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1. VIELAS / MAIS ĪJUMA UN UZĥĒMĒJSABIEDR ĪBAS / UZĥĒMUMA APZINĀŠANA 
 
1.1.  Produkta identifikators  
1.1.1.  Produkta tirdzniec ības nosaukums 
 LUJA 
1.1.2.  Produkta kods 
 804-sērija, 805-sērija un 699-sērija 
 
1.2.  Vielas vai mais ījuma attiec īgi apzin ātie lietojuma veidi un t ādi, ko neiesaka izmantot 
1.2.1. Ieteicamais pielietojums 
 Krāsošanas darbi. 
 Apraksts: Akrilāta krāsa.  
 
1.3. Inform ācija par droš ības datu lapas pieg ādātāju 
1.3.1. Ražotājs / import ētājs   Tikkurila Oyj   SIA „Tikkurila” 
          Reă. Nr. 40003159963 
1.3.2. Kontaktinform ācija 
 Adrese     P.O. Box 53   Krūzes iela 3 
      FI-01301 VANTAA  Rīga, LV-1046   
 Tālrunis    +358 9 857 71   +371 67 611 135 
 Fakss     +358 9 8577 6936  +371 67 610 911 
 E-pasts    productsafety@tikkurila.com info.lv@tikkurila.com 
1.3.3. Par droš ības datu lapu atbild īgais uz Ħēmums 
 Tikkurila Oyj, Product Safety, e-mail: productsafety@tikkurila.com 
 
1.4. TālruĦa numurs, kur zvan īt ārkārtas situ ācij ās 
1.4.1. Medic īniskai pal īdzībai     113 
1.4.2. Valsts ugunsdz ēsības un gl ābšanas dienestam 112 
1.4.3. Saind ēšanās inform ācijas centram   +371 67 042 473 (Latvija) 
1.4.4. Ražotājam      +358 9 857 71 (Somija) 
 

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA 
 
2.1. Vielas vai mais ījuma klasific ēšana 
 SaskaĦā ar ES Direktīvu 1999/45/EK produkts nav klasificēts kā bīstams. 
2.2. Etiėetes elementi 
 Produktam nav brīdinājuma etiėetes.  
 Satur:  
 - 
2.3. Citi apdraud ējumi   
 Citi apdraudējumi nav zināmi. 
 

3. SASTĀVS / INFORMĀCIJA PAR SAST ĀVDAěĀM 
 
3.1. Mais ījumi  
 Bīstam ās sast āvda Ĝas 
 CAS numurs  EINECS Vielas ėīmiskais nosaukums Koncentr ācija  Klasifik ācija  
 - - - - - 
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4. PIRMĀS PAL ĪDZĪBAS PASĀKUMI 
 
4.1. Pirm ās pal īdzības pas ākumu apraksts  
 Šaubu gadījumā vai arī, ja simptomi saglabājas, meklēt medicīnisku palīdzību.  
4.1.1. Ieelpošana 
 Nogādāt cietušo svaigā gaisā.  
4.1.2. Nok Ĝūšana uz ādas 
 Rūpīgi nomazgāt ādu ar ūdeni un ziepēm vai lietot piemērotu ādas tīrīšanas līdzekli. Nelietot šėīdinātājus 
 vai atšėaidītājus.  
4.1.3. Nok Ĝūšana ac īs 
 IzĦemt kontaktlēcas, skalot acis ar lielu daudzumu tīra, svaiga ūdens vismaz 15 minūtes, turot plakstiĦus 
 atvērtus un, ja nepieciešams, meklēt medicīnisku palīdzību. 
4.1.4. Nor īšana 
 Ja produkts nejauši norīts, skalot muti ar lielu daudzumu ūdens (tikai, ja persona ir pie samaĦas). Ja 
 nepieciešams, meklēt medicīnisku palīdzību.  
4.2. Svar īgākie simptomi un ietekme – ak ūta un aizkav ēta 
 Nav zināmi. 
4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medic īnisko pal īdzību un īpašu apr ūpi 
 Nav. 
 

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI 
 
5.1. Ugunsdz ēsības līdzek Ĝi 
5.1.1. Piemērotie ugunsdz ēsības l īdzek Ĝi 
 Ieteicams: Alkoholu izturīgas putas, CO2, ugunsdzēšamo pulveri vai ūdens smidzināšanu. 
5.1.2. Ugunsdz ēsības l īdzek Ĝi, kurus nedr īkst lietot, Ħemot v ērā droš ības apsv ērumus 
 Nelietot spēcīgu ūdens strūklu. 
5.2. Īpaša vielas vai mais ījuma izrais īta b īstam ība 
 Degšanas procesā veidojas biezi, melni dūmi, kas satur kaitīgus sadalīšanās produktus.  
 Var būt nepieciešams izmantot atbilstošus elpošanas aparātus.  
5.3. Ieteikumi ugunsdz ēsējiem 
 Ugunij pakĜautus noslēgtus konteinerus atdzesēt ar ūdeni. NepieĜaut dzēšanas notekūdeĦu nokĜūšanu 
 kanalizācijā vai ūdenstilpnēs.  
 

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPL ŪDES GADĪJUMĀ 
 
6.1. Individu ālās droš ības pas ākumi, aizsardz ības l īdzek Ĝi un proced ūras ārkārtas situ ācij ām 
 Skatīt 7. un 8.nodaĜā uzskaitītos aizsardzības pasākumus.  
6.2. Vides droš ības pas ākumi 
 NepieĜaut nokĜūšanu kanalizācijā vai ūdens tilpnēs. 
6.3. Ierobežošanas un sav ākšanas pa Ħēmieni un materi āli 
 Ierobežot un savākt izlieto vielu ar nedegošu absorbējošu materiālu, piemēram, ar smiltīm vai vermikulītu, 
 ievietot atbilstoši marėētā  konteinerā likvidēšanai saskaĦā ar vietējo likumdošanu. Tīrīt ar piemērotu 
 mazgāšanas līdzekli; izvairīties no šėīdinātāju lietošanas. 
6.4. Atsauce uz cit ām ieda Ĝām 
 Skatīt arī 13.nodaĜā informāciju par atkritumu iznīcināšanu.  
 

7. LIETOŠANA UN GLAB ĀŠANA 
 
7.1. Piesardz ība drošai l ietošana i 
 NepieĜaut nokĜūšanu uz ādas un acīs. Izvairīties no tvaiku un smidzināšanas migliĦas ieelpošanas. 
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 Izvairīties no slīpēšanas putekĜu ieelpošanas. Nedzert, neēst un nesmēėēt, darbojoties ar vielu.  
7.2. Drošas glab āšanas apst ākĜi, tostarp visu veidu nesader ība 
 Glabāt vēsā, sausā, labi vēdināmā.  Neglabāt kopā ar oksidētājiem, stipri sārmainiem un  stipri skābiem 
 materiāliem. Nesmēėēt. Glabāt tvertnes cieši aizvērtas. Sargāt no sala.  
7.3. Konkr ēts(-i) galalietošanas veids(-i) 
 Nav.  
 

8. IEDARB ĪBAS PĀRVALD ĪBA / INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZ ĪBA 
 
8.1. Pārvald ības parametri  
 Produkts nesatur ar arodekspozīcijas robežvērtībām uzrādāmas vielu koncentrācijas (Arodekspozīcijas 
 robežvērtības saskaĦā ar ES Direktīvām un SliekšĦa robežvērtības saskaĦā ar ACGIH 2009). 
8.2. Iedarb ības p ārvald ība 
8.2.1. Arodekspoz īcijas kontrole  
 Jānodrošina atbilstoša ventilācija.  
8.2.2. Individu ālie aizsardz ības l īdzek Ĝi 
8.2.2.1. Elpošanas aizsardz ība 
 Nepietiekamas ventilācijas gadījumā smidzināšanas-uzklāšanas laikā jāizmanto atbilstoši, sertificēti 
 respiratori ar gāzu un putekĜu filtru AP.  
8.2.2.2. Roku aizsardz ība 
 Vienmēr jāizmanto aizsargcimdi.  
 Ādu var palīdzēt pasargāt aizsargkrēmi, tomēr tos nevajadzētu uzklāt, kad iedarbība ir notikusi.  
 Cimdi ir jāmaina regulāri. Jāievēro cimdu ražotāju sniegtās instrukcijas un informācija attiecībā uz 
 lietošanu, uzglabāšanu, apkopi un nomaiĦu. Ieteicamais aizsargcimdus veids ir, piemēram: 
 nitrila gumija (noplūdes laiks > 480 min.) 
 Nav ieteicami PVA cimdi.  
8.2.2.3. Acu/sejas aizsardz ība 
 Jāizmanto acu aizsargu, īpaši smidzināšanas-uzklāšanas laikā.  
8.2.2.4. Ādas aizsardz ība 
 Smidzināšanas-uzklāšanas laikā jāvalkā piemērots aizsargapăērbs.  
 

9. FIZIKĀLĀS UN ĖĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 
 
9.1. Inform ācija par pamata fizik ālajām un ėīmiskaj ām īpaš ībām 
9.1.1. Ārējais izskats 
 Tonēts, viskozs šėidrums 
9.1.2. Sākotn ējais viršanas punkts un interv āls - 
9.1.3. Uzliesmošanas temperat ūra   - 
9.1.4. Sprādzienb īstam ības īpaš ības 
9.1.4.1. Apakš ējā sprādzienb īstam ības robeža - 
9.1.4.2. Augš ējā sprādzienb īstam ības robeža  - 
9.1.5.  Tvaika spiediens     - 
9.1.6. Relat īvais bl īvums    1,2 – 1,3 
9.1.7. Šėīdība  
9.1.7.1. Šėīdība ūden ī     Šėīstošs 
9.2. Cita inform ācija 
 Nav.  
 

10. STABILITĀTE UN REAĂĒTSPĒJA 
 
10.1. Reaăētsp ēja  
 Skatīt 10.5.nodaĜu. 
10.2. Ėīmisk ā stabilit āte 
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 Stabils ieteicamajos uzglabāšanas un lietošanas apstākĜos (skatīt 7.nodaĜu). 
10.3. Bīstamu reakciju iesp ējam ība 
 Skatīt 10.5.nodaĜu. 
10.4. Apst ākĜi, no kuriem j āizvair ās 
 Augstā temperatūrā var veidoties bīstami sadalīšanās produkti. 
10.5. Nesader īgi materi āli 
 Lai izvairītos no eksotermiskām reakcijām, neglabāt kopā ar oksidētājiem, stipri sārmainiem un skābiem 
 materiāliem.  
10.6. Bīstami no ārd īšanās produkti 
 Augstā temperatūrā var veidoties tādi bīstami sadalīšanās produkti kā oglekĜa monoksīds un dioksīds, 
 dūmi, slāpekĜa oksīdi u.c. 
 

11. TOKSIKOLOĂISKĀ INFORMĀCIJA 
 
11.1. Inform ācija par toksikolo ăisko ietekmi  
 Toksikoloăisko testu dati par pašu produktu nav pieejami.  
11.1.1. Sensibilit āte 
 Produkts nav klasificēts kā sensibilizējošs saskarē ar ādu, bet tas satur nelielu daudzumu konservantu, kas 
 var izraisīt alerăisku reakciju: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, 2-metil-2H-izotiazol-3-ons un 2,2′-ditio-bis[N-
 metilbenzamīds]. 
11.1.2. Inform ācija par iesp ējamiem iedarb ības veidiem  
 Ieelpošana: Ilgstoša izsmidzinātās migliĦas ieelpošana var izraisīt elpošanas sistēmas kairinājumu
 Nok Ĝūšana uz ādas: Atkārtota vai paildzināta saskare ar preparātu var izraisīt ādas attaukošanos, kas 
 noved pie nealerăiska dermatīta. Šėidruma šĜakatu nokĜūšana acīs var izraisīt kairinājumu. 
 Nor īšana: Norīšana var izraisīt nelabumu. 
 

12. EKOLOĂISKĀ INFORMĀCIJA 
 
12.1. Toksicit āte 
12.1.1. Ūdens toksicit āte  
 Nav attiecīgu datu. 
12.2. Notur ība un sp ēja no ārd īties 
12.2.1. Biolo ăiskā noārd īšanās 
 Nav attiecīgu datu. 
12.3. Bioakumul ācijas potenci āls 
 Nav attiecīgu datu. 
12.4. Mobilit āte augsn ē 
 Dati nav pieejami. 
12.5. PBT un vPvB ekspert īzes rezult āti 
 Dati nav pieejami. 
12.6. Citas nelabv ēlīgas ietekmes 
 Produkts nav klasificēts kā videi bīstams.  
 Ekotoksikoloăisko testu dati par pašu produktu nav pieejami. Produktu nedrīkst liet kanalizācijā vai ūdens 
 tilpnēs. 
 

13. APSVĒRUMI, KAS SAIST ĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU 
 
13.1. Atkritumu apstr ādes metodes  
 Produkta atlikumi: 
 Savākt atlikumus atkritumu konteineros. Iznīcināt tos saskaĦā ar vietējo likumdošanu. Eiropas atkritumu 
 klasifikatora kods ir 08 01 11 vai 08 01 12 (krāsu un laku atkritumi). 
 Iepakojuma atkritumi:  
 Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaĦā ar vietējo likumdošanu. 
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14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORT ĒŠANU 
 
14.1. ANO numurs      Nav 
14.2. ANO sūtīšanas nosaukums   Nav 
14.3. Transport ēšanas b īstam ības klase(-es) Nav klasificēts  
14.4. Iepakojuma grupa    Nav 
14.5. Vides apdraud ējumi 
 SaskaĦā ar starptautiskajiem transporta noteikumiem produkts nav klasificēts kā bīstams videi.  
14.6. Īpaši piesardz ības pas ākumi lietot ājiem 
 Nav zināmi. 
14.7. Transport ēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikuma m un IBC kodeksam 
 Nav zināms.  
  

15. INFORMĀCIJA PAR REGUL ĒJUMU 
 
15.1. Droš ības, vesel ības jomas un vides noteikumi/normat īvie akti, kas īpaši attiecas uz viel ām un 
 mais ījumiem 
 „Ėīmisko vielu likums” 
 LR MK Noteikumi Nr.107 „Ėīmisko vielu un ėīmisko produktu klasificēšanas, marėēšanas un iepakošanas 
 kārtība” 
 LR MK Noteikumi Nr.325 „Darba aizsardzības prasības saskarē ar ėīmiskajām vielām darba vietās” 
 LR MK Noteikumi Nr.231 „Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no 
 noteiktiem produktiem” 
 Regula (EK) 1907/2006 
15.2. Ėīmisk ās droš ības nov ērtējums 
 Nav veikts.  
 

16. CITA INFORMĀCIJA 
 
16.1. Papildinform ācija  
 Šī drošības datu lapa ir sagatavota saskaĦā ar Regulas (ES) 453/2010 II pielikumu, ar ko groza Regulu 
 (EK) 1907/2006 (REACH). 
 Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz ražotājam pieejamo informāciju un pašreizējo ES 
 likumdošanu. Šī drošības datu lapa sniedz norādījumus par produktu no veselības, drošības un vides 
 aizsardzības viedokĜa un nenozīmē tehniskā izpildījuma garantiju vai piemērotību īpašai lietošanai. 
 
 Papildus informāciju sniegs: Tikkurila Oyj, Product Safety, P.O. Box 53, FIN-01301 VANTAA, SOMIJA, 
 Telefons +358 9 857 71, Fakss +358 9 8577 6936, E-pasts: productsafety@tikkurila.com 
 
 Produkta drošības datu lapa ir tulkota no ražotāja drošības datu lapas oriăināla angĜu valodā (izdots 
 31.08.2011.) 
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