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

Produkta nosaukums: Sūnām-STOP 

Drošības datu lapa sagatavota latviešu valodā: 14.04.2015  

 

 

Datu lapa sastādīta: 13.04.2015 Versijas Nr.:  1 Iepriekšējā versija:  - Lapa:  1. no 4 
 

1. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 

 

 Produkta identifikators: Sūnām-STOP  

 Maisījuma apzinātie 

lietošanas veidi: 

Līdzeklis aļģu, sūnu un ķērpju tīrīšanai no dažādām virsmām 

 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju: 

 Ražotājs: 

Ražotāja adrese: 

RK69 Grupa, SIA 

Jelgavas iela 68, Rīga, LV-1004, Latvija 

Tel.: +371 67 454405 

E-pasts: info@rk69.com ; www.sūnām-stop.lv   

 Tālruņa numurs, kur 

zvanīt ārkārtas situācijās: 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: 112 

Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: 67042473 

 

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA 

      

 Saskaņā ar direktīvu 1999/45/EK un Regulu (EK) Nr. 1272/2008 

 Produkta klasifikācija: Nav nepieciešama. 

 Etiķetes elementi:   

 Bīstamības simbols 

un paskaidrojums: 

Nav nepieciešams.  

 Riska frāzes: Nav nepieciešami. 

 Drošības ieteikumi: P102 Sargāt no bērniem. 

 Cita informācija: Satur < 5 % anjonu virsmaktīvās vielas. 

Produktā esošās vielas neatbilst REACH regulas XIII pielikumā minētajiem PBT 

un vPvB kritērijiem  

 

3. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM 

 

 Produkta sastāvā esošās bīstamās sastāvdaļas (atbilstoši EK standartiem) 

 Vielas nosaukums EC numurs CAS numurs Koncentrācija, % Klasifikācija 

 Saskaņā ar CLP Regulu (EK) Nr. 1272/2008 

 

Nātrija dodecil 

benzosulfonskābe 
246-680-4 25155-30-0 < 5 

Acute Tox. 4 - 

H302 

Skin Irrit. 2 - H315 

Eye Irrit. 2 - H319 

  

 Saskaņā ar direktīvu 1999/45/EC 

 Nātrija dodecil 

benzosulfonskābe 
246-680-4 25155-30-0 < 5 

Xn;R22. 

Xi;R36/38. 

 

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI  

 

 Vispārīga informācija: Jebkuru simptomu gadījumā, meklēt medicīnisku palīdzību (Ja iespējams, 

uzrādīt etiķeti). 

 Nokļūstot acīs: Bagātīgi skalot ar tīru ūdeni vismaz 10 - 15 minūtes. Ja simptomi turpinās, 

meklēt medicīnisku palīdzību.  

 Nokļūstot uz ādas: Noskalot kontakta vietu ar ūdeni. Ja simptomi turpinās, meklēt medicīnisku 

palīdzību.  

mailto:info@rk69.com
http://www.sūnām-stop.lv/
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 Norijot: Izskalot muti. Ja simptomi turpinās, meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, 

uzrādīt etiķeti). 

 Ieelpojot: Nodrošināt svaigu gaisu. Ja simptomi turpinās, meklēt medicīnisku palīdzību. 

 Svarīgākie simptomi un 

ietekme – akūta un 

aizkavēta: 

Acīs: Nonākot tieši acīs, var radīt kairinājumu 

Ieelpojot: Var izraisīt elpceļu kairinājumu un šķaudīšanu 

Nonākot saskarē ar ādu: Īpaši jutīgiem cilvēkiem, var izraisīt alerģiskas ādas 

reakcijas.  

 Norāde par nepieciešamo 

neatliekamo medicīnisko 

palīdzību un īpašu 

aprūpi: 

Ārstēt simptomātiski.  

 

5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI  

       

         Piemērotie ugunsdzēšanas 

līdzekļi: 

Produkts nav uzliesmojošs. Lietot apkārtējai videi piemērotus ugunsdzēšanas 

līdzekļus.  

 Nepiemērotie ugunsdzēšanas 

līdzekļi: 

Nav zināmi.  

 Bīstamība, ko rada degošā 

viela vai produkts, degšanas 

produkti un gāzes: 

Nav zināma.  

 Aizsardzības aprīkojums 

ugunsdzēsējiem: 

Lietot piemērotu aizsargapģērbu. Lietot respiratoru vai gāzmasku. Nepieļaut 

ugunsgrēkā izmantotā ūdens noplūšanu kanalizācijas sistēmā.  

 

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ 

 

 Personāla aizsardzība: Nepieļaut nepiederošu personu atrašanos darba vietā. Lietot aizsargapģērbu, 

aizsargcimdus un respiratoru. Piesārņoto apģērbu pirms atkārtotas lietošanas - 

izmazgāt.  

 Vides aizsardzības 

pasākumi: 

Nepieļaut produkta nonākšanu ūdens tecēs, virszemes ūdeņos un kanalizācijas 

sistēmā, kā arī augsnē. Lielas noplūdes gadījumā informēt vietējās varas 

atbildīgās iestādes.  

 Savākšanas metodes: Noskalot ar lielu daudzumu ūdens. Atlikumus atšķaidīt un noskalot ar ūdeni.  

 

7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA 

 

 Lietošana: Ievērot vispārīgās prasības darbojoties ar ķīmiskām vielām. Izvairīties no 

kontakta ar ādu un acīm. Darba laikā neēst, nedzert un nesmēķēt. Darba laika 

pauzēs un pēc darba mazgāt rokas. Piesārņoto apģērbu pirms atkārtotas 

lietošanas - izmazgāt. 

 Uzglabāšana: Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Uzglabāt cieši noslēgtu. Nesasaldēt.  

 

8. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA / INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA 

 

 Tehniskie paņēmieni: Ievērot labas ražošanas prakses vadlīniju. Izvairīties no kontakta ar ādu un acīm. 

Darba laikā neēst, nedzert un nesmēķēt. Darba laika pauzēs un pēc darba 

mazgāt rokas. Piesārņoto apģērbu pirms atkārtotas lietošanas - izmazgāt.  

 Acu aizsardzība: Apstrādājot virsmu ar izsmidzināšanas metodi, ieteicams izmantot 

aizsargbrilles. 

 Ādas aizsardzība: Apstrādājot virsmu ar izsmidzināšanas metodi, ieteicams izmantot 

aizsargcimdus. 
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 Elpceļu aizsardzība: Apstrādājot virsmu ar izsmidzināšanas metodi, ieteicams izmantot elpošanas 

ceļu aizsargmasku ar P2 tipa filtru.  

 Pieļaujamās produkta 

sastāvdaļu robež-

koncentrācijas: 

Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 325 no 2007. gada 15. maija: Nav noteiktas. 

 

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 

 

 Agregātstāvoklis: Šķidrums  

 Krāsa: Bezkrāsaina 

 Smarža: Raksturīga 

 Relatīvais blīvums: ~ 1 

 Uzliesmošanas t-ra: > 50 °C 

 Pašaizdegšanās t-ra: Produkts nav pašuzliesmojošs 

 Šķīdība: Šķīst pilnībā 

 Šķīdība citās vielās: Etanols, metanols, acetons 

 pH (20 °C): ~ 7 

 

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 

 

 Ķīmiskā stabilitāte: Stabils normālos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos. 

 Apstākļi, no kuriem jāizvairās: Nav zināmi.  

 Nesaderīgi materiāli: Nav zināmi.  

 Bīstami noārdīšanās produkti: Nav zināmi. 

 

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 

         

 Vispārīga informācija: Produkts nav klasificēts kā bīstams cilvēka veselībai.  

 Akūtā toksicitāte: Nav definēta. 

 Nonākot saskarē ar acīm: Nonākot tieši acīs, var radīt kairinājumu. 

 Ieelpojot: Var izraisīt elpceļu kairinājumu un šķaudīšanu. 

 Nonākot saskarē ar ādu: Īpaši jutīgiem cilvēkiem, var izraisīt alerģiskas ādas reakcijas. 

 

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 

        

 Vispārīga informācija: Nepieļaut produkta nonākšanu apkārtējā vidē. Produkts nav klasificēts kā 

bīstams videi. 

 Ekotoksikoloģija: Produktā esošās vielas neatbilst REACH regulas XIII pielikumā minētajiem PBT un 

vPvB kritērijiem. 

 

13. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 

 

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

rūpīgi jāizskalo ar ūdeni.  

Eiropas atkritumu klasifikators produktam: 07 06 99 

Eiropas atkritumu klasifikators iepakojumam: 15 01 02 
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14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU 

 

Produkts nav klasificēts kā bīstama krava  

 

15. NORMATĪVA RAKSTURA INFORMĀCIJA 

 

 Normatīvie akti: KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 453/2010 (2010. gada 20. maijs), ar ko groza 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz 

ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (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 

2002.gada 12.marta MK noteikumi Nr.107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu 

klasificēšanas, iepakošanas un marķēšanas kārtība”. 

2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 “Darba aizsardzības prasības saskarē 

ar ķīmiskajām vielām darba vietās”. 

2011. gada 19. aprīļa MK noteikumi Nr. 302 „Noteikumi par atkritumu 

klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus”. 

 

16. CITAS ZIŅAS 

 

 Saīsinājumi: PBT - Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela 

vPvB - Ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva viela 

 

 Pārējā informācija: - 

 

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja rīcībā esošo informāciju, kas 

uzskatāma par patiesu. Lietotājs tiek brīdināts arī par riskiem, kas pastāv lietojot produktu ne tā, kā tas 

paredzēts. Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija neatbrīvo lietotāju no pienākuma zināt un ievērot 

visus normatīvos aktus, kas attiecas uz tā darbību. Drošības datu lapā dotā normatīvo aktu uzskaitījuma 

mērķis ir palīdzēt lietotājam izpildīt savus pienākumus likuma priekšā, taču šis uzskaitījums nebūtu 

jāuzskata par izsmeļošu. 


