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1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU / IMPORTĒTĀJU 
 
 Produkta nosaukums: Flugger High Tech Aluminium Paint, waterborne 
 Ražotājs: 

Ražotāja adrese: 
Flugger A/S Export 
Isievdalvej 151 
DK-2610 Rodovre 
Tel: + 4570151505/Fakss: +4544541505 

 Importētājs Latvijā: 
 
Importētāja adrese: 
 

SIA PROFCENTRS 
 
Ventspils iela 63a, LV -1046, Rīga 
Tel: 67455613/ Fax: 67455612 

 Ārkārtas situācijā zvanīt: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: (+371) 112 
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: (+371) 67042473 

 

2. ETIĶETES ELEMENTI 
 
 Produkta klasifikācija: R52/53 
 
 Bīstamības simbols 

un paskaidrojums: 
Nav nepieciešams. 

 Iedarbības raksturojumi: R52/53 Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu  
iedarbību ūdens vidē 

 Drošības prasību 
apzīmējumi: 

S2 
S18 
S23 
S46 
 
S61 

Sargāt no bērniem  
Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to 
Izvairīties no tvaiku vai aerosola ieelpošanas 
Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt 
iepakojumu vai tā marķējumu 
Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai 
izmantot drošības datu lapas. 

 Papildus informācija: GOS satur produktā 140 g/l. Pieļaujamais GOS saturs produktā (2010) 140 g/l. 
 

3. SASTĀVS / INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM 
 
 

 
 
 
 
 

Klasifikācija saskaņā ar direktīvu 1999/45/EK 
Vielas nosaukums EC numurs CAS numurs Koncentrācija Klasifikācija 
Ligroīns (naftas), hidrētā, 
smagā; Ar ūdeņradi 
apstrādātā nafta ar zemu 
viršanas temperatūru HF 

265-150-3 64742-48-9 1 - 5 % R10 - Xn; R65 - R66* 

Alumīnija pulveris 231-072-3 7429-90-5 10 - 15 % R10 -  F; R15 

Piedeva B - - < 1 % C; R34 - Xn; R22 - N; 
R50/53 

* Zīme H un P 
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Skatīt 11, punktu par ietekmi uz cilvēka veselību. Pilnus vielu iedarbības raksturojumu atšifrējumus skatīt 16. 
punktā. Arodekspozīcijas robežvērtības skat. 8.punktā. 
 
 

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI  
 
 Vispārīga informācija: Vēršoties pēc medicīniskās palīdzības, uzrādīt ārstam šo drošības datu lapu.   
 Ieelpojot: Nodrošināt cietušajam svaigu gaisu un atpūtu.  
 Nokļūstot acīs: Izņemt kontaktlēcas. Atliekt galvu atpakaļ, atvērt plaši acis un skalot tās vismaz 

pāris minūtes.   
 Nokļūstot uz ādas: Noskalot kontakta vietu ar lielu daudzumu ūdens. Novilkt piesārņoto apģērbu.  
 Norijot: Iedzert pāris glāzes ūdeni vai pienu. Ja norīts liels daudzums produkta, meklēt 

medicīnisku palīdzību.    
 

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI 
 
 Piemērotie ugunsdzēšanas līdzekļi: Produkts nav uzliesmojošs. Lietot pulveri, ūdens miglu, CO2 vai 

putas.  
 Ugunsdzēšanas līdzekļi, kurus 

aizliegts lietot: 
- 

 Bīstamība, ko rada degošā viela vai 
produkts, degšanas produkti un 
gāzes: 

Nav. 

 Īpašs aizsardzības aprīkojums 
ugunsdzēsējiem: 

Neieelpot produkta tvaikus un izplūdes gāzes.  

 
 

6. PASĀKUMI AVĀRIJAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ 
 
 Personāla aizsardzība: Izvairīties no kontakta ar ādu un acīm. Neieelpot produkta tvaikus. Lietot 

piemērotu aizsargapģērbu. Skatīt 8. punktu.  
 Vides aizsardzības 

pasākumi: 
Nepieļaut lielu daudzumu nokļūšanu kanalizācijas sistēmā un ūdens ceļos. Ja 
nepieciešams informēt vietējās varas pārstāvjus.   

 Savākšanas metodes: Absorbēt ar smiltīm vai citu piemērotu absorbentu un atbilstoši izvietot. Skatīt 13. 
punktu. Iepakojumu ar produkta atlikumiem marķēt kā bīstamu produktu.    

 

7. LIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA 
 
 Lietošana: Izvairīties no kontakta ar ādu un acīm.  
 Uzglabāšana: Uzglabāt tvertnes cieši noslēgtas sausā vietā un drošā attālumā no bērniem. 

Turēt drošā attālumā no pārtikas produktiem.  

Klasifikācija saskaņā ar regulu 1272/2008/EK 
Vielas nosaukums EC numurs CAS numurs Koncentrācija Klasifikācija 
Ligroīns (naftas), hidrētā, 
smagā; Ar ūdeņradi 
apstrādātā nafta ar zemu 
viršanas temperatūru HF 

265-150-3 64742-48-9 1 - 5 % 
H304 
H350 

Alumīnija pulveris 231-072-3 7429-90-5 10 - 15 % 
H261 
H250 

Piedeva B - - < 1 % - 



DROŠĪBAS DATU LAPA 
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. /2006 (REACH) 

 
Produkta nosaukums: Flugger High Tech Aluminium Paint, 

waterborne 
Tulkojums latviešu valodā: 09.09.2011. 

 

 
  Lapa 3 no 4 
 

 

8. KAITĪGĀS IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA / PERSONU AIZSARDZĪBA 
 
 Arodekspozīcijas 

kontroles pasākumi: 
Darba vietā jābūt pieejamai acu skalošanas ierīcei un tekošam ūdenim.   

 Pieļaujamās produkta 
sastāvdaļu robež-
koncentrācijas: 

- 

 Elpošanas ceļu 
aizsardzība: 

Izsmidzinot lietot aizsargmasku ar kombinēto filtru.   

 Roku aizsardzība: Lietot aizsargcimdus no nitrila gumijas. Ievērot ražotāja sniegtos ieteikumus. 
Lietot aizsargapģērbu.  

 Acu aizsardzība: Lietot aizsargbrilles, ja ir iespējams kontakts ar acīm.  
 
9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 
 
 Agregātstāvoklis: Šķidrums 
 Krāsa: Sudraba 
 Smarža: Vāja 
 pH: 7.0 - 7.5 
 Viršanas t-ra: 100 °C 
 Relatīvais blīvums: 1.11 kg/l 
 Ūdens procentuālais 

daudzums: 
< 55 % 

 Organisko šķīdinātāju 
daudzums: 

< 5 % 

 

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 
 
 Ķīmiskā stabilitāte: Stabils normālos lietošanas un uzglabāšanas apstākļos. 
 Apstākļi, no kuriem 

jāizvairās: 
Nav. 

 Nesavietojami materiāli: Nav.  
 Bīstami sadalīšanās 

produkti: 
Oglekļa oksīdi.  

 
 

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 
 

 Akūta toksicitāte: Nav informācijas. 

 Ieelpošana: Ilgstoša lietošana var izraisīt nogurumu. Izsmidzināta produkta ieelpošana var 
izraisīt plaušu bojājumus.  

 Saskarē ar ādu: Ilgstoša vai atkārtota iedarbība var izraisīt ādas sausumu un sprēgāšanu. Sausina 
un attauko ādu.   

 Nonākot acīs:  Var izraisīt acu kairinājumu.  

 Norijot:  Norīšana var izraisīt īslaicīgu vārgumu.  

 Sensibilitāte: - 
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12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 
         
 Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu  

iedarbību ūdens vidē. 
 Piedeva B: 

LC50 96h zivis: 0.3 mg/l 
EC50 48h dafnijas: 0.37 mg/l 
LC50 3h baktērijas: 26 mg/l 
 

 

13. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 
 
 Vispārēja informācija: Izvietot atkritumus saskaņā ar vietējās likumdošanas normatīvajām prasībām. 

Produkta atlikumus var reciklēt, ja produkta iepakojums ir atbrīvots no produkta 
atlikumiem.   

 Eiropas atkritumu 
katalogs (EWC):  

08 01 11 
 

 

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU 
 

Produkts nav klasificēts kā bīstama krava.  
 

15. NORMATĪVA RAKSTURA INFORMĀCIJA 
 

 Normatīvie akti: Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH). 
2002.gada 12.marta MK noteikumi Nr.107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu 
klasificēšanas, iepakošanas un marķēšanas kārtība”. 
2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 “Darba aizsardzības prasības saskarē 
ar ķīmiskajām vielām darba vietās”. 
2004. gada 30. novembra MK noteikumi Nr. 985 „Noteikumi par atkritumu 
klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”. 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 453/2010 

 

16. CITA INFORMĀCIJA 
 

 
 

Saīsinājumi: R10 - Uzliesmojošs 
R15 - Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes 
R22 - Kaitīgs norijot 
R34 - Rada apdegumus 
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 vai izraisīt tās sprēgāšanu 
H304 - Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos 
H350 - Var izraisīt vēzi 
H261 - Nonākot saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošas gāzes 
H250 - Spontāni aizdegas saskarē ar gaisu 

 Pārējā informācija: Šī drošības datu lapa ir tulkota Latvijas Piesārņojuma profilakses centrā no 
produkta ražotāja drošības datu lapas oriģināla angļu valodā. 

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi 
par korektiem, tomēr ne produkta importētājs, ne tā ražotājs negarantē, ka šī informācija ir izsmeļoša un 
neuzņemas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana. Paša produkta lietotāja 
atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem un veikt 
visus nepieciešamos drošības pasākumus, lietojot šo produktu.  

 
 


