
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006

Drošības datu lapā
kolb Cleaning Technology GmbH

Pārskatīšanas datums: 11.04.2017 

INOX

Materiāla numurs: 090608 Lappuse 1 / 7-st

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

INOX

1.1. Produkta identifikators

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

kolb Cleaning Technology GmbHFirmas nosaukums:

Karl-Arnold-Str. 12Iela:

D-47877 WillichVieta:

Telefons: +49-2154-947938 Telefakss:+49-2154-947947

E-pasts: info@kolb-ct.com

Herr LinkerPersona izziņām: +49-2324-97980Telefons:

E-pasts: christian.linker@kolb-ct.com

www.kolb-ct.comInternet:

Labor/ QSIzziņas sniedzošā nodaļa:

+49/ (0) 23 24/ 988 12 85 (EU)

+61 4 19 809 805 (Australia)

+1 970 443 9233 (USA)

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt 

ārkārtas situācijās:

Australia:                                                           USA:

kolb Cleaning Technology AP PTY LTD             kolb USA LLC

6/150 Canterbury Road                                     410 Sunset, Unit C

NSW 2200 Bankstown                                      80501 Longmont – CO

Phone: +61 2 97900273                                    Phone 001- 970-532-5100

Mobile +61 4 19 809 805                                   Mobile: 001- 970-443-9233

Papildus norādījumi

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana

Regula (EK) Nr. 1272/2008

Bīstamības klases:

Akūts toksiskums: Acute Tox. 4

Akūts toksiskums: Acute Tox. 4

Akūts toksiskums: Acute Tox. 4

Kodīgs/kairinošs ādai: Skin Irrit. 2

Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums: Eye Irrit. 2

Bīstamības paziņojumi:

Kaitīgs, ja norīts, saskaras ar ādu vai nonāk elpceļos.

Kairina ādu.

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

2.2. Etiķetes elementi

Regula (EK) Nr. 1272/2008

Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē
2-butoksietanols, etilēnglikola monobutilēteris, butilcelosolvs

Signālvārds: Uzmanību

Piktogrammas:

H302+H312+H332 Kaitīgs, ja norīts, saskaras ar ādu vai nonāk elpceļos.

Brīdinājuma uzraksti
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H315 Kairina ādu.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Drošības prasību apzīmējumi

P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

Informacija nav pieejama.

2.3. Citi apdraudējumi

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

  > 75%
Ķīmiskais raksturojums

Bīstamās sastāvdaļas

DaļaNosaukumsCAS Nr.

EK Nr. Indeksa Nr. REACH Nr.

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

111-76-2 2-butoksietanols, etilēnglikola monobutilēteris, butilcelosolvs > 12,5%

203-905-0 603-014-00-0

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2; H332 H312 H302 H319 H315

H un EUH frāžu teksts: skatiet sadaļā 16.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Saskares ar adu gadijuma - nekavejoties nomazgajiet ar polietilenglikolu, pec tam - ar lielu daudzumu udens. 

Nekavejoties novilkt visu piesarnoto apgerbu un pirms atkartotas lieto  anas izmazgat. Nepiecie ama mediciniska 

aprupe.

Ja nokļūst uz ādas

Saskares ar acim gadijuma izskalojiet tas, ilgsto i ar atvertiem plakstiniem turot zem teko a udens, pec tam 

versieties pie arsta.

Ja nokļūst acīs

Leverojiet, ka vem anas gadijuma iespejams  kidruma zudums. Nekavejoties izskalojiet muti un dzeriet lielu 

daudzumu udens. Nepiecie ama mediciniska aprupe.

Ja norīts

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Informacija nav pieejama.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Simptomatiska arste�ana.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Pielagojiet ugunsdze�anas pasakumus attiecigajai videi.

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nav uzliesmojo�s.

Valkajiet elpo�anas aizsargierici un pret kimikalijam noturigu aizsargapgerpu. Viscaur aizsargajo�s apgerbs.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem
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Gazes/tvaikus/miglu iespejams kontrolet ar udens struklu. Piesarnoto ugunsdze  anas udeni savaciet atsevi ki. 

Nelaujiet nonakt kanalizacija vai udenos.

Papildus norādījumi

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izvairieties no saskarsmes ar adu, acim un drebem. Izmantojiet personigo aizsargaprikojumu.

Nelaujiet nonakt udenos vai kanalizacija.
6.2. Vides drošības pasākumi

Savaciet ar  kidrumu uzsuco am saistvielam (smiltis, diatomitu, skabju vai universalas saistvielas). Savakto vielu 

utilizejiet saskana ar noradijumiem instrukcijas nodala.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Dro a lieto ana: skatiet iedala 7

Personala aizsardziba: skatiet iedala 8

Atkritumu utilizacija: skatiet iedala 13

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana

7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Neizsmidziniet pret uguni vai dego�iem priek�metiem.

Norādījumi drošai lietošanai

Ipa�i ugunsdro�ibas pasakumi nav nepiecie�ami.

Norādījumi ugunsgrēka un sprādziena novēršanai

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabat cie�i noslegtu.

Prasības uzglabāšanas telpām un tvertnēm

Ipa�i dro�ibas pasakumi nav nepiecie�ami.

Norādījumi kopējai uzglabāšanai

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1. Pārvaldības parametri

Aroda ekspozīcijas robežvērtības darba vides gaisā

Maksimumaierob

ežošana

šķ./cm³mg/m³ml/m³NosaukumsCAS Nr. piez.

AER (8 h)202-Butoksietanols (etilēnglikola 

monobutilēteris, Butilcelosolvs)

111-76-2 98

īslaicīgi (15 min)50 246

8.2. Iedarbības pārvaldība

Nekavejoties novelciet nosmereto, piesucinato apgerbu. Sastadiet un ieverojiet adas aizsardzibas planu! 

Rupigi nomazgajiet ar ziepem rokas un seju pirms partraukumiem un pabeidzot darbu, pec nepiecie  amibas - 

nomazgajieties du a. Nedzert un neest, darbojoties ar vielu.

Pasākumi aizsardzībai un higiēnai

Atbilsto�a acu aizsardziba: aizsargbrilles.

Acu/sejas aizsardzība

Stradajot ar kimiskam vielam obligati javalka atbilsto s aizsargcimdi ar CE markejumu, ieskaitot cetru ciparu 

kontroles numuru. Pret kimikalijam noturigus aizsargcimdus jaizvelas atbilsto  i bistamo vielu koncentracijai un 

Roku aizsardzība
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daudzumam, un darba vietas specifikai. Ieteicams noskaidrot pie ra˛otaja iepriek   mineto aizsargcimdu 

pretestibu, lietojot ipa os apstaklos.

Izmantot piemerotu aizsargapgerbu.

Ādas aizsardzība

Neatbilsto�as ventilacijas gadijuma izmantot gazmasku.

Elpošanas orgānu aizsardzība

bezkrasains

      Agregātstāvoklis:

Krāsa:

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Pārbaudes norma

pH (pie 20 °C): 7

Stāvokļa izmaiņas

nav noteiktsKušanas temperatūra:

168-172 °CViršanas punkts un viršanas temperatūras 

diapazons:

63 °CUzliesmošanas temperatūra:

Uzliesmojamība

nav pielietojamscietvielām:

nav pielietojamsgāzēm:

1,1 tilp. %Apakšējā sprādziena robeža:

10,6 tilp. %Augšējā sprādziena robeža:

250 °CAizdegšanās punkts:

Pašaizdegšanās temperatūra

nav pielietojamscietvielām:

nav pielietojamsgāzēm:

Noārdīšanās temperatūra: nav noteikts

Neveicina deg�anu.

Oksidējošās īpašības

Tvaika spiediens:

  (pie 20 °C)

1 hPa

Blīvums (pie 20 °C): 0,901 g/cm³

Šķīdība ūdenī: viegli �kisto�s

Šķīdība citos šķīdinātājos

nav noteikts

nav noteiktsSadalījuma koeficients:

Dinamiskā viskozitāte:

  (pie 20 °C)

3,2 mPa·s

nav noteiktsRelatīvais tvaika blīvums:

Relatīvais iztvaikošanas ātrums: nav noteikts

100Šķīdinātāju saturs:

9.2. Cita informācija

nav noteiktsCietu daļiņu saturs:
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10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

 Pareizi glabajot un rikojoties, nerodas bistamas reakcijas.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Produkts ir stabils, glabajot normala vides temperatura.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav zinamas bistamas reakcijas.

nav/neviens

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Informacija nav pieejama.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Nav zinami bistami sadali�anas produkti.

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi

Akūts toksiskums

Kaitīgs, ja norīts, saskaras ar ādu vai nonāk elpceļos.

ETAmél aprēķināts

ATE (orāls) 522,2 mg/kg; ATE (dermāls) 1222,2 mg/kg; ATE (ieelpojams tvaiki) 12,22 mg/l; ATE (ieelpojams 

aerosols) 1,667 mg/l

NosaukumsCAS Nr.

AvotsSugasDevaEkspozīcijas ceļš Metode

111-76-2 2-butoksietanols, etilēnglikola monobutilēteris, butilcelosolvs

ŽurkaLD50 470 

mg/kg
orāls

ATE 1100 

mg/kg
dermāls

ieelpojams tvaiki ATE 11 mg/l

ieelpojams aerosols ATE 1,5 mg/l

Kairināmība un kodīgums

Kairina ādu.

Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Sensibilizējoša iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Vēzi izraisoša, iedzimtību mainoša, kā arī vairošanos apdraudoša iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība

Bīstamība ieelpojot

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Maisijums ir klasificets ka bistams Regulas (EK) Nr. 1272/2008 izpratne [CLP].

Citi dati pārbaudei
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12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksiskums

Produkts nav: Ekotoksisks.

CAS Nr. Nosaukums

[h] | [d]Ūdens toksicitāte Deva AvotsSugas Metode

2-butoksietanols, etilēnglikola monobutilēteris, butilcelosolvs111-76-2

Akūtā toksicitāte zivīm 96 hLC50 1490 

mg/l

Lepomis macrochirus

12.2. Noturība un spēja noārdīties

Produkts nav ticis parbaudits.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Produkts nav ticis parbaudits.

Sadalījuma koeficients šėīdības n-oktanolā attiecība pret šėīdību ūdenī

Log PowNosaukumsCAS Nr.

111-76-2 0,81 (25°C)2-butoksietanols, etilēnglikola monobutilēteris, butilcelosolvs

Produkts nav ticis parbaudits.

12.4. Mobilitāte augsnē

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Produkts nav ticis parbaudits.

Informacija nav pieejama.

12.6. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Izvairities no izplati�anas apkarteja vide.

Papildus norādījumi

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Norādījumi novākšanai (otrreizējai pārstrādei)

Nelaujiet nonakt udenos vai kanalizacija. Utilizacija javeic saskana ar atbildigo instituciju noradijumiem.

Izlietoto produktu atkritumu

070104 ATKRITUMI, KAS RADUŠIES ORGANISKĀS ĶĪMIJAS PROCESOS; atkritumi, kas radušies 

galveno organisko ķīmisko vielu ražošanā, sagatavošanā, piegādē un izmantošanā; citi organiskie 

šķīdinātāji, tos saturoši mazgāšanas šķidrumi un izejas atsārmi

Bīstamie atkritumi.

Noskalojiet ar lielu daudzumu udens. Pilniba iztuk�otus iepakojumus var nogadat uz otrreizejo parstradi.

Sasmērētu iesaiņojumu novākšana un ieteicamie līdzekļi

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

Sauszemes transports (ADR/RID)

Nav klasificejama ka bistama krava transporte�anas noteikumu nozime.14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:

Upju un ezeru kuģniecības transports (ADN)

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums: Nav klasificejama ka bistama krava transporte�anas noteikumu nozime.

Jūras kuģniecības transports (IMDG)

Nav klasificejama ka bistama krava transporte�anas noteikumu nozime.14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:

Gaisa transports (ICAO-TI/IATA-DGR)

Nav klasificejama ka bistama krava transporte�anas noteikumu nozime.14.2. ANO sūtīšanas nosaukums:
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14.5. Vides apdraudējumi

nēBĪSTAMS VIDEI: 

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

Informacija nav pieejama.

14.7. Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

nav pielietojams

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un 

maisījumiem

ES reglamentējoša informācija

90 % (810,9 g/l)2010/75/ES (VOC):

90 % (810,9 g/l)2004/42/EK (VOC):

Nacionālā normatīva rakstura informācija

Darba ierobežojumi saskaņā ar jauniešu darba aizsardzības likumu 

(94/33/EK). Darba ierobežojumi saskaņā ar Maternitātes aizsardzības 

direktīvas rīkojumu (92/85/EEK) par grūtniecību vai maternitāti.

Darba pienākumu ierobežošana:

1 - vāji bīstams ūdenimŪdens piesārņošanas klase (Vācija):

Viegli iespie˛as areja ada un izraisa saindešanos.Ādas resorpcija/sensibilizācija:

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Vielām, ko satur šis maisījums, nav veikts vielu ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Saīsinājumi un akronīmi

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

H302 Kaitīgs, ja norij.

H302+H312+H332 Kaitīgs, ja norīts, saskaras ar ādu vai nonāk elpceļos.

H312 Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.

H315 Kairina ādu.

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H332 Kaitīgs ieelpojot.

H un EUH frāžu teksts (Numurs un viss teksts)

Informācija drošības datu lapā atbilst mūsu labākajām zināšanām spiediena piemērošanas gadījumos. 

Informācijai ir jāsniedz padomus par drošu rīcību ar produktiem, kas noradīti drošības datu lapā, tos 

uzglabājot, apstrādājot, trasnportējot un utilizējot. Dati nav piemērojami citiem produktiem. Ja produkts tiek 

samaisīts, sajaukts vai apstrādāts ar citiem materiāliem, vai tiek pakļauti apstr'dei, drošības datu lapā ietvertie 

dati nevar tikt piemēroti jaunproducētajam materiālam, izņemot gadījumus, ja rezultāti atšķiras.

Papildinformāciju

(Bistamo sastavdalu dati tika panemti no beidzamas speka esošas iepriekšeja piegadataja drošibas datu lapas.)
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