIN ŠANA 

 

PRODUKTA NOSAUKUMS:     PROLONG TRANSMISSION TREATMENT 
(k  lieto uzl m  un sarakst ) 
 

PRODUKTA KODS: TRAN 
 

RAŽOT JA NOSAUKUMS UN ADRESE:  RAŽOT JA T LRU A NUMURI: 
GoldenWest Lubricants, Inc.   800.540.5823 vai 909.865.1937 
1937 Mount Vernon Avenue   FAKSS: 909.865.4448 
Pomona, CA 91768 

 

T LRU A NUMURS, KUR ZVAN T RK RTAS SITU CIJ S: 
CHEM-TREC (ASV un Kanāda)   800.424.9300 
CHEM-TREC (starptautiskais)   703.527.3887 (maksā zvana saņēmējs) 
 

2. IEDA A. SAST VS/INFORM CIJA PAR SAST VDA M 

 

PRODUKTA DEFIN CIJA:  Maisījums (preparāts)  MISKAIS RAKSTURS: 
Nafta/ īmisks maisījums 

 
PRODUKTS CAS NR. ROBEŽV RT BAS 

ROBEŽAS AĢENTŪRA TIPS 
Vieglais naftas destilāts, apstrādāts ar  

deņradi 
  

64742-53-6 5 mg/m³ aerosola 

formā 

5 mg/m³ aerosola 

formā 

ACGIH 

ACGIH 

TLV/TWA 

 TLV/STEL 

 Vairākas reizes rafinēta minerāle a 
  

nav 5 mg/m³ aerosola 

formā 

5 mg/m³ aerosola 

formā 

ACGIH 

ACGIH 

TLV/TWA 

 TLV/STEL 

 Naftalīns 
 

91-20-3 10 ppm 

15 ppm 

ACGIH 

ACGIH 

TLV/TWA 

 TLV/STEL 

Patentētas piedevas Maisījums Nav noteiktas 

 
Jāņem vērā, ka dažu vai visu iepriekš minēto sastāvda u īmiskā identitāte ir konfidenciāla informācija 

un var tikt noklusēta, kā to at auj 29 CFR 1910.1200 un dažādu valsts tiesību likumu zināšanas.  
 

3. IEDA A. B STAM BAS APZIN ŠANA 

 
B STAM BA VESEL BAI:  Iedarbība var b t kaitīga, ieelpojot atkārtoti vai ilgākos laika 

periodos. Nenorīt. Var izraisīt acu un ādas kairinājumu. 
 
FIZIK L S B STAM BAS:  Sargāt no visiem aizdegšanās avotiem. Izvairīties no saskares ar 

stipriem oksidētājiem un reducētājiem. Sargāt no noārdīšanās produktiem. 
 



4. IEDA A. PIRM S PAL DZ BAS PAS KUMI 

 

P C IEELPOŠANAS:  Novērojot negatīvu ietekmi, pārvietot cietušo svaigā gaisā. Ja elpošana ir 
apgr tināta, dot elpot skābekli. Ja elpošana apstājas, veikt mākslīgo 
elpināšanu. Ja kairinājums saglabājas vai tiek novēroti toksiski simptomi, 
meklēt medicīnisko palīdzību. 

 

P C SASKARES AR DU:  Pēc saskares ar ādu novilkt piesārņoto apģērbu un noslaucīt 
produktu no ādas. Nomazgāt ādu ar deni un ziepēm vai notīrīt ar bez dens 
roku tīrīšanas līdzekli un pēc tam nomazgāt ar deni un ziepēm. Pirms 
atkārtotas lietošanas piesārņotās drēbes izmazgāt vai iztīrīt īmiskajā tīrītavā 
un izmest kurpes un citus ādus izstrādājumus, kas ir pies kušies ar šo 
materiālu. Ja rodas vai saglabājas kairinājums, meklēt medicīnisko 
palīdzību. 

 

P C SASKARES AR AC M:  Nekavējoties skalot acis ar lielu daudzumu tīra, vēsa dens vismaz 
15 min tes, turot acu plakstiņus va ā. Meklēt medicīnisko palīdzību.  

 

P C NOR ŠANAS:  Neizraisīt vemšanu. Šis materiāls var b t bīstams ieelpojot. Ja spontāni 
sākas vemšana, turēt galvu zemāk par gurniem, lai novērstu š idruma 

iek šanu plaušās. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību. 
 

PIEZ ME RSTIEM:  Šis materiāls var nonākt plaušās norijot vai vemšanas laikā un var izraisīt 
plaušu karsoni un/vai bojājumu.  

 

5. IEDA A. UGUNSDZ S BAS PAS KUMI 

 

UGUNSDZ S BAS L DZEK I:  Oglek a dioksīds, sausas imikālijas, putas vai dens 
izsmidzināšana. dens str klu var izmantot, lai atdzesētu un aizsargātu 
ugunsgrēka zonā esošās tvertnes. 

 

NEPARASTAS UGUNSB STAM BAS UN SPR DZIENB STAM BAS:  Degšanas laikā var 
izdalīties indīgi d mi, gāzes vai tvaiki. Tvaiki ir smagāki par gaisu un var 
pārvietoties pa zemes virsmu vai tos var pārvietot ventilācija, un tos var 
aizdedzināt karstums, signāllampas, citi aizdegšanās avoti vietās, kas 
atrodas tālāk no materiāla lietošanas vietas. Sargāt no noārdīšanās 
produktiem. 

 

Termiskās sadalīšanās produkti lielā mērā ir atkarīgi no degšanas 
apstāk iem. Materiāla pirolīzes vai degšanas procesā veidojas sarežģīts gaisā 
esošo cieto da iņu, š idro, makroda iņu, dažādu og deņražu un gāzveida 
vielu maisījums. Var veidoties: d mi, kvēpi, oglek a oksīdi, hlor deņradis, 
kalcija oksīdi, sēra oksīdi un citi neidentificēti organiskie savienojumi. 

 

PAŠAS METODES/UGUNSDZ S JU AIZSARDZ BA:  Izmantot autonomu elpošanas aparātu ar 
pilnas pagriešanas mehānismu. Produkts var degt, kad ir sakarsis līdz 
uzliesmošanas temperat rai vai pārsniedzis to. Neieiet slēgtā vai šaurā vietā 
bez piemērota aizsardzības aprīkojuma vai autonoma elpošanas aparāta. 

 

B STAMI TERMISK S SADAL ŠAN S PRODUKTI:  Termiskās sadalīšanās produkti lielā 
mērā ir atkarīgi no degšanas apstāk iem. Materiāla pirolīzes vai degšanas 
procesā veidojas sarežģīts gaisā esošo cieto da iņu, š idro, makroda iņu un 
gāzveida vielu maisījums. Degot var rasties d mi, kvēpi, oglek a oksīds un 
citi nepilnīgas sadegšanas produkti. 

 

NFPA NOV RT JUMS:   VESEL BA: 2    UZLIESMOJAM BA: 1  REAĢ TSP JA: 1   

PAŠAS B STAM BAS: nav 
 



HMIS  VESEL BA: 2    UGUNSB STAM BA: 1   REAĢ TSP JA: 1   

INDIVIDU L  AIZSARDZ BA: C  
 

6. IEDA A. PAS KUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GAD JUMOS 

 

INDIVIDU L S DROŠ BAS PAS KUMI:  Izmantot individuālās aizsardzības līdzek us 
(skatīt 8. ieda ā). Maksimāli samazināt saskari ar ādu un apģērbu. 

 

VIDES DROŠ BAS PAS KUMI:  Nepie aut produkta iepl šanu kanalizācijā un denstecē, 
veidojot aizsprostu vai uzkrājot. Saskaņā ar 49 CFR (DOT) 130. da u šis 
products ir e a. Transportējot pa dzelzce u vai šoseju 3500 galonu vai 
lielāka tilpuma tvertnē, uz to attiecas 130. da ā noteiktās prasības. Jāinformē 
varas iestādes, ja produkts ir iepl dis vai var iepl st kanalizācijā, denstecē 
vai plašās zemes platībās. Nodrošināt atbilstību piemērojamiem valstī spēkā 
esošajiem noteikumiem. Ja jebkurš produkta daudzums nonāk kuģojamos 
deņos, blakus esošajā zonā vai tuvumā esošajā piekrastes joslā, sazināties 

ar krasta apsardzes dienestu. 
 

ATT R ŠANAS PA MIENI:  Likvidēt visus aizdegšanās avotus. Novērst saskari ar stipriem 
oksidētājiem un reducētājiem. Ja nopl de ir notikusi šaurā telpā vai slikti 
vēdināmā vietā, nodrošināt ventilāciju. Absorbēt izlijušo š idrumu ar 
sprādziendrošu vai rokas s kni otrreizējai pārstrādei un/vai likvidēšanai. 
Atliekas var absorbēt ar inertu materiālu.  

 

7. IEDA A. LIETOŠANA UN GLAB ŠANA 

 
LIETOŠANA UN GLAB ŠANA: Izvairīties no saskares ar acīm un ilgaicīgas saskares ar 

ādu, tāpat kā tas attiecas uz citiem r pnieciskajiem materiāliem. Pēc 
rīkošanās ar produktu r pīgi nomazgāties. Pēc tvertnes iztukšošanas ievērot 
visus drošības datu lapā/uzlīmē minētos piesardzības norādījumus, jo 
tvertnēs var palikt produkta atliekas. Uzglabāt vēsā un sausā vietā. 
Neizmantošanas laikā tvertnes glabāt cieši noslēgtas. 

 

8. IEDA A. IEDARB BAS P RVALD BA/INDIVIDU L  AIZSARDZ BA 

 

INDIVIDU L S AIZSARDZ BAS L DZEK I 
ELPOŠANAS ORG NU AIZSARDZ BA:  Parastos lietošanas apstāk os respirators nav 

nepieciešams. Ja ieteiktās robežvērtības ir pārsniegtas, ir ieteicams izmantot 
NIOSH/MSHA apstiprinātu pilnīgu sejas respiratoru ar organisko tvaiku un 
da iņu ieliktni. Ieiešanai šaurā telpā, citās slikti vēdināmās vietās un lielas 
nopl des tīrīšanas gadījumā izmantot autonomu elpošanas aparātu. 

 

ROKU AIZSARDZ BA:  Izmantot pret imikāliju iedarbību izturīgus cimdus, lai novērstu ilglaicīgu 
vai atkārtotu saskari ar ādu. Ieteicams izmantot nitrila vai neoprēna cimdus. 

 
ACU AIZSARDZ BA:  Izmantot aizsargbrilles ar neperforētiem sānu aizsegiem.  
 

DAS UN ERME A AIZSARDZ BA:  Izmantot pret imikāliju iedarbību izturīgus cimdus, lai 
novērstu ilglaicīgu vai atkārtotu saskari ar ādu. Ieteicams izmantot nitrila vai 
neoprēna cimdus. Izmantot apģērbu, kas pilnīgi pārklāj visus ermeņa 
locek us, un ir ieteicams valkāt priekšautu vai pret imikāliju iedarbību 
izturīgu kombinezonu. Pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt drēbes. 
Ieteicams izmantot pret imikāliju iedarbību izturīgus zābakus.  

 

HIGI NAS PAS KUMI:  Maksimāli samazināt tvaiku, miglas vai d mu ieelpošanu. 
Izvairīties no ilgaicīgas vai atkārtotas saskares ar ādu. Novilkt piesārņoto 
apģērbu, un pirms atkārtotas lietošanas to izmazgāt vai iztīrīt īmiskajā 
tīrītavā. Novilkt piesārņotos apavus, un pirms atkārtotas lietošanas r pīgi 



attīrīt vai izmest, ja tie ir pies kušies ar e u. Pēc saskares, pirms 
pārtraukumiem un ēdienreizēm, kā arī darba beigās  r pīgi attīrīt ādu. 

 

 

9. IEDA A. FIZIK L S UN MISK S PAŠ BAS 
 

 

IZSKATS: Caurspīdīgs gaiši oranžs š idrums 
  

SMARŽA: Raksturīga naftas smarža 

FIZIK LAIS ST VOKLIS: Š idrums Š D BA ŪDEN  (20°): Nenozīmīga 
 

KUŠANAS TEMPERATŪRA (°C): Nepiemēro BL VUMS ( g/ml): 8,4 (parasti)  
 

VIRŠANAS TEMPERATŪRA: Nav noteikta pH (25 °C) Nav noteikts 
 

PATSVARS (H2O = 1): 0,99 
  

TVAIKA SPIEDIENS (mm Hg): Nav noteikts 

% GAISTOŠS P C TILPUMA: Nav noteikts 
  

TVAIKA BL VUMS (GAISS = 1): Nav noteikts 

GOS (lbs/gal): Nav noteikts VISKOZIT TE (cPs): 39,0 @ 40 °C (parasti)  
 

UZLIESMOŠANAS TEMPERATŪRA (°C): 
>135,00 °C (parasti) 

IZTVAIKOŠANAS TRUMS (butilacet ts = 1): 
Nav noteikts 

 

 

10. IEDA A. STABILIT TE UN REAĢ TSP JA 

 

 

STABILIT TE:   Parastos glabāšanas un lietošanas apstāk os produkts ir stabils.  
 

APST K I, NO KURIEM J VAIR S:  Izvairīties no sildīšanas, līdz notiek produkta sadalīšanās.  
 
NESADER GI MATERI LI:  Stipri oksidētāji un reducētāji, skābes un karstums.  
 

B STAMA POLIMERIZ CIJA:  Nenotiek. 
 

11. IEDA A. TOKSIKOLOĢISK  INFORM CIJA 
 

Pašlaik informācija nav pieejama. 
 

 

12. IEDA A. EKOLOĢISK  INFORM CIJA 
 

IEROBEŽOŠANAS UN ATT R ŠANAS PA MIENI UN MATERI LI:  Nav pieejami dati par 

šī materiāla negatīvu ietekmi vidē. Piesardzības labad nepie aut produkta 
nonākšanu kanalizācijas un drenāžas sistēmās un dens objektos. 
Nodrošināt ventilāciju un noņemt ar inertu absorbējošu materiālu. 

 

13. IEDA A. APSV RUMI, KAS SAIST TI AR APSAIMNIEKOŠANU 
 

ATKRITUMU APSTR DES METODES:  Saskaņā ar visiem valsts un vietējiem likumiem. 
 

PIEZ ME.  Atkritumu likvidēšanai jāb t saskaņā ar visiem valsts un vietējiem 
likumiem. 

 

14. IEDA A. INFORM CIJA PAR TRANSPORT ŠANU 

 

DOT SŪT ŠANAS NOSAUKUMS:  Nepiemēro 
 

DOT TRANSPORT ŠANAS B STAM BAS KLASE: Klase 65 



 

DOT IEPAKOJUMA GRUPA:  NP 
 
DOT/ANO IDENTIFIKATORS:  NP 
 

Papildinform cija: NMFC KODS: 155250-2 
 

 

15. IEDA A. INFORM CIJA PAR REGUL JUMU 
 

TSCA statuss:   Visas sastāvda as ir ietvertas TSCA sarakstā. 
   Citi TSCA noteikumi 

4(a). ieda a (1-butanols)  

4(a). ieda a (izobutilspirts)  
4(a). ieda a (tributilfosfāts)  
Saskaņā ar TSCA 12(b). ieda u uz produktu var attiekties eksporta 
paziņojums. 
 

CERCLA daudzums, par kuru j sniedz inform cija: Šis produkts nesatur vielas, par kuru 

daudzumu jāsniedz informācija.  
 

SARA nosaukums III: Nosaukums III, 1986. gada akts par «Superfund» groz jumiem un 
p rpilnvarojumiem: 
 

302. ieda a paši b stamas vielas: Nav īpaši bīstamu vielu.  
 

311./312. ieda a B stam bas kategorijas:  
 

T lītēja (ak ta) iedarbība uz veselību: Nav 
Aizkavēta (hroniska) iedarbība uz veselību: Nav 
 

Ugunsbīstamība: Nav 
 

Pēkšņa spiediena atbrīvošana: Nav 
 

Reaģēšanas bīstamība: Nav 
 

Kancerogenitātes stāvoklis: Sastāvda as nav iek autas IARC, NTP, OSHA sarakstos.  
 

313. ieda a Zi ošana par toksisku misko izdal šanos: 

 

  miskais nosaukums CAS numurs  % produkt  
  Naftalīns  91-20-3   0,3% 

 

California Proposition 65 Status:  
Produkts satur šādas vielas, kas Kalifornijas štatā ir zināmas kā tādas, kas izraisa vēzi: 
 

Naftalīns 

Benzols 

 

Produkts satur šādas vielas, kas Kalifornijas štatā ir zināmas kā tādas, kas kaitē reproduktīvajām 
spējām: 
 

Toluols 

Benzols 

 

16. IEDA A. CITA INFORM CIJA 

 

Šajā drošības datu lapā ietvertā informācija un ieteikumi ir sniegti saskaņā ar m su zināšanām, un šī 
informācija ir uzskatāma par precīzu un uzticamu šīs lapas izdošanas dienā. «Prolong Super Lubricants, 



Inc.» negarantē datu precizitāti un uzticamību un neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai 
kaitējumu, kas rodas no to lietošanas. Informācija un ieteikumi ir piedāvāti lietotājam izskatīšanai un 
pārbaudei, un lietotājam pašam ir atbildība pārliecināties, ka tie ir piemēroti un pilnīgi konkrētajam 
lietojumam.  
 

Tā kā šī produkta lietošanas, pārvietošanas, glabāšanas un likvidēšanas apstāk i ir ārpus «Prolong Super 
LubricantsĶ Inc.» kontroles, lietotājam ir atbildība gan noteikt šī produkta drošus izmantošanas 
apstāk us, gan uzņemties atbildību par zaudējumiem, bojājumiem vai izdevumiem, kas rodas, nepareizi 
lietojot vai nelietojot kādu no šajā drošības datu lapā minētajiem formulējumiem.  
 

Dažādām valsts iestādēm (piem., DOT, EPA, FDA utt.) var b t īpašas prasības attiecībā uz šī produkta 
transportēšanu, pārvietošanu, glabāšanu, lietošanu vai likvidēšanu, kuras var neb t iek autas šajā 
drošības datu lapā. Lietotājam jāpārskata šie norādījumi, lai garantētu pilnīgu atbilstību prasībām. 
 

DDL saņēmējs ir atbildīgs par to, lai rīkotos saskaņā ar riska novērtējumu attiecībā uz produkta 
lietošanas apstāk iem un veiktu nepieciešamos piesardzības pasākumus dotajā darba situācijā, kā arī 
tam ir atbildība informēt lietotājus par to konkrētajā darba vietā iespējamām bīstamībām. DDL 
saņēmējam ir atbildība izvēlēties piemērotu veidu, kādā informējami lietotāji. Formulējot speciālas 
instrukcijas darba vietai, DDL saņēmējam jāievēro attiecīgās DDL vispārējie ieteikumi. Tā kā drošības 
datu lapa ir saistīta tikai ar produktu, tajā nav ņemtas vērās visas iespējamās situācijas, kas varētu 
rasties konkrētajā darba vietā.1 
 

Šī drošības datu lapa ir izveidota saskaņā ar ISO 11014-1:994(E) īmisko produktu drošības datu lapa, 
Starptautiskie standarti, 1. DA A: 4. ieda a – Vispārējie aspekti. 
 
1
 Norāde no ISO 11014-1:994(E), 1. DA A: 4. ieda a. 

 


