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

 

Produkta nosaukums: Ant bait tin (Ameisen-Köder) 
Datu lapas oriģināls: 02/07, aizvieto: 07/05  Tulkojums latviešu valodā: 19.11.2007.
 

 
Labojums: 23.06.2010. Lapa: 1. no 4
 

 

1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU / IMPORTĒTĀJU 
 

 Produkta nosaukums: Ant bait tin (Ameisen-Köder) 

 Produkta pielietojums: Insekticīds skudru iznīcināšanai. 

 Ražotājs: 

Ražotāja adrese: 

Detia Freyberg GmbH 

Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11, D-69514 Laudenbach, Vācija 
Tālr./fakss: +49(0)6201/708-(0)-503 / +49(0)6201/708-427 
e-pasts: 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 

 Ārkārtas situācijā zvanīt: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: (+371) 112 
Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: (+371) 67042473 

 
2. DATI PAR BĪSTAMĪBU  
 

 Produkta klasifikācija: Nav 

 Fizikālā un ķīmiskā 
bīstamība: 

Normālos paredzētos lietošanas apstākļos nav sagaidāma bīstama iedarbība. 

  Ietekme uz veselību: Normālos paredzētos lietošanas apstākļos nav sagaidāma bīstama iedarbība. 

 Ietekme uz vidi: Produkts nav klasificēts kā bīstams videi. 

 
3. SASTĀVS / INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM 
 

 Vielas nosaukums EK numurs CAS numurs Koncentrācija, % Klasifikācija 

 Aktīvā viela: 
Spinosads: augsnes mikroorganismu 
fermentācijas produkti, kas satur 
spinosīnu A un spinosīnu D 

 
Augu 
aizsardzības 
līdzeklis 

 
- 

 
0,08 

 
N; R50/53 

 Pilnu vielas iedarbības raksturojumu atšifrējumu skat. 16.p. 

 
4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI  
 

 Ieelpojot: Diskomforta gadījumā konsultēties ar ārstu. 

 Nokļūstot acīs: Nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu vismaz 15 minūtes ilgi, turot 
plakstiņus atvērtus. Meklēt medicīnisko palīdzību.  

 Nokļūstot uz ādas: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. 

 Norijot: Nekavējoties izskalot muti ar ūdeni un izdzert daudz ūdens. Konsultēties ar ārstu. 

 
5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI  
 

 Piemērotie 
ugunsdzēšanas līdzekļi: 

Izvēlēties atbilstoši apkārtējiem materiāliem. 
Vispārējā gadījumā ir piemēroti: ūdens, pulverveida līdzekļi, putas un CO2. 

 Ugunsdzēšanas līdzekļi, 
kurus aizliegts lietot: 

Nav uzrādīts. 
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 Bīstamība, ko rada 
degošā viela vai 
produkts, degšanas 
produkti un gāzes: 

Ugunsgrēka gadījumā var veidoties toksiskas gāzes. 

 Īpašs aizsardzības 
aprīkojums 
ugunsdzēsējiem: 

Izvēlēties atbilstoši apstākļiem uz vietas. 

  Pārējā informācija: Degšanas atlikumus un dzēšanā izmantoto piesārņoto ūdeni likvidēt saskaņā ar 
vietējiem noteikumiem. Neļaut tam nonākt virszemes un gruntsūdeņos. 

 

6. PASĀKUMI AVĀRIJAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ 
 

 Personāla aizsardzība: Ievērot lietošanas instrukcijas. 

 Vides aizsardzības 
pasākumi: 

Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, gruntsūdeņos un dabiskajās 
ūdenstilpnēs. 

 Savākšanas metodes: Savākt kopā ar šķidrumu absorbējošu materiālu, piemēram, smiltīm, zāģu 
skaidām vai universālo saistvielu. 

 

7. LIETOŠANA UN UZGLABĀŠANA 
 

 Lietošana: Ievērot personīgās higiēnas noteikumus. Pirms ēšanas, dzeršanas, smēķēšanas 
un pēc produkta lietošanas nomazgāt rokas un citas iesaistītās ķermeņa daļas. 

 Uzglabāšana: Uzglabāt vēsā un sausā vietā. Uzglabāšanas klase Vācijā: 11. 

 

8. KAITĪGĀS IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA / PERSONU AIZSARDZĪBA 
 

 Arodekspozīcijas 
kontroles pasākumi: 

Īpaši pasākumi nav nepieciešami. 

 Pieļaujamās produkta 
sastāvdaļu 
robežkoncentrācijas: 

Netiek reglamentētas. 

 Elpošanas orgānu 
aizsardzība: 

Lietojot produktu pareizi, nav nepieciešama. 

 Acu aizsardzība: Lietojot produktu pareizi, nav nepieciešama. 

 Ādas aizsardzība: Lietojot produktu pareizi, nav nepieciešama. 

 

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 
 

 Agregātstāvoklis: Celulozes spilventiņā absorbēts šķidrums 

 Krāsa: Zaļa 

 Smarža: Specifiska 

 Šķidruma pH (20 °C): 5,79 

 Viršanas t-ra: Nav piemērojams. 

 Uzliesmojuma t-ra 
šķidrumam: 

Nav piemērojams. 

 Pašaizdegšanās: Nav piemērojams. 

 Tvaika spiediens: Nav piemērojams. 

 Blīvums (šķidrumam): 1,27 g/ml 

 Šķīdība ūdenī: Šķīst pilnībā 

 Šķīdība taukos: Nav piemērojams. 
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 n-oktanola/ūdens 
sadalīšanās koeficients: 

Nav piemērojams. 

 

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 
 

 Ķīmiskā stabilitāte: Stabils normālos apstākļos. 

 Apstākļi, no kādiem 
jāizvairās: 

Nav uzrādīts. 

 Nesavietojami materiāli: Nav uzrādīts. 

 Bīstami sadalīšanās 
produkti: 

Skatīt 5. punktu. 

 

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 
 

 Produkts nav klasificēts kā bīstams cilvēka veselībai. 

 Akūtā toksicitāte: Nav piemērojams. 

 Ieelpošana: Nav uzrādīts. 

 Saskare ar ādu:  Nav uzrādīts. 

 Saskare ar acīm: Nav uzrādīts. 

 Norīšana: Nav uzrādīts. 

  Pārējā informācija: Lietot produktu atbilstoši instrukcijām. 
 

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 
 

 Produkts nav klasificēts kā bīstams videi. 

 Ekotoksiskums: Kvantitatīvi dati nav pieejami. 

  Pārējā informācija: Nepieļaut produkta nokļūšanu kanalizācijā, gruntsūdeņos un dabiskajās 
ūdenstilpnēs. 

 

13. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 
 

 Produkta atlikumi un izlietotais iepakojums jāizvieto saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

 Produkts: Atkritumu kods: 070499 Citi šīs grupas atkritumi. 
Pieļaujams likvidēt kopā ar sadzīves atkritumiem. 

 Iepakojums: Iztukšoto iepakojumu nodot atkārtotai pārstrādei. 
  

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU 
 

 Produkts nav klasificēts kā bīstams. 
 

15. NORMATĪVA RAKSTURA INFORMĀCIJA 
 

 Bīstamības simbols  
un paskaidrojums: 

Nav nepieciešams. 

 Iedarbības raksturojumi: Nav nepieciešami.  

 Drošības prasību 
apzīmējumi: 

Nav nepieciešami.  

 Papildus marķējums: Aktīvā viela: 
Spinosads 0,08 masas % 
Biocīda inventarizācijas Nr.: 03122007/12193 
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 Normatīvie akti: 2002.gada 12.marta MK noteikumi Nr.107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu 
klasificēšanas, iepakošanas un marķēšanas kārtība” 

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

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

2004.gada 30.novembra MK noteikumi Nr.985 “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” 

 

16. CITA INFORMĀCIJA 
 

 Vielas iedarbības 
raksturojumu atšifrējumi: 

R50/53 - Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi 
ūdens vidē 

 Noteikumi, kas attiecas 
uz produktu Vācijā: 

Marķējums atbilstoši noteikumu par 
bīstamām kravām, pielikums II, Nr.2: 
Noteikumi par uzliesmojošiem 
šķidrumiem: 
Noteikumi par negadījumiem 
rūpniecībā: 

Nav piemērojams. 
 
Nav piemērojams. 
 
Nav piemērojams. 

 Pārējā informācija: Šī drošības datu lapa ir tulkota un sagatavota no ražotāja drošības datu lapas 
oriģināla (izdots: 02/07) angļu valodā. 

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.  
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