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Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II pielikumu 

 

Produkta identifikators: Repelents „Detia Maulwurf-Frei” 
Datu lapas oriģināls: 19.02.2013. Sagatavota latviešu valodā: 30.10.2013.

 

 
  Lapa: 1. no 8 
 

 

1. VIELAS / MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS / UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 
 

Produkta identifikators: 

 Repelents „Detia Maulwurf-Frei” 
Ražotāja norādītais produkta kods: 30 

Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot: 

 Līdzeklis kurmju atbaidīšanai. 

Informācija par drošības datu lapas piegādātāju: 

 Ražotājs: Detia Freyberg GmbH 

 Ražotāja adrese: Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11, D-69514 Laudenbach, Vācija 
Tālr./fakss: +49(0)6201-708-0 / +49(0)6201-708-427 

 E-pasta adrese: export@detia-degesch.de 

 Tīmekļa vietne: www.detia-degesch.de 

 Par drošības datu lapas 
oriģinālu atbildīgā 
persona: 

sicherheitsdatenblatter@detia-degesch.de 

 Ievedējs Latvijā: SIA “American Equipment & Supply” 
UR Nr. 40003196298 

 Ievedēja adrese: Juridiskā: 
Faktiskā: 

Rīga, Lomonosova iela 1, korp.18, LV-1019 
Rīga, Lomonosova iela 1, korp.18, LV-1019 
Tālr./fakss (+371) 67100542 / (+371) 67100543 

 Par drošības datu lapu 
atbildīgā persona: 

info@aes.lv 

 Tīmekļa vietne: www.aes.lv 

Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās: 

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: (+371) 112 
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: (+371) 67042473 
Vācijā: Saindēšanās informācijas centrs (GIZ) Maincas universitātes slimnīcā, tālr.: +49-(0)6131-19240 

 
2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA 
 

Vielas vai maisījuma klasificēšana: 

 Maisījuma klasifikācija: Xi; R36, R52/53 
Maisījums ir klasificēts kā bīstams atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 
1999/45/EK. 

 Fizikālā un ķīmiskā 
bīstamība: 

Normālos lietošanas apstākļos nav sagaidāma bīstama iedarbība. 

  Ietekme uz veselību: Kairina acis. 

 Ietekme uz vidi: Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. 

Etiķetes elementi: 

 Bīstamības simbols 
un paskaidrojums: 

   
 Kairinošs 

 
 
 
Bīstams videi 

 
 

 Iedarbības raksturojumi: R36 

R52/53 
 

Kairina acis 

Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi 
ūdens vidē 

 Drošības prasību 
apzīmējumi: 

S2 Sargāt no bērniem 
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S25 
S26 
 
S46 
 
S56 
 

Nepieļaut nokļūšanu acīs 
Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un 
meklēt medicīnisku palīdzību 
Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt 
iepakojumu vai tā marķējumu 
Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā 
atkritumu savākšanas vietā 

 Papildus marķējums: Aktīvā viela: Lavanda (Lavandula hybrida), ekstrakts: 2 g/100 g 
Biocīda inventarizācijas Nr.: 25052004/856 

Citi apdraudējumi: 

 PBT vai vPvB kritēriji: Nav uzrādīts. 

 Pārējā informācija: Informāciju par ietekmi uz veselību un tās simptomiem, kā arī ietekmi uz vidi skatīt 
attiecīgi 11. un 12. iedaļā. 

 
3. SASTĀVS / INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM 
  

Maisījumi: 

 Ķīmiskais raksturojums: Lietošanai gatavas lodītes ar sastāvdaļām, kuru smarža identiska dabas vielām. 

Sastāvdaļu deklarācija saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK un Regulu 1272/2008/EK: 

 EK numurs CAS numurs Konc., % Klasifikācija  
 

Vielas nosaukums 
   67/548/EEK 1272/2008/EK 

 Aktīvā viela: 
Lavanda (Lavandula 

hybrida), ekstrakts; 
Lavandas eļļa 

 
294-470-6 

 
91722-69-9 

 
2 

 
R10 
Xi; R38-41 
Xn; R65 
N; R51/53 

 
Flam. Liq. 3 
Skin Irrit. 2 
Eye Dam. 1 
Asp. Tox. 1 
Aquatic Chronic 2 

 
H226 
H315 
H318 
H304 
H411 

[1]
[2]

 Pilnu vielas iedarbības raksturojumu, bīstamības klašu un kodu atšifrējumu skatīt 16. iedaļā. 
Aroda ekspozīcijas robežvērtības, ja pieejamas, skatīt 8. iedaļā. 
[1] Vielas, kuras klasificētas kā bīstamas veselībai vai videi. 
[2] Vielas, kurām noteiktas aroda ekspozīcijas robežvērtības. 

 
4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI  
 

Pirmās palīdzības pasākumu apraksts: 

 Ieelpojot: Pārvietoties svaigā gaisā. 

 Nokļūstot acīs: Nekavējoties uzmanīgi un pilnīgi skalot acis ar lielu daudzumu tīra ūdens 
vismaz 5 minūtes ilgi. Pēc tam konsultēties ar acu ārstu. 

 Nokļūstot uz ādas: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Nomainīt piesārņoto apģērbu. 
 Norijot: Tūlīt izskalot muti un dzert daudz ūdens. 

Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta: 

 Nokļūstot acīs: Nav uzrādīts. 

 Nokļūstot uz ādas: Nav uzrādīts. 

 Ieelpojot: Nav uzrādīts. 

 Norijot: Nav uzrādīts. 

Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi: 

 Nav uzrādīts. 
 
5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI 
 

Ugunsdzēsības līdzekļi: 
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 Piemērotie ugunsdzēšanas 
līdzekļi: 

Dzēšanas līdzekļus izvēlēties atbilstoši apkārtējiem materiāliem. 

 Nepiemērotie 
ugunsdzēšanas līdzekļi: 

Nav uzrādīts. 

Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība: 

 Bīstami sadegšanas 
produkti: 

Produkts pats nav degošs. 
Augstās temperatūrās var veidoties bīstami sadalīšanās produkti. 

Ieteikumi ugunsdzēsējiem: 

 Īpašas ugunsdzēšanas 
metodes: 

Nav uzrādīts.  

 Aizsardzības līdzekļi 
ugunsdzēsējiem: 

Valkāt individuālos elpošanas aparātus. 

Pārējā informācija: 

 Tvaiku, gāzu vai miglas izkliedēšanai lietot izsmidzinātu ūdeni. 
Uguns dzēšanā izmantoto, piesārņoto ūdeni savākt atsevišķi. Neļaut tam nonākt kanalizācijā vai ūdenstilpnēs. 

 
6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS 
 

Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām: 

 Personām, kuras nav 
apmācītas ārkārtas 
situācijām: 

Nodrošināt labu ventilāciju. 

 Ārkārtas palīdzības 
sniedzējiem: 

Nodrošināt labu ventilāciju. 

Vides drošības pasākumi: 

 Neļaut produktam izplatīties un nonākt kanalizācijā vai ūdens vidē. 

Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli: 

 Savākt mehāniski un likvidēt saskaņā ar 13. iedaļu. 

Atsauce uz citām iedaļām: 

 Piezīme: kontaktinformāciju ārkārtas situācijas gadījumā skatīt 1. iedaļā, informāciju par individuālās 
aizsardzības līdzekļiem un atkritumu utilizāciju – attiecīgi 8. un 13. iedaļā. 

 
7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA 
 

Piesardzība drošai lietošanai: 

 Lietot tikai saskaņā ar instrukciju. Nepieļaut nokļūšanu acīs. Pēc lietošanas nomazgāt rokas. 
Ievērot vispārējos ugunsdrošības noteikumus. 

Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība: 

 Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, sausā un vēsā vietā. 

Konkrēts(-i) gala lietošanas veids(-i): 

 Izmantot tikai kā līdzekli kurmju atbaidīšanai. 

 
8. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA / INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA 
 

Pārvaldības parametri: 

 Piemērojamās 
arodekspozīcijas 
robežvērtības: 

Viela Ražotāja dati, EH40 TWA // STEL LR MK not. Nr. 325 

Lavandas eļļa 560 // --- mg/m3 ---  
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 Bioloģiskās robežvērtības: Netiek reglamentētas. 

Iedarbības pārvaldība: 

 Atbilstoša tehniskā 
pārvaldība: 

Nodrošināt labu ventilāciju. 

 Individuālās aizsardzības līdzekļi: 

 Elpošanas aizsardzība: Lietojot saskaņā ar instrukciju, nav nepieciešama. 

 Roku aizsardzība: Valkāt aizsargcimdus, piemēram, nitrila vai lateksa (AQL: 1.5), atbilstošus 
EN 374-2 un EN 374-3. 

 Ādas un ķermeņa 
aizsardzība: 

Lietojot saskaņā ar instrukciju, nav nepieciešama. 

 Acu /sejas aizsardzība: Lietojot saskaņā ar instrukciju, nav nepieciešama. 

 Higiēnas pasākumi: Izmantot ādas aizsargkrēmu. 
Nekavējoties nomainīt piesārņoto apģērbu. 
Darba laikā nedrīkst ēst un dzert. 
Pirms pārtraukumiem un pēc darba nomazgāt rokas un seju. 

 Vides riska pārvaldība: Neievadīt produktu apkārtējā vidē citādi, nekā tas noteikts lietošanas instrukcijā. 

 
9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 
 

Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām: 

 Izskats:  

 Agregātstāvoklis: Lodītes 

 Krāsa: Gaiši dzeltena 

 Smarža: Raksturīga 

 Smaržas slieksnis: Nav uzrādīts. 

 pH: Nav uzrādīts. 

 Kušanas/sasalšanas temperatūra: Nav uzrādīts. 

 Viršanas punkts un viršanas temperatūras 
diapazons: 

Nav uzrādīts. 

 Uzliesmošanas temperatūra: Nav uzrādīts. 

 Iztvaikošanas ātrums: Nav uzrādīts. 

 Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm): Nav uzrādīts. 

 Augstākā/zemākā uzliesmojamība vai 
sprādziena robežas (propāns-butāns): 

Nav uzrādīts. 

 Tvaika spiediens: Nav uzrādīts. 

 Tvaika blīvums: Nav uzrādīts. 

 Blīvums: Nav uzrādīts. 

 Šķīdība: Nav uzrādīts. 

 Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens: Nav uzrādīts. 

 Pašaizdegšanās temperatūra: Nav uzrādīts. 

 Noārdīšanās temperatūra: Nav uzrādīts. 

 Viskozitāte: Nav uzrādīts. 

 Sprādzienbīstamība:  Nav uzrādīts. 

 Oksidēšanas īpašības:  Nav uzrādīts. 

Cita informācija: 

 Nav uzrādīts.  
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10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 
 

Reaģētspēja: 

 Lietojot pareizi, reakcijas netiek novērotas. 

Ķīmiskā stabilitāte: 

 Lietojot pareizi, produkts ir stabils. 

Bīstamu reakciju iespējamība: 

 Lietojot pareizi, bīstamas reakcijas netiek novērotas. 

Apstākļi, no kādiem jāizvairās: 

 Paaugstināta temperatūra un mitrums. 

Nesaderīgi materiāli: 

 Skābes, spēcīgi oksidētāji. 

Bīstami noārdīšanās produkti: 

 Lietojot pareizi, netiek novēroti. 
Augstās temperatūrās var veidoties bīstami sadalīšanās produkti. 

 
11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 
 

Informācija par toksikoloģisko ietekmi: 

 Vispārēja informācija: Maisījums ir klasificēts saskaņā ar novērtējuma metodi, kas noteikta direktīvā 
1999/45/EK. 

 Akūtā toksicitāte: Par maisījumu nav pieejamu datu. 
 Sastāvdaļa, CAS Nr. Vērtības tips Deva Iedarbības veids Iedarbības laiks Sugas Metode 

 Lavandas eļļa, 91722-69-9 LD50 

LD50 
4250 mg/kg 
> 5000 mg/kg 

orāli 
caur ādu 

 Žurkas 
Žurkas 

 

 Kairināšana: Kairina acis. 

 Kodīgums: Nav uzrādīts. 

 Sensibilizācija: Par maisījumu nav pieejamu datu. 

 Atkārtotas devas 
toksicitāte: 

Par maisījumu nav pieejamu datu. 

 Kancerogēnums: Par maisījumu nav pieejamu datu. 

 Mutagēnums: Par maisījumu nav pieejamu datu. 

 Toksicitāte 
reproduktīvajai sistēmai: 

Par maisījumu nav pieejamu datu. 

 Informācija par iespējamajiem iedarbības veidiem: 

 Nokļūstot acīs, uz ādas, norijot un ieelpojot. 

 Ar fizikālajām, ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām saistītie simptomi: 

 Nokļūstot acīs: Nav uzrādīts. 

 Nokļūstot uz ādas: Nav uzrādīts. 

 Ieelpojot: Nav uzrādīts. 

 Norijot: Nav uzrādīts. 

 Aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniska ietekme, ko rada īslaicīga un ilgstoša iedarbība: 

 Nav uzrādīts. 

 Mijiedarbība: 

 Nav uzrādīts. 

 Informācija par maisījumu attiecībā pret informāciju par vielu: 
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 Nav uzrādīts. 

Pārējā informācija: 

 Nav uzrādīts. 
 
12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 
  

Toksicitāte: 

 Vispārēja informācija: Maisījums ir klasificēts saskaņā ar aprēķina metodi, kas noteikta direktīvā 
1999/45/EK. 

 Kaitīgs ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. 
 Sastāvdaļa, CAS Nr. Vērtības tips Vērtība Organismi Iedarbības laiks Sugas Metode 

 Lavandas eļļa, 91722-69-9 LC50 

ErC50 

< 10 mg/l 
< 10 mg/l 

Zivis 
Aļģes 

96 h 
 

  

Noturība un spēja noārdīties: 

 Nav noturīgs. 

Bioakumulācijas potenciāls: 

 Nav indikāciju par bioakumulācijas iespēju. 

Mobilitāte augsnē: 

  Par maisījumu nav pieejamu datu. 

PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: 

  Par maisījumu nav pieejamu datu. 

Citas nelabvēlīgas ietekmes: 

  Par maisījumu nav pieejamu datu. 

Pārējā informācija: 

  Neievadīt produktu apkārtējā vidē citādi, nekā tas noteikts lietošanas instrukcijā. 

 
13. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU 
 

Atkritumu apstrādes metodes: 

  Produkta atlikumi un iztukšotais iepakojums jāizvieto atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

 Produkts: Atlikumi, nelietots un lietots produkts: 
Grupa: 0704 Organisko augu aizsardzības līdzekļu (izņemot 020108 un 020109 
klasi), koksnes konservantu (izņemot 0302 grupu) un citu biocīdu ražošanas, 
sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi. 
Klase: 070499 Citi šīs grupas atkritumi. 
Produkta atkritumi ir bīstamie atkritumi. 

 Iepakojums: Piesārņots ar produkta atlikumiem: 
Grupa: 0704 Organisko augu aizsardzības līdzekļu (izņemot 020108 un 020109 
klasi), koksnes konservantu (izņemot 0302 grupu) un citu biocīdu ražošanas, 
sagatavošanas, piegādes un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi. 
Klase: 070499 Citi šīs grupas atkritumi. 
Attīrīts: 
Grupa: 1501 Iepakojums (ieskaitot atsevišķi savākto sadzīvē radīto izlietoto 
iepakojumu). 
Klase: 150104 Metāla iepakojums. 
Iztukšot tvertni pilnīgi. 
Nepiesārņots iepakojums var tikt reciklēts. 
Iepakojumu, kuru nav iespējams attīrīt, izvietot tāpat kā produktu. 

Pārējā informācija:  

 Neievadīt produktu apkārtējā vidē citādi, nekā tas noteikts lietošanas instrukcijā. 
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14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU 
 

ANO numurs: 

  Nav klasificēts. 

ANO sūtīšanas nosaukums: 

  Nav klasificēts. 

Transportēšanas bīstamības klase(-es): 

  Nav klasificēts. 

Iepakojuma grupa: 

  Nav klasificēts. 

Vides apdraudējumi: 

  Nav uzrādīts. 

Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem: 

  Nav nepieciešami. 

Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam: 

  Nav piemērojama. 

Pārējā informācija:  

 Sauszemes transports 
RID/ADR: 

Nav bīstams materiāls saskaņā ar šiem transportēšanas noteikumiem. 

 
15. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU 
 

Drošības, veselības joma un vides noteikumi / normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem: 

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

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un 
maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 
1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu 
tirgū un lietošanu 

2002.gada 12.marta MK noteikumi Nr.107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, iepakošanas 
un marķēšanas kārtība” 

2013.gada 27.augusta MK noteikumi Nr.628 “Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem” 

2011.gada 19.aprīļa MK noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras 
padara atkritumus bīstamus” 

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

Ķīmiskās drošības novērtējums: 

 Nav uzrādīts. 

Pārējā informācija:  

 Noteikumi, kas attiecas 
uz produktu Vācijā: 

WGK: 2, ūdens videi bīstams produkts 

 
16. CITA INFORMĀCIJA 
 

Saīsinājumi:  

 PBT - noturīga, bioakumulatīva un toksiska (viela) 
vPvB - ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva (viela) 

http://buvniecibas-abc.lv/deklaracijas



 

DROŠĪBAS DATU LAPA 
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), II pielikumu 

 

Produkta identifikators: Repelents „Detia Maulwurf-Frei” 
Datu lapas oriģināls: 19.02.2013. Sagatavota latviešu valodā: 30.10.2013.

 

 
  Lapa: 8. no 8 
 

TWA - laikā svērtā vidējā vērtība 
STEL - īslaicīgās iedarbības robežvērtība 
AQL - pieļaujamais kvalitātes līmenis 
TRGS - Tehniskie noteikumi par bīstamām vielām, Vācija 
RID - Līgums par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu 
ADR - Eiropas vienošanās par starptautisko bīstamo kravu pārvadāšanu ceļā 
WGK - bīstamības ūdens videi klase, Vācija 

Vielas iedarbības raksturojumu atšifrējumi: 

 R10 - Uzliesmojošs 
R38 - Kairina ādu 
R41 - Nopietnu bojājumu draudi acīm 
R51/53 - Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē 
R65 - Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu 

Bīstamības klašu un apzīmējumu kodu atšifrējumi: 

 Aquatic Chronic 2 - Viela bīstama ūdens videi, 2. hroniskas bīstamības kategorija 
Asp. Tox. 1 - Bīstams ieelpojot, 1. bīstamības kategorija 
Eye Dam. 1 - Nopietni acu bojājumi, 1. bīstamības kategorija 
Flam. Liq. 3 - Uzliesmojošs šķidrums, 3. bīstamības kategorija 
Skin Irrit. 2 - Kairinošs ādai, 2. bīstamības kategorija 

H226 - Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki 
H304 - Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos 
H315 - Kairina ādu 
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus 
H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām 

Informācija par drošības datu lapas oriģināla labošanu: 

 Nav uzrādīts.  

Informācija par teksta sagatavošanu: 

 Šī drošības datu lapa ir tulkota un sagatavota no ražotāja drošības datu lapas oriģināla (izdots: 19.02.2013.) 
versijas angļu valodā. 

Saistību atruna:  

 Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi par korektiem, tomēr, ne 
produkta ievedējs, 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. 

 

http://buvniecibas-abc.lv/deklaracijas


