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1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIK ĀCIJA UN ZIĥAS PAR RAŽOTĀJU / IMPORTĒTĀJU 
 
1.1.  Vielas/produkta identifik ācija  
1.1.1.  Produkta nosaukums 
 MIRANOL KORISTEMAALI (Decoration Paint gold, copper, silver) 
1.1.2.  Produkta kods 
 006 7700 - 7702  
 
1.2.  Vielas / produkta pielietojums 
1.2.1. Pielietojums. 
 Krāsošanas darbi. 
 Apraksts: Šėīdinātāja bāzes emaljas krāsa dekoratīvajai krāsošanai iekšdarbos.  
 
1.3. ZiĦas par ražot āju / import ētāju 
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. Ārkārtas situ ācij ā zvan īt 
1.4.1. Medic īniskai pal īdzībai     03 
1.4.2. Valsts ugunsdz ēsības un gl ābšanas dienestam 112 
1.4.3. Saind ēšanās inform ācijas centram   +371 67 042 473 
1.4.4. Ražotājam      +358 9 857 71 
 

2. DATI PAR B ĪSTAMĪBU 
 
 Uzliesmojošs. 
 Bīstams videi, N 
 Tvaiki var izraisīt miegainību un reiboni. Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi 
 ūdens vidē.  
 Informācija par bīstamības marėējumu norādīta 15.1.punktā.  
 

3. PRODUKTA SASTĀVS / INFORMĀCIJA PAR SAST ĀVDAěĀM 
 
3.1. Bīstam ās sast āvda Ĝas 
 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 

 CAS numurs  EINECS Vielas ėīmiskais 
nosaukums 

Koncentr ācija  Klasifik ācija  

 
64742-82-1 265-185-4 Ligroīns (naftas), 

hidrodesulfurizētā, 
smagā 

40 - 70 % Xn, N; R10-65-66-67-51/53 

 64742-48-9 265-150-3 Ligroīns (naftas), 
hidrētā, smagā 

1 – 5 % Xn; R10-65-66 

 97-86-9 202-613-0 Izobutilmetakrilāts < 0,5 % Xi, N; R10-36/37/38-43-50 

 7440-66-6 231-175-3 Cinka pulveris 
(piroforais) 

0 – 5 % N; R10-15-50/53 
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 7429-90-5 231-072-3 Alumīnija pulveris 
(piroforais) 

0 – 15 % F; R10-15 

 

64742-95-6 265-199-0 Solventnafta (naftas), 
satur vieglos 
aromātiskos 
savienojumus 

< 1 % Xn, N; R10-37-65-66-67-51/53 

 

4. PIRMĀS PAL ĪDZĪBAS PASĀKUMI 
 
4.1. Papildus ieteikumi  
 Šaubu gadījumā vai arī, ja simptomi saglabājas, meklēt medicīnisku palīdzību.  
4.2. Ieelpošana 
 Nogādāt cietušo svaigā gaisā, nodrošināt siltumu un miera stāvokli. 
4.3. Nok Ĝūšana uz ādas 
 Novilkt nosmērēto apăērbu. Rūpīgi nomazgāt ādu ar ūdeni un ziepēm vai lietot piemērotu ādas tīrīšanas 
 līdzekli. 
4.4. Nok Ĝūšana ac īs 
 Skalot acis ar lielu daudzumu tīra ūdens vismaz 10 minūtes, turot plakstiĦus atvērtus un meklēt 
 medicīnisku palīdzību. 
4.5. Nor īšana 
 Ja produkts nejauši norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību. Jāpaliek miera stāvoklī.  
 NEDRĪKST izsaukt vemšanu 
 

5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 
 
5.1. Piemēroti ugunsdz ēšanas l īdzek Ĝi 
 Izmantot putas, CO2, ugunsdzēšamo pulveri vai ūdens smidzināšanu. 
5.2. Ugunsdz ēšanas l īdzek Ĝi, kurus aizliegts lietot, Ħemot v ērā droš ības apsv ērumus 
 Ūdens strūkla. 
5.3. Bīstam ība, ko rada degoš ā viela vai produkts 
 Degšanas procesā veidojas biezi, melni dūmi, kas satur veselībai kaitīgus sadalīšanās produktus.  
 Izvairīties no dūmu  ieelpošanas. 
 

6. PASĀKUMI AVĀRIJAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ 
 
6.1. Person āla aizsardz ība 
 Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Aizvākt iespējamos aizdegšanās avotus. 
6.2. Vides aizsardz ība 
 NepieĜaut produktu izliešanu kanalizācijā vai ūdens tilpnēs. 
6.3. Savākšanas metodes 
 Ierobežot un savākt izlieto vielu ar nedegošu absorbējošu materiālu, piemēram, ar smiltīm vai vermikulītu, 
 ievietot atbilstoši marėētā  konteinerā un likvidēt saskaĦā ar vietējo likumdošanu. Tīrīt ar piemērotu 
 mazgāšanas līdzekli; jāizvairās no šėīdinātāju lietošanas. Uzmanību! Produkti, kas satur pernicu vai 
 alkīdus (lineĜĜas laka, alkīda krāsas un lakas) iesūcoties porainos materiālos un oksidējoties var 
 pašaizdegties. Pirms likvidēšanas vai sadedzināšanas šāda veida atkritumi jāsavāc un jāuzglabā, 
 piemēram, ūdenī. 
 

7. UZGLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI 
 
7.1. Lietošana  
 Šėīdinātāja tvaiki ir smagāki par gaisu un saskarē ar gaisu var veidot sprādzienbīstamu maisījumu. 
 Jānodrošina laba ventilācija. Sargāt no iespējamiem aizdegšanās avotiem. Veikt pasākumus, lai nerastos 
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 statiskā elektrība. 
7.2. Uzglab āšana 
 Glabāt tvertnes cieši noslēgtas. Uzglabāt vēsā, sausā, labi vēdināmā vietā tālu no karstumu izstarojošiem 
 priekšmetiem un tiešas saules gaismas. 
 

8. IEDARB ĪBAS IEROBEŽOŠANA / PERSON ĀLA AIZSARDZ ĪBA 
 
8.1. Ekspoz īcijas kontrole  
8.1.1. Arodekspoz īcijas robežv ērt ības 
 

 Vielas ėīmiskais nosaukums Ražotāja dati  
(TLV-TWA) AER (LR MK Not.Nr.325) 

   8 h 15 min.  

 Ligroīns (naftas), 
hidrodesulfurizētā, smagā 

- 200 mg/m³ 300 mg/m³ 

 Alumīnija pulveris (piroforais) - 2 mg/m³ - 
     
8.2. Vides ekspoz īcijas kontrole  
8.2.1. Arodekspoz īcijas kontrole 
 Jānodrošina atbilstoša ventilācija. Jāievēro veselības un drošības likumi darba vietā.  
8.2.1.1. Elpošanas ce Ĝu aizsardz ība 
 Nepietiekamas ventilācijas gadījumā izmantot atbilstošus sertificētus respiratorus ar gāzu un tvaiku filtru 
 A, slīpēšanas laikā ar putekĜu filtru P2. Smidzināšanas-uzklāšanas laikā lietot respiratorus ar gāzu, tvaiku 
 un putekĜu filtru AP. Ilgstoši strādājot izmantot respiratorus ar gaisa padevi. 
8.2.1.2. Roku aizsardz ība 
 Vienmēr jāizmanto aizsargcimdi  (piem. no nitrila gumijas). Ādu var pasargāt arī aizsargkrēmi. 
8.2.1.3. Acu aizsardz ība 
 Obligāti jālieto acu aizsargu, īpaši smidzināšanas-uzklāšanas laikā. 
8.2.1.4. Ādas un ėermeĦa aizsardz ība 
 Smidzināšanas-uzklāšanas laikā obligāti jāvalkā aizsargapăērbs. 
 

9. FIZIKĀLĀS UN ĖĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 
 
9.1. Visp ārīga inform ācija (agreg ātst āvoklis, smarža)  
 Krāsains, viskozs šėidrums, spēcīgs aromāts 
9.2. Svar īga inform ācija vesel ības un vides aizsardz ībai 
9.2.1. Viršanas punkts/interv āls   140 - 200 ºC *) 
9.2.2. Uzliesmošanas temperat ūra   33 ºC *) 
9.2.3. Sprādzienb īstam ības īpaš ības 
9.2.3.1. Apakš ējā sprādzienb īstam ības robeža 1,0 % pēc tilpuma *) 
9.2.3.2. Augš ējā sprādzienb īstam ības robeža  6,0 % pēc tilpuma *) 
9.2.4. Tvaika spiediens    12,8 kPa (60 ºC) *) 
9.2.5. Relat īvais bl īvums    0,9 – 1,2 
9.2.6. Šėīdība 
9.2.6.1. Šėīdība ūden ī     Nešėīstošs 
9.2.7. Viskozit āte     līšanas laiks ilgāks par 30 sek. / ISO 3mm cup 
9.3. Citas zi Ħas 
 Izgarošanas attiecība (BuAc=1) :0,15 *) 
 *) = Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizētā, smagā 
 
 
 
 

http://buvniecibas-abc.lv/deklaracijas



 
DROŠĪBAS DATU LAPA                  4 (6) 
MIRANOL KORISTEMAALI (Decoration Paint gold, copper , silver) 
Datums: 30.05.2008.     

 
 

 

10. STABILITĀTE UN REAĂĒTSPĒJA 
 
10.1. Apst ākĜi, no kuriem j āizvair ās 
 Šėīdinātāja tvaiki ar gaisu var veidot sprādzienbīstamu maisījumu. 
10.2. Nesavietojami materi āli 
 Sargāt no oksidētājiem, stiprām skābēm un sārmu šėīdumiem, lai neizsauktu eksotermiskas reakcijas. 
10.3. Bīstami sadal īšanās produkti 
 Degšanas procesā veidojas biezi, melni dūmi, kas satur veselībai kaitīgus sadalīšanās produktus. 
 

11. TOKSIKOLOĂISKĀ INFORMĀCIJA 
 
11.1. Akūtā toksicit āte 
 Skatīt punktu 11.4. 
11.2. Kairin āmība un kod īgums 
 Skatīt punktu 11.4. 
11.3. Sensibilit āte 
 Satur izobutilmetakrilātu. Var izraisīt alerăisku reakciju. 
11.4. Cilv ēku pieredze 
11.4.1. Ieelpošana 
 Šėīdinātāja tvaiku vai migliĦas ieelpošana ir kaitīga veselībai. Ilgstoša liela daudzuma šėīdinātāja tvaiku 
 ieelpošanai, kas pārsniedz noteiktās  arodekspozīcijas robežvērtības, var būt tāda kaitīga ietekme uz 
 veselību kā gĜotādas un elpošanas ceĜu kairinājums, kaitīga ietekme uz nierēm, aknām un centrālo nervu 
 sistēmu. Var izraisīt galvassāpes un reiboni.  
11.4.2. Nok Ĝūšana uz ādas 
 Atkārtoti vai paildzināti saskaroties ar ādu, āda var tikt attaukota un rezultātā rasties kontaktdermatīts.  
 Produkta šĜakatām iekĜūstot acīs, var rasties acu kairinājums. 
11.4.3. Cita iedarb ība 
 Kaitīgs iekĜūstot organismā. 
 

12. EKOLOĂISKĀ INFORMĀCIJA 
 
12.1. Ekotoksicit āte 
12.1.1. Ūdens toksicit āte  
 Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizētā, smagā: LC50 = 1-100 mg/l (aprēėins); toksisks 
 Cinks: LC50 = 0,8 mg/l, oncorhynchus mykiss, 96 h; Ĝoti toksisks. LC50 = 0,16 mg/l, daphnia magna, 48 h;  
 Ĝoti toksisks. 
12.2. Notur īgums un no ārd īšanās 
12.2.1. Biolo ăiskā noārd īšanās 
 Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizētā, smagā: 75 %, 28 d; viegli sadalās bioloăiski 
12.3. Bioakumul ēšanās potenci āls 
 Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizētā, smagā: oktanola/ūdens sadalīšanās koeficients log Kow = 2-7 
12.4. Cita kait īgā iedarb ība 
 Dati par pašu preparātu nav pieejami. Produktu nedrīkst liet kanalizācijā vai ūdens tilpnēs. 
 

13. ZIĥAS PAR IESPĒJAMIEM UTILIZĀCIJAS VEIDIEM 
 
13.1. Produkta atlikumi  
 Savākt atlikumus atkritumu konteineros. Iznīcināt tos saskaĦā ar vietējo likumdošanu. Eiropas atkritumu 
 klasifikatora kods ir 08 01 11 (krāsu un laku atkritumi, kas satur organiskus šėīdinātājus vai citas bīstamas 
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 vielas). 
13.2. Iepakojuma atkritumi 
 Tukšā tara jāpārstrādā vai jāiznīcina saskaĦā ar vietējo likumdošanu. 
 

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORT ĒŠANU 
 
14.1. UN numurs     1263 
14.2. Iepakojuma grupa   III 
14.3. Sauszemes transports 
14.3.1. ADR/RID Klase    3 
14.3.2. Preču apraksts    krāsa 
14.4. Jūras transports 
14.4.1. IMDG klase    3 
14.4.2. Pareizs tehniskais nosaukums krāsa 
14.4.3. Papildinform ācija   EmS: F-E, S-E 
14.5. Gaisa transports 
14.5.1. ICAO/IATA Klase   3 
14.5.2. Pareizs tehniskais nosaukums krāsa 
  

15. REGULAT ĪVĀ INFORMĀCIJA 
 
15.1. Inform ācija uz br īdin ājuma eti ėetes  
15.1.1. Bīstam ības klases mar ėējums 
 N  Bīstams videi 
 
15.1.2. Sastāvda Ĝu nosaukumi, kas norādīti  uz br īdin ājuma eti ėetes  
 Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizētā, smagā 
 
15.1.3. Vielas iedarb ības raksturojums (R-fr āzes) 
 R10  Uzliesmojošs. 
 R51/53  Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. 
 R67  Tvaiki var radīt miegainību un reiboni. 
 
15.1.4. Droš ības pras ību apz īmējumi (S-fr āzes)  
 S2  Sargāt no bērniem. 
 S23  Izvairīties no tvaiku vai aerosolu ieelpošanas.  
 S29  Aizliegts izliet kanalizācijā. 
 S46  Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā  
   marėējumu. 
 S51  Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. 
 S61  NepieĜaut nokĜūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas. 
 
15.1.5. Papildinform ācija uz br īdin ājuma eti ėetes  
 Satur izobutilmetakrilātu. Var izraisīt alerăisku reakciju.  
 
15.2. Normat īvie akti 
 „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 (EC) 1907/2006 
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16. CITA INFORMĀCIJA 
 
16.1. 2. un 3.noda Ĝā min ēto ėīmisko vielu R-frāžu pilns teksts  
 R37  Kairina elpošanas sistēmu. 
 R10  Uzliesmojošs. 
 R51/53  Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. 
 R67  Tvaiki var radīt miegainību un reiboni. 
 R15  Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.  
 R36/37/38 Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu. 
 R43  Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu. 
 R50  ěoti toksisks ūdens organismiem. 
 R50/53  ěoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiĦa nevēlamu ietekmi ūdens vidē.  
 R65  Kaitīgs – norijot var izraisīt plaušu bojājumu. 
 R66  Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. 
 
16.2. Papildinform ācija 
 Produkta drošības datu lapa ir tulkota no ražotāja drošības datu lapas oriăināla angĜu valodā (izdots 
 30.05.2008.) 
 
 Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz ražotājam pieejamo informāciju un pašreizējo ES 
 likumdošanu. Produkta drošības datu lapa ir paredzēta produkta drošības prasību aprakstam un nav 
 uzskatāma par produkta īpašību garantiju.  
 Papildus informāciju par produkta drošību 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 
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