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

1.1. Produkta identifikators 

Produkta forma : Viela 

Vielas nosaukums : N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) 

INDEKSA Nr : 616-018-00-2 

EK Nr : 205-149-7 

CAS Nr : 134-62-3 

Formula : C12H17NO 

Sinonīmi : DETA 

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot 

1.2.1. Apzinātie lietošanas veidi 

Vielas/maisījuma lietošanas veids : Formulēšana maisījumā 

Kaitēkļu apkarošanas līdzekļi – Kukaiņu repelenti 

Funkcija vai izmantošanas kategorija : PT19 — Biocīdi, ko izmanto kaitīgu organismu (bezmugurkaulnieku, piemēram, blusu, 

mugurkaulnieku, piemēram, putnu, zivju, grauzēju) kontrolei, aizbaidot vai piesaistot tos. 

1.2.2. Lietošanas veidi, ko neiesaka izmantot 

Papildus informācija nav pieejama 

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju 

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās 

Tālruņa numurs, pa kuru zvanīt ārkārtas situācijās : Vertellus: +1-336-292-1781 

CHEMTREC (USA): +1-800-424-9300 

CHEMTREC (International):+1-703-527-3887 

US National Poison Help: +1-800-222-1222 

 

Valsts Organizācija/uzņēmums Adrese Tālruņa numurs, pa 

kuru zvanīt ārkārtas 

situācijās 

Komentārs 

Latvija Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienests 

Toksikoloģijas un sepses klīnikas 

Saindēšanās un zāļu informācijas centrs 

Hipokrāta 2 

1038 Rīga 

112 

+371 67 04 24 73 

strādā 24 h diennaktī 

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana 

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana 

Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Akūts toksiskums (ārējs), 4. kategorija H302   

Ādas korozija/kairinājums, 2. kategorija H315   

Nopietni acu bojājumi/acu kairinājumi, 2. kategorija H319   

Pilns H un EUH apzīmējumu teksts: skat. 16. sadaļu 

Nelabvēlīga fizikālķīmiskā ietekme, kā arī ietekme uz cilvēka veselību un apkārtējo vidi 

Papildus informācija nav pieejama 

Vertellus LLC 

201 North Illinois Street, Suite 1800 

Indianapolis, Indiana 46204, USA 

T: +1-317-247-8141 

SDS@Vertellus.com 
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2.2. Etiķetes elementi 

Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Bīstamības piktogrammas (CLP) : 

 

     

  GHS07      

Signālvārds (CLP) : Uzmanību 

Bīstamības apzīmējumi (CLP) : H302 - Kaitīgs, ja norij. 

H315 - Kairina ādu. 

H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 

Drošības prasību apzīmējums (CLP) : P264 - Pēc izmantošanas rokas, apakšdelmus un seju kārtīgi nomazgāt. 

P270 - Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. 

P280 - Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas aizsargus. 

P301+P312 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS 

CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. 

P330 - Izskalot muti. 

P302+P352 - SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. 

P362+P364 - Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. 

P332+P313 - Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet mediķu palīdzību. 

P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. 

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. 

P337+P313 - Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. 

P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamu vai īpašu atkritumu savākšanas punkts 

saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, valsts un/vai starptautiskiem noteikumiem. 

2.3. Citi apdraudējumi 

Produkts neatbilst PBT un vPvB klasifikācijas kritērijiem 
 

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām 

3.1. Vielas 

Nosaukums Produkta identifikators %  Klasifikācijas saskaņā ar Regulu 

(EK) Nr. 1272/2008 [CLP] 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) CAS Nr: 134-62-3 

EK Nr: 205-149-7 

INDEKSA Nr: 616-018-00-2 

97 – 100 Acute Tox. 4 (Ārējs), H302 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

Pilns H un EUH apzīmējumu teksts: skat. 16. sadaļu 

3.2. Maisījumi 

Nav piemērojams 

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi 

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts 

Vispārēji pirmās palīdzības pasākumi : Pirmās palīdzības sniedzēji: Pievērsiet uzmanību sevis aizsardzībai!. Izvairīties ieelpot 

tvaiki. Lietot cimdus. 

Pirmās palīdzības pasākumi pēc ieelpošanas : Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Ja rodas elpošanas 

traucējumu simptomi: Nekavējoties lūdziet palīdzību mediķiem. 

Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar ādu : Nekavējoties mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet 

mediķu palīdzību. 

Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar acīm : Nekavējoties veikt ilgstošu acu skalošanu, turot plakstiņus vaļā. Nekavējoties lūdziet 

palīdzību mediķiem. 

Pirmās palīdzības pasākumi pēc norīšanas : Izskalot muti ar ūdeni. Neizraisīt vemšanu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS 

INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. 
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4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta 

Simptomi/ietekme : Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Kairina ādu. Kaitīgs, ja norij. 

Hroniski simptomi : Produkts, iespējams, nerada hroniskus veselības apdraudējumus. 

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi 

Simptomātiskā ārstēšana. 

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi 

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi 

Atbilstoši dzēšanas līdzekļi : Ūdens strūkla. Putas. Oglekļa dioksīds (CO2). Sausais ķīmiskais produkts. 

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi : Nelietot spēcīgu ūdens strūklu, jo tā var izplatīt uguni. 

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība 

Ugunsbīstamība : Nav uzliesmojošs. 

Sprādzienbīstamība : Izstrādājums nav sprādzienbīstams. 

Bīstami noārdīšanās produkti ugunsgrēka gadījumā : Oglekļa dioksīds. Oglekļa monoksīds. Slāpekļa oksīdi. 

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem 

Ugunsdrošības pasākumi : Dzēst ugunsgrēku, ņemot vērā parastos drošības nosacījumus un no saprātīga attāluma. 

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. 

Aizsardzība ugunsdzēsības darbu laikā : Lietot ieteiktos individuālos aizsardzības līdzekļus. Pilnīga ķermeņa aizsardzība. 

Autonoms, izolējošs elpošanas aparāts. 

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos 

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām 

Vispārīgi pasākumi : Izvēdināt telpas, kur notikusi noplūde. Apkārt piesārņotajai vietai uzstādīt brīdinājuma zīmes 

un aizliegt piekļuvi nepiederošām personām. 

6.1.1. Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām 

Plāni ārkārtas gadījumiem : Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai uz drēbēm. Izvairīties ieelpot izgarojumus. Evakuēt 

nevajadzīgo personālu. 

6.1.2. Ārkārtas palīdzības sniedzējiem 

Plāni ārkārtas gadījumiem : Nerīkoties bez attiecīga aizsardzības ekipējuma. 

6.2. Vides drošības pasākumi 

Nepieļaut produkta novadīšanu vidē. Novērst nokļūšanu kanalizācijā un publiskajos ūdeņos. 

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli 

Ierobežošana : Norobežot izlijuša produktu vai savākt to ar absorbējošu materiālu, lai novērstu noplūdi 

kanalizācijā vai upēs. 

Tīrīšanas procedūra : Savākt izlijušo produktu ar smiltīm vai augsni. Uzglabāt piemērotos slēgtos konteineros 

iznīcināšanai. Mazgāt piesārņoto vietu ar lielu ūdens daudzumu. 

Cita informācija : Savākt atkritumus piemērotos un marķētos konteineros un iznīcināt saskaņā ar spēkā 

esošajiem vietējiem noteikumiem. 

6.4. Atsauce uz citām iedaļām 

Lai iegūtu vairāk informācijas, skat. 8. iedaļu "Iedarbības pārvaldība, individuālā aizsardzība". Par atkritumu iznīcināšanu pēc tīrīšanas skatīt 13. 

iedaļu. 
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7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana 

7.1. Piesardzība drošai lietošanai 

Piesardzība drošai lietošanai : Lietot individuālu aizsargaprīkojumu. Izvairīties no tieša kontakta ar produktu. 

Higiēnas pasākumi : Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Pēc lietošanas mazgāt rokas. 

Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt. 

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība 

Uzglabāšanas noteikumi : Glabāt sausā vietā. Glabāt aizvērtā tvertnē. Glabāt labi vēdināmā vietā. 

Nesavietojami izstrādājumi : Stipras skābes. Stipri sārmi. Spēcīgi oksidētāji. 

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

Kaitēkļu apkarošanas līdzekļi – Kukaiņu repelenti. 

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība 

8.1. Pārvaldības parametri 

8.1.1 Nacionālās arodekspozīcijas un bioloģiskās robežvērtības 

Papildus informācija nav pieejama 

8.1.2. Ieteicamajām monitoringa procedūrām 

Papildus informācija nav pieejama 

8.1.3. Veidojas gaisa kontaminanti 

Papildus informācija nav pieejama 

8.1.4. DNEL un PNEC 

Papildus informācija nav pieejama 

8.1.5. Riska pārvaldība 

Papildus informācija nav pieejama 

8.2. Iedarbības pārvaldība 

8.2.1. Atbilstoša tehniskā pārvaldība 

Atbilstoša tehniskā pārvaldība: 

Nodrošināt labu telpas vēdināšanu vai punktveida nosūci. Avārijas acu skalošanas ierīcēm un drošības dušām jābūt vietās, kurās pastāv eksplozijas 

risks. 

8.2.2. Individuālie aizsardzības līdzekļi 

8.2.2.1. Acu un sejas aizsardzība 

Acu aizsardzība: 

Ķīmiskās aizsargbrilles vai sejas aizsargs. Saskaņā ar EN 166 jāizmanto acu aizsegs. 

8.2.2.2. Ādas aizsardzība 

Ādas un ķermeņa aizsardzība: 

Aizsargapģērbs ar garām piedurknēm. Ķīmiski izturīgi aizsargapavi 

 

Roku aizsardzība: 

Ķīmiski izturīgi cimdi (saskaņā ar Eiropas standartu EN 374 vai tā ekvivalentu). Neoprēna aizsargcimdi. Nitrila gumijas cimdi. PVC aizsargcimdi 

8.2.2.3. Respirators 

Respirators: 

Neatbilstošas ventilācijas gadījumā izmantot gāzmasku. 

8.2.2.4. Termiska bīstamība 

Aizsardzība pret termisko apdraudējumu: 

Nav piemērojams. 
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8.2.3. Ekspozīcijas vidē ierobežošana un pārraudzīšana 

Papildus informācija nav pieejama 

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības 

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām 

Agregātstāvoklis : Šķidrums 

Krāsa : Bezkrāsains. 

Izskats : tīrs eļļains šķidrums. 

Smarža : Nedaudz. 

Smaržas slieksnis : Nav pieejams 

Kušanas temperatūra : Nav piemērojams. 

Sacietēšana : < -20 °C 

Viršanas punkts : 284 °C (101.3 kPa) 

Uzliesmojamība : Nav piemērojams 

Sprādzienbīstamības īpašības : Izstrādājums nav sprādzienbīstams. 

Oksidējošas īpašības : Nav. 

Eksplozivitātes zemākās robežas : Nav piemērojams 

Zemākā eksplozijas robežvērtība (ZER) : Nav piemērojams 

Augstākā eksplozijas robežvērtība (AER) : Nav piemērojams 

Uzliesmošanas temperatūra : 155 °C (slēgts trauks) 

Pašaizdegšanās temperatūra : > 200 °C 

Noārdīšanās temperatūra : Nav pieejams 

pH : Nav pieejams 

Kinemātiskā viskozitāte : 21,904 mm²/s (20°C) 

Dinamiskā viskozitāte : 21,86 mPa·s (20°C) 

Šķīdība : Šķīst etanolā. Šķīst metanolā. Šķīst heksānā. Šķīst acetonitrilā. Šķīst toluolā. 

Ūdens: 11,2 g/l (25°C) 

Sadalīšanās koeficients n‑oktanols/ūdens (Log 

Kow) 

: Nav pieejams 

Sadalīšanās koeficients n‑oktanols/ūdens (Log 

Pow) 

: 2,4 (22°C) 

Tvaika spiediens : < 0,133 kPa (32.4°C) 

Tvaika spiediens 50° C temperatūrā : Nav pieejams 

Blīvums : 0,992 – 0,999 g/ml 

Relatīvais blīvums : Nav pieejams 

Relatīvais tvaika blīvums 20 °C : 6,7 

Daļiņu izmērs : Nav piemērojams 

Daļiņu izmēra izkliede : Nav piemērojams 

Daļiņu forma : Nav piemērojams 

Daļiņu attiecība : Nav piemērojams 

Daļiņu agregāciju : Nav piemērojams 

Daļiņu aglomerāciju : Nav piemērojams 

Daļiņu īpatnējās virsmas laukums : Nav piemērojams 

Daļiņu putekļainību : Nav piemērojams 

9.2. Cita informācija 

9.2.1. Informācija par fizikālās bīstamības klasēm 

Papildus informācija nav pieejama 

9.2.2. Citi drošības raksturlielumi 

Relatīvais iztvaikošanas ātrums (butilacetāts=1) : < 1 

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja 

10.1. Reaģētspēja 

Bīstamas reakcijas nav zināmas. 
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10.2. Ķīmiskā stabilitāte 

Produkts ir stabils normālos lietošanas un uzglabāšanas apstākļos. 

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība 

Stabils normālos lietošanas apstākļos. 

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās 

Pārkarsēšana. Atklāta liesma. 

10.5. Nesaderīgi materiāli 

Stipras skābes. Stipri sārmi. Spēcīgi oksidētāji. 

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti 

Oglekļa dioksīds. Oglekļa monoksīds. Slāpekļa oksīdi. 

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija 

11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm 

Akūta toksicitāte (pēc perorālas ievadīšanas) : Kaitīgs, ja norij. 

Akūtā toksicitāte (ādas) : Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem 

Akūta toksicitāte (pēc ieelpošanas) : Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem 
 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3)  

LD50, caur muti, žurkām 1892 mg/kg 

LD50, caur ādu, žurkām > 5000 mg/kg 

LC50 Ieelpojot - Žurkām > 2,02 mg/l/4h 
 

Kodīgs/kairinošs ādai : Kairina ādu. 
 

Nopietns acu bojājums/kairinājums : Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 
 

Elpceļu vai ādas sensibilizācija : Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem 
 

Cilmes šūnu mutācija : Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem 
 

Kancerogenitāte : Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem 
 

Toksisks reproduktīvajai sistēmai : Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem 
 

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja 

iedarbība 

: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem 

 

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota 

iedarbība 

: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem 

 

Bīstamība ieelpojot : Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem 
 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3)  

Kinemātiskā viskozitāte 21,904 mm²/s (20°C) 

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem 

Papildus informācija nav pieejama 

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija 

12.1. Toksiskums 

Ūdens videi bīstama viela, īstermiņa (akūta) : Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem 

Ūdens videi bīstama viela, ilgtermiņa (hroniska) : Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem 

Sadalās lēnām 
 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

LC50 - Zivīm [1] 97 mg/l (96 stundas) 
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N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

EC50 - Vēžveidīgie [1] 75 mg/l (48 stundas) 

EC50 - Citi ūdens organismi [1] > 1000 mg/l mikroorganismiem (3 stundas) 

ErC50 aļģes 41 mg/l (72 stundas) 

NOEC Hronisks aļģēm 7,6 mg/l (72 stundas) 

12.2. Noturība un spēja noārdīties 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

Noturība un spēja noārdīties Viegli bioloģiski noārdāms. 

12.3. Bioakumulācijas potenciāls 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

BCF - Citi ūdens organismi [1] 22 (paredzamā vērtība) 

Sadalīšanās koeficients n‑oktanols/ūdens (Log Pow) 2,4 (22°C) 

Bioakumulācijas potenciāls Nav paredzams, ka notiks bioakumulācija. 

12.4. Mobilitāte augsnē 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

Organiska oglekļa normalizētais adsorbcijas 

koeficients (Log Koc) 

43,3 

Ekoloģija — augsne Būtu jābūt ļoti mainīgam augsnē. 

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) (134-62-3) 

Produkts neatbilst PBT un vPvB klasifikācijas kritērijiem 

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības 

Papildus informācija nav pieejama 

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes 

Papildus informācija nav pieejama 

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu 

13.1. Atkritumu apstrādes metodes 

Atkritumu apstrādes metodes : Iznīcināt drošā veidā saskaņā ar vietējiem/valsts normām. 

Ieteikumi notekūdeņu novadīšanai : Nemest atkritumus kanalizācijā. 

Rekomendācijas produkta/iepakojuma 

apglabāšanai 

: Atbrīvoties no satura/tvertnes bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas vietā 

saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem un/vai starptautiskajiem noteikumiem. 

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu 

Saskaņā ar ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. ANO numurs vai ID numurs 

Nav reglamentēts Nav reglamentēts Nav reglamentēts Nav reglamentēts Nav reglamentēts 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums 

Nav reglamentēts Nav reglamentēts Nav reglamentēts Nav reglamentēts Nav reglamentēts 

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es) 

Nav reglamentēts Nav reglamentēts Nav reglamentēts Nav reglamentēts Nav reglamentēts 

14.4. Iepakojuma grupa 

Nav reglamentēts Nav reglamentēts Nav reglamentēts Nav reglamentēts Nav reglamentēts 

14.5. Vides apdraudējumi 

Nav reglamentēts Nav reglamentēts Nav reglamentēts Nav reglamentēts Nav reglamentēts 

Papildu informācija nav pieejama 

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem 

Sauszemes transports 

Nav reglamentēts 

 

Jūras transports 

Nav reglamentēts 

 

Gaisa transports 

Nav reglamentēts 

 

Iekšzemes ūdensceļu transports 

Nav reglamentēts 

 

Dzelzceļa pārvadājumi 

Nav reglamentēts 

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem 

Nav piemērojams 

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu 

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem 

15.1.1. ES tiesību normas 

Nav ierobežojumu saskaņā ar REACH XVII pielikumu 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) nav REACH kandidātvielu sarakstā 

N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) Nav minēta REACH XIV pielikuma sarakstā 

uz N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) neattiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) nr. 649/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par bīstamo 

ķīmisko vielu eksportu un importu. 

Uz N,N-Diethyl-m-toluamide (DEET) neattiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2019/1021 (2019. gada 20. jūnijs) par noturīgiem 

organiskajiem piesārņotājiem 

Nesatur vielas, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regula (ES) 2019/1148 par sprāgstvielu prekursoru 

tirdzniecību un lietošanu. 

15.1.2. Valsts noteikumi 

Iekļauta Amerikas Savienoto Valstu TSCA (Toxic Substances Control Act) reģistrā 

Iekļauta Kanādas DSL (Domestic Sustances List) sarakstā 

Iekļauta EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) reģistrā 

Iekļauts Austrālijas rūpniecisko ķīmisko vielu ieviešanas shēmas ievadā (AICIS uzskaites saraksts) 

Iekļauta PICCS (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances) reģistrā 

Iekļauta Japānas ENCS (Existing & New Chemical Substances) reģistrā 

Iekļauts KECL/KECI (Korejas Esošo ķīmisko vielu uzskaites sarakstā) 

Iekļauta IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China) reģistrā 
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Iekļauts(-a) NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals) reģistrā 

Iekļauts(-a) Japānas ISHL (Industrial Safety and Health Law) sarakstā 

Iekļauts INSQ sarakstā (Mexican National Inventory of Chemical Substances) 

Iekļauts TCSI sarakstā (Taivānas ķīmisko vielu saraksts) 

Iekļauts NCI (Vjetnamas Valsts ķīmisko vielu uzskaites sarakstā) 

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums 

Nav piemērojams 

Atbrīvots no REACH 

16. IEDAĻA: Cita informācija 

Norādījumi par grozījumiem: 

Salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju visās nodaļās ir ieviestas izmaiņas (jauna datorprogrammatūras). 1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas 

situācijās. 2. iedaļa. Klasifikācija. 

 

Saīsinājumi un akronīmi: 

ADN Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem 

ADR Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu 

BCF Biokoncentrācijas koeficients 

CAS Nr Informatīvā ķīmijas dienesta numurs 

CLP Regula par klasifikāciju, marķēšanu un iepakojumu; Regula (EK) Nr. 1272/2008 

EC50 Vidējā efektīvā koncentrācija 

EK Nr Eiropas Kopienas numurs 

EN Eiropas standarts 

IMDG Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss 

IATA Starptautiskā Gaisa transporta asociācija 

LC50 letālā koncentrācija 50 % testa populācijas 

LD50 letālā deva 50 % testa populācijai (vidēji letālā deva) 

OECD Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija 

PBT Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela 

PNEC Paredzētā(-s) beziedarbības koncentrācija(-s) 

REACH Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 

RID Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem 

DDL Drošības Datu Lapa 

vPvB ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva 

WGK Ūdens bīstamības klase 

 

Datu avoti : Vertellus. ECHA (Eiropas Ķimikāliju aģentūra). 

 

H un EUH frāžu pilns teksts: 

Acute Tox. 4 (Ārējs) Akūts toksiskums (ārējs), 4. kategorija 

Eye Irrit. 2 Nopietni acu bojājumi/acu kairinājumi, 2. kategorija 

H302 Kaitīgs, ja norij. 

H315 Kairina ādu. 

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 
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H un EUH frāžu pilns teksts: 

Skin Irrit. 2 Ādas korozija/kairinājums, 2. kategorija 

Drošības datu lapa (DDL), ES 

Svarīga piezīme: Lūdzu, ņemiet vērā, ka šajā dokumentā ietvertā informācija ir sniegts bez jebkāda veida garantijas. Lietotājiem vajadzētu apsvērt 

šos datus tikai, kā papildināt ar citu informāciju tās savākušas un jāveic neatkarīga piemērotības noteikšanu un pilnība no visiem avotiem, lai 

nodrošinātu pareizu izmantošanu un atbrīvošanos no šiem materiāliem un drošības un veselības aizsardzības darbiniekiem un klientiem. 

Saņēmējiem tiek ieteikts apstiprināt pirms nepieciešama informācija ir pašreizējā, piemērojami un piemērotu saviem apstākļiem. Šajā dokumentā 

ietvertā informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. DROŠĪBAS DATULAPU AIZSTĀJ VISUS IEPRIEKŠĒJOS IZDEVUMOS. 


