
SIA “AMERICAN EQUIPMENT & SUPPLY” 
LR UR Nr. 40003196298 

Rīga, Lomonosova iela 1, korp.18, LV-1019, Latvija 

Tālr.: +371 67100542, fakss: +371 67100543, 

E-pasts: info@aes.lv, tīmekļa vietne: www.aes.lv 

 

 
 

 

Personai, uz kuru tas attiecas ___ / ___ / _______ 

Nr. _____________ 

 

 

Par atsevišķu produktu statusu 
 

 

Ar šo pamatojam un apliecinām, ka zemāk tabulā minētie Čehijas Republikas uzņēmuma Lybar, a.s. (adrese: Velvěty 

33, 417 62 Rtyně nad Bílinou; tālr./fakss: +420-417557111 / +420-417538484, tīmekļa vietne: http://lybar.eu) ražotie 

produkti, kurus SIA “American Equipment & Supply” importē un izplata Latvijā, saskaņā ar spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem: 

 nav uzskatāmi par biocīdiem 

 un tiem nav nepieciešama Drošības datu lapa.  

 

Produkta 

Pamatojumi Nosaukums saskaņā ar 

ražotāja dokumentāciju 

Pielietojums Raksturojums 

Biolit ECO - lapač 

octomilek 

(BIOLIT JABLIČKO 

fruit fly trap) 

Līdzeklis augļu mušiņu 

iznīcināšanai  
Ābola formas trauciņš ar dabīgu pievilinošo 

šķidrumu ar augļu etiķa smaržu 

AV0š, AVPš, 
BV0, AER0 

Biolit ECO lapač vos, 

sršnů a much 

(BIOLIT wasp trap for 

monitoring) 

Slazds lapseņu, iršu un 

mušu izķeršanai 

Slazds (trauks) ar dabīgu pievilinošo 

šķidrumu ar augļu etiķa smaržu 

AV0š, AVPš, 
BV0, AER0 

Biolit lapač šatních molů 

(BIOLIT clothes-moth 

catcher for monitoring) 

Līmes slazds drēbju kožu 

monitoringam 

Nesacietējoša līme ar drēbju kožu mātīšu 

feromona smaržu uz bieza papīra pamatnes 

AV0, AVF, 

BV0, AER0 

 

Pamatojumi: 

AV0: Nesatur aktīvās vielas un uz insektiem iedarbojas fiziski, tiem pielīpot līmes slazdā: ([1] - I. Vispārīgie jautājumi). 

AV0š: Nesatur aktīvās vielas un uz insektiem iedarbojas fiziski, tiem noslīkstot slazda šķidrumā: ([1] - I. Vispārīgie jautājumi). 

AVPš: Lai gan insekti slazdā tiek ievilināti ar smaržas palīdzību, kuru izdala tajā esošais šķidrums, produkti nav uzskatāmi par 

atraktantiem, jo smaržas avots ir pārtikā lietojams produkts, kas nav uzskatāms par aktīvo vielu: ([1] – 1.pielikums; [4]). 

AVF: Lai gan insekti līmes slazdā tiek ievilināti ar feromona smaržas palīdzību, kuru izdala līmes slānis, produkti nav 

uzskatāmi par atraktantiem, jo tiek izmantoti insektu monitoringam: ([4]). 

BV0: Produkti nesatur vielas, kuras saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK ir klasificētas kā bīstamas cilvēka veselībai vai apkārtējai 

videi, vielas, kuras ir noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas vai ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas: ([2] -31.panta 1. 

un 3. punkts). 

AER0: Produkti nesatur vielas, kurām ir konkretizētas Kopienas arodekspozīcijas robežvērtības: ([2] - 31.panta 3. punkts; 

Latvijā: atbilstoši [3]). 
 

 

 

Normatīvie akti un ES vadlīniju dokumenti: 

1. 2003.gada 15.aprīļa MK noteikumi Nr.184 “Prasības darbībām ar biocīdiem”. 

2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH). 

3. 2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”. 

4. Manual of decisions for implementation of Directive 98/8/EC concerning the placing on the market of biocidal products. Last 

modified: 10.07.2008. (pieejams tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/environment/biocides/manual.htm). 

 

 
 

 Valdes priekšsēdētāja:                                    /Lija Linalaida/ 
 

http://buvniecibas-abc.lv/deklaracijas


