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1 Produkta sastāvs un informācija par ražotāju / izplatītāju 

Produkta un kompānijas identifikācija. 

Produkta nosaukums QUELYD SPACIAL VINYL    

Produkta kods    30000325 + 30603174 

Produkta tips    pulveris 

Pielietošanas veids   līme 

Piegādātājs BOSTIK SA 

 253 Avenue du President Wilson 

  93211 La Plaine Saint Denis 

 FRANCE 

Tālrunis:    + 33(0)155999000 

Drošības datu lapas sagatavotāja  
e-pasta adrese    sds.box-fr@bostik.com                                                   

Tālrunis ārkārtas gadījumiem  
ORFILA:     +33(0)145425959 

 

LATVIJĀ ārkārtas situācijās zvanīt:    

Neatliekamā medicīniskā palīdzība (00-24) 113 

Saindēšanās informācijas centrs (00-24) 67042473 

 

IMPORTĒTĀJS 

Kompānija SIA Bostik  

Adrese  Ūdens iela 12-118 

Pasta indekss LV 1007, Rīga 

Valsts  Latvija 

E pasts  eriks.tukiss@baltabura.lv; liene.strauja@baltabura.lv  

Mājas lapa www.bostik.lv 

Tālrunis +371 67 422 073 

Fax  +371 67 424 112 

 

2 Riska faktoru identifikācija 

 

2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija 

Produkta raksturojums: Maisījums  

Klasifikācija atbilstoši ES regulai Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 

Nav nepieciešama 

Klasifikācija atbilstoša Direktīvai 1999/45/EC [DPD] 

Balstoties uz Direktīvu 1999/45/EC un direktīvas grozījumiem, produkts nav klasificēts kā bīstams.  

Skatiet 16.nodaļu, lai sīkāku skaidrojumu par R- vai  H- frāzēm.  

Skatiet 11 nodaļu, lai uzzinātu sīkāku informāciju par ietekmi uz veselību un tās simptomiem 

 

2.2 Norādījumi uz etiķetes 

     Nav 

     Nav ziņu par būtisku ietekmi vai bīstamību veselībai 

Drošības prasību apzīmējumi 

Galvenie :Pirms produkta lietošanas, izlasiet informāciju uz iepakojuma. 

Glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Ja gadījumā Jums 

nepieciešama medicīniskā palīdzība, uzrādiet produkta 

iepakojumu ārstam.  

Profilakse : Nav nepieciešama 

Reakcija : Nav nepieciešama 

http://www.buvniecibas-abc.lv/deklaracijas
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Uzglabāšana : Nav nepieciešama 

Likvidēšana : Nav nepieciešama 

Brīdinājuma apzīmējumi vai simboli : 

Bīstamības apzīmējumi : 

Riska frāzes : Šim produktam nav klasifikācijas pamatojoties uz ES 

likumdošanu. 

Drošības frāzes : Nav nepieciešama 

Marķējuma papildelementi : Drošības Datu lapa pieejama profesionālai lietošanai pēc 

pieprasījuma. 

 

Īpaši norādījumi iepakojumam 

 

Iepakojumam jābūt bērniem   : Nav nepieciešams 

neattaisāmam  

 

Brīdinājums par pieskaršanās  : Nav nepieciešams 

bīstamību  
 

2.3 Citi brīdinājumi 

Citi brīdinājumi, kuri neietilpst : Nav zināmi 

klasifikācijā 

 

3 Sastāvs / informācija par sastāvdaļām 

Saturs / preparāts : Maisījums 

Materiāla raksturojums : Līme 

 

Sastāvā nav papildus sastāvdaļu. kas, saskaņā ar pašreizējām piegādātāja zināšanām, tiktu īpaši 

klasificētas un, kas būtu jāuzrāda šajā sadaļā. 

 

Tips 

[1] Viela, kas klasificēta kā bīstama veselībai un videi. 

[2] Viela, kurai ir ierobežota izmantošana. 

[3] Viela, kas izpilda PBT kritērijus saskaņā ar ES regulu Nr. 1907/2006, XIII pielikumu. 

[4] Viela, kas izpilda vPvB kritērijus saskaņā ar ES regulu Nr. 1907/2006, XIII pielikumu. 

[5] Viela, kas rada līdzīgas bažas 

 

4 Pirmā palīdzība 

Pirmās palīdzības veidu apraksts 

Ieelpošana : Pārvietojiet cietušo personu svaigā gaisā. Uzturiet elpceļus 

atvērtus. Ja cietušais ir bezsamaņā, novietojiet viņu ērtā pozīcijā 

un nekavējoties izsauciet medicīnisko palīdzību. 

Norīšana : Ar ūdeni izskalojiet muti. Ja viela ir norīta un cietusī persona ir 

pie samaņas, dodiet dzert ūdeni pa maziem malciņiem. Meklējiet 

medicīnisko palīdzību, ja simptomi atkārtojas. Nekad neko 

nelieciet cietušajam mutē, ja viņš nav pie samaņas.  

Saskare ar ādu : Mazgājiet ar ūdeni un ziepēm. Meklējiet medicīnisko palīdzību, 

ja simptomi atkārtojas. 

Saskare ar acīm : Nekavējoties skalojiet acis ar lielu daudzumu ūdens, periodiski 

paceļot augšējo un apakšējo plakstiņus. 

Aizsardzība pirmās palīdzības  : Nekādi papildus drošības pasākumi vai apmācības nav jāveic 

pakļaujot sevi riskam. 

http://www.buvniecibas-abc.lv/deklaracijas
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Norādījumi ārstam : Nav jāveic specifiska ārstēšana. Ārstēt simptomātiski. 

Nekavējoties sazinieties ar saindēšanās centra speciālistu, ja 

produkts ir ticis ieelpots vai norīts lielos daudzumos.  

Skatiet 11 nodaļu, lai uzzinātu sīkāku informāciju par ietekmi uz veselību un tās simptomiem. 

5 Ugunsdrošības pasākumi 

Ugunsdzēšanas aprīkojums 

Piemērots : Izmantojiet uguns dzēšanas līdzekļus piemērotus konkrētam 

aizdegšanās gadījumam. 

Nav piemērots : Nav zināms. 

Specifiski riska faktori : Nepastāv specifiska ugunsgrēka vai eksplozijas draudi.  

Nekavējoties izolējiet notikuma vietu sākot ar cilvēku evakuāciju 

ugunsgrēka gadījumā. Nekādi papildus drošības pasākumi vai 

apmācības nav jāveic pakļaujot sevi riskam. 

Bīstami termiskās sadalīšanās   : Degšanas procesā var veidoties šādas vielas: 

produkti    ogļskābā gāze 

     oglekļa monoksīds 

     putekļi un tvaiki 

Piemērots aizsardzības aprīkojums  : Ugunsdzēsējiem jāvalkā atbilstošs aizsargaprīkojums un 

ugunsdzēsējiem   autonomie elpošanas aparāti (SCBA) ar slēgtu sejas daļu, kas

     darbojas pozitīvā spiediena režīmā. 

6 Negadījumu novēršanas pasākumi 

Individuālie drošības pasākumi : Neaiztieciet un nestaigājiet pa izbirušu materiālu.  

Vides aizsardzības pasākumi : Jānovērš iespējamība izbirušai vai izlijušai vielai nokļūt saskarē 

ar augsni, ūdenstilpnēm, notekgrāvjiem un kanalizācijas sistēmu. 

Metodes vielas satīrīšanai 

Neliela noplūde : Pārvietojiet iepakojumus prom no piesārņotās teritorijas. Vielu 

ar putekļusūcēju sasūciet vai saslaukiet un izberiet tam 

paredzētā, marķētā atkritumu konteinerā. Utilizējiet caur 

licenzētu atkritumu pārstrādes uzņēmumu.  

Lielas noplūdes : Pārvietojiet iepakojumus prom no piesārņotās teritorijas. Vielu 

ar putekļusūcēju sasūciet vai saslaukiet un izberiet tam 

paredzētā, marķētā atkritumu konteinerā. Utilizējiet caur 

licenzētu atkritumu pārstrādes uzņēmumu. 

7 Lietošana un uzglabāšana 

Lietošana : Ēšanai, dzeršanai un smēķēšanai vajadzētu būt aizliegtai 

teritorijās, kur materiāls tiek apstrādāts, uzglabāts un lietots. 

Darbiniekiem būtu vēlams nomazgāt seju un rokas pirms ēšanas, 

dzeršanas un smēķēšanas. Nelietot iekšķīgi, nenorīt! Izvairīties 

no materiāla kontakta ar acīm, ādu un apģērbu. Neizmantojiet 

atkārtoti produkta iepakojumu.  

Uzglabašana : Uzglabājiet atbilstoši vietējai likumdošanai. Uzglabājiet 

oriģinālajā iepakojumā, no tiešiem saules stariem pasargātā, 

sausā, vēsā un labi ventilētā telpā nošķirti no nesavietojamiem 

materiāliem (sk.11. nodaļu), ēdieniem un dzērieniem. Uzglabāt 

cieši noslēgtu, hermetizētu līdz lietošanas brīdim. Atvērtos 

iepakojumus no jauna ir rūpīgi jāhermetizē un jāuzglabā stāvus, 

lai novērstu vielas noplūdi. Neuzglabājiet nemarķētos 

konteineros. Uzglabājiet temperatūrā no 5 
o
C līdz 30 

o
C. 

 

Iepakojuma materiāls 

Ieteicams : Izmantojiet oriģinālo iepakojumu. 
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8 Darba drošība / Personīgā aizsardzība 

 

Kontroles parametri 

 

 

 

Ieteicamās pārraudzības : Ja produkts satur sastāvdaļas ar lietošanas ierobežojumiem, 

procedūras personāla, darba vietas gaisa vai bioloģiskā uzraudzība var būt 

 nepieciešama, lai noteiktu ventilācijas efektivitāti vai citu 

 kontroles pasākumu efektivitāti un/vai nepieciešamību izmantot

 sejas aizsargmaskas. 

Darbinieku drošība 

Darbinieku drošības pasākumi :Nav noteiktas īpašas prasības ventilācijas sistēmai. 

Higiēnas pasākumi :Rūpīgi mazgājiet rokas, apakšdelmus un seju pēc ķīmiski 

produktu izmantošanas, pirms ēšanas, smēķēšanas, pirms 

tualetes apmeklējuma un darba dienas beigās. Nodrošiniet, lai 

izlietnes un dušas ir tuvu darba vietai.  

Roku aizsardzība : Strādājot ar ķīmiskiem produktiem nepārtraukti jāvalkā ķīmiski 

izturīgi, necaurlaidīgi cimdi, kas atbilst apstiprinātiem 

standartiem  un,  ja riska novērtējums parāda to nepieciešamību. 

Acu aizsardzība : Drošības standartiem atbilstošas acu aizsargbrilles ir jāvalkā, ja 

to nosaka riska novērtējums, lai izvairītos no šļakatām, miglas un 

putekļiem.  

Ādas aizsardzība : Individuālie aizsardzības līdzekļu nepieciešamība ir jāizvērtē 

katrai iestādei atsevišķi, balstoties uz veicamo uzdevumu un 

iesaistīto speciālistu riska pakāpei, pirms darbībām ar šo 

produktu. 

9 Fizikālās un ķīmiskās īpašības 

Vispārīgā informācija 

Izskats 

Agregātstāvoklis : Ciets [Pārslas} 

Krāsa : Pelēkbalta 

Smarža : Raksturīga 

Svarīga informācija veselības, drošības un vides aizsardzībai 

pH : 9 [Konc.(%w/w):7%] 

Blīvums : 0.34 g/cm
3
 [23

o
C(73.4

o
F)] 

Šķīdība : Šķist sekojošos materiālos: karsts un auksts ūdens 

 

10 Stabilitāte un reaktivitāte 

Stabilitāte : Šis produkts ir stabils 

Nosacījumi no kuriem izvairīties : Nav specifisku datu 

Materiāli no kuriem izvairīties : Nav specifisku datu 

Bīstami sadalīšanās produkti : Pie ieteicamajiem uzglabāšanas un izmantošanas apstākļiem 

bīstamiem sadalīšanās produktiem nevajadzētu veidoties.  

 

11 Toksikoloģiskā informācija 

Iespējamā akūtā ietekme uz veselību 

Ieelpošana : Nav zināma būtiska ietekme vai apdraudējums. 

Norīšana : Nav zināma būtiska ietekme vai apdraudējums. 

Saskare ar ādu : Nav zināma būtiska ietekme vai apdraudējums. 

Saskare ar acīm : Nav zināma būtiska ietekme vai apdraudējums. 

Ierobežojošās vērtības nav zināmas. 
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Akūta toksicitāte 

Secinājums/ Kopsavilkums : Nav pieejams. 

Iespējama hroniska iedarbība uz veselību 

Hroniska toksiskums 

Secinājums/ Kopsavilkums : Nav pieejams. 

Kairinājums / Korozija  

Secinājums/ Kopsavilkums : Nav pieejams. 

Jūtīgums 

Secinājums/ Kopsavilkums : Nav pieejams. 

Kancerogenitāte 

Secinājums/ Kopsavilkums : Nav pieejams. 

Mutagenitāte 

Secinājums/ Kopsavilkums : Nav pieejams. 

Teratogenitāte 

Secinājums/ Kopsavilkums : Nav pieejams. 

Reproduktīvā toksicitāte 

Secinājums/ Kopsavilkums : Nav pieejams. 

Hroniska ietekme : Nav zināma būtiska ietekme vai apdraudējums. 

Kancerogenitāte : Nav zināma būtiska ietekme vai apdraudējums. 

Mutagenitāte : Nav zināma būtiska ietekme vai apdraudējums. 

Teratogenitāte : Nav zināma būtiska ietekme vai apdraudējums. 

Ietekme uz attīstību : Nav zināma būtiska ietekme vai apdraudējums. 

Iedarbība uz auglību : Nav zināma būtiska ietekme vai apdraudējums.  

Bīstamas iedarbības pazīmes / simptomi 

Ieelpošana : Nav specifisku datu 

Norīšana : Nav specifisku datu 

Āda : Nav specifisku datu 

Acis : Nav specifisku datu 

Nozīmīgi orgāni : Satur vielu, kas var izraisīt bojājumus šādos orgānos: augšējos 

elpceļos, ādas, acu, lēcu vai radzenes. 

12 Ekoloģiskā informācija 

Ietekme uz vidi : Nav zināma būtiska ietekme vai apdraudējums. 

Ūdens eksotoksiskums 

Secinājums/ Kopsavilkums : Nav pieejams. 

Bionoārdīšanās 

Secinājums/ Kopsavilkums : Nav pieejams. 

Citas nelabvēlīgas ietekmes : Nav zināma būtiska ietekme vai apdraudējums. 

AOX : Produkts satur organiskos halogēnus un var veicināt AOX 

palielināšanos notekūdeņos. 

PBT : Nav pieejams. 

 P: Nav pieejams. B: Nav pieejams. T: Nav pieejams 

vPvB : Nav pieejams. 

13 Likvidēšanas nosacījumi 

Metodes atkritumu apstrādei : Tukšajos iepakojumos vai iepakojuma savienojuma vietās var 

saglabāties produkta pārpalikumi. No materiāla un tā iepakojuma 

jāatbrīvojas drošā veidā. Produkta pārpalikumus un izlietotos 

iepakojumus nodot licenzētiem atkritumu pārstrādes 

uzņēmumiem. Likvidējot produktu, sagatavotu vielu vai 

blakusproduktus jāseko līdzi vides aizsardzības prasībām, 

atkritumu glabāšanas un vietējo pašvaldību noteikumiem. 

Jānovērš iespējamība izbirušai vai izlijušai vielai nokļūt saskarē 

ar augsni, ūdenstilpnēm, notekgrāvjiem un kanalizācijas sistēmu. 

http://www.buvniecibas-abc.lv/deklaracijas
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Bīstami atkritumi : Pēc ražotāja pieejamās informācijas, produkts nav klasificēts kā 

bīstams atkritums balstoties uz ES Direktīvu 91/689/EEC.  

Eiropas atkritumu katalogs (EWC) 

Atkritumu kods Atkritumu apzīmējums 

08 04 10 līmju un hermētiķu atkritumi, kas nav minēti 08 04 09 

 

14 Informācija transportēšanai 

Starptautiskie pārvadāšanas noteikumi 

 

Regulējošā informācija UN nummurs Kravas 

nosaukums 

Klases PG* Etiķete Papildus 

informācija 

Klase ADR/RID Nav noteikts. - - - - - 

Klase ADN Nav noteikts. - - - - - 

Klase IMDG Nav noteikts. - - - - - 

Klase IATA Nav noteikts. - - - - - 

PG*:Iepakojuma grupa 

15 Reglamentējošie noteikumi 

15.1 Drošības, veselības un vides noteikumi / normatīvie akti, kas tieši attiecas uz vielām un 

maisījumiem 

ES Regula (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) 

  Pielikums XIV – Licenzējamo vielu saraksts 

    Vielas ar lielu riska pakāpi 

      Neviena no sastāvdaļām nav sarakstā. (Rinkopa Nr. 33, REACH) 

Citi ES noteikumi 

  Eiropas tirdzniecība : Vismaz viena sastāvdaļa EINECS sarakstā nav, bet visi tās 

elementi ir uzskaitīti ELINCS. 

 Lūdzu sazinieties ar piegādātāju, lai uzzinātu informāciju par 

materiāla statusu šobrīd.  

Pastiprināta medicīniskā :  1977. gada 11. jūlija Akts nosaka darbību sarakstu, kam 

uzraudzība  nepieciešama pastiprināta medicīniskā uzraudzību: nav 

piemērojams. 

Citi noteikumi 

Amerikas Savienotās Valstis 

ASV tirdzniecības (TSCA 8b) : Nav noteikta. 

Kalifornijas Noteikumi Nr.65 

Sastāvdaļa nosaukums Vēzis Reproduktīvā sist.  Nav būtisks riska 

līmenis 

Max. pieķļaujamā 

deva 

Nav uzskaitītas vielas     

Kanāda 

Kanādas tirdzniecība : Nav noteikta 

Starptautiskie noteikumi 

  Starptautiskie saraksti : Austrālijas tirdzniecība (AICS): Visas sastāvdaļas ir iekļautas 

sarakstā.  

 Ķīnas tirdzniecība (IECSC) : Visas sastāvdaļas ir iekļautas 

sarakstā. 

 Japānas tirdzniecība: Nav noteikta 

 Korejas tirdzniecība: Visas sastāvdaļas ir iekļautas sarakstā. 

 Malaizijas tirdzniecība (EHS reģistrs) : Nav noteikta 

 Jaunzērlandes tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts 

(NZloC) : Nav noteikta 
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 Filipīnu tirdzniecība (PICCS) : Visas sastāvdaļas ir iekļautas 

sarakstā. 

 Taivānas tirdzniecība (CSNN) : Nav noteikta 

16 Cita informācija 

Norāda informāciju, kas ir mainīta salīdzinot ar iepriekš publicēto versiju. 

 

Saīsinājumi un akronīmi : ATE =Akūtās toksicitātes novērtējums 

 CLP = Klasifikācijas, Marķēšanas un Iepakošanas Regula 

[Regula (EC) Nr. 1272/2008] 

 DNEL = Atvasināts, bez jebkādas ietekmes 

 EUH paziņojums = CLP – Specifisks brīdinājuma uzraksts 

 PNEC = Paredzama koncentrācijas iedarbība 

 RRN = REACH Reģistrācijas Nr. 

Pilns H (Bīstamības) frāžu  : Nav nepieciešams 

nosaukums  
Pilns klasifikācijas nosaukums  : Nav nepieciešams 

[CLP/GHS] 

Pilns R (Riska) frāžu nosaukums : Nav nepieciešams 

Pilns klasifikācijas nosaukums : Nav nepieciešams 

[DSD/DPD] 

Vēsture 

Izdrukas datums :09/04/2013 

Publicēšanas datums/Pārbaudīts :09/04/2013 

Iepriekšējais publicēšanas datums : Bez iepriekšējas publicēšanas 

Versija : 1.01 

Sagatavotājs : Nav pieejams 

Brīdinājums lasītājam 

 

Šajā Drošības Datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām un tā 

atbilst patiesībai. Tomēr ne piegādātājs, ne arī kāda no uzņēmuma pārstāvniecībām neuzņemas 

jebkādu atbildību par informācijas precizitāti vai kopējo informācijas saturu.  
Lietotājs pats uzņemas atbildību par drošības pasākumiem, saistītiem ar šī produkta lietošanu. 

Visiem materiāliem var piemist līdz šim nezināma bīstamība, tādēļ tie ir jālieto uzmanīgi. lai gan 

daži apdraudējumi ir aprakstīti šeit, mēs nevaram garantēt, ka tie ir vienīgie, kuri pastāv. 
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