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*

Versijas numurs 3

Labojums: 14.12.2015

1 . I EDAĻA. V i e la s / ma i s īj um a un uzņēm ē j sa bi edr ī ba s / uzņē mum a
identificēšana
· 1.1 Produkta identifikators
· Produkta nosaukums tirgū: wabcothyl ™
· Artikula numurs: 830 702 087 4, 830 702 088 4, 830 702 089 4, 830 702 090 4
· 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot
· Produkta kategorija PC4 Antifrīzi un atledošanas produkti
· Vielas/ preparāta pielietojums Antifrīzs.
· 1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju
· Ražotājs/ piegādātājs:
WABCO Vertriebs GmbH & CO. KG
Am Lindener Hafen 21
30453 Hannover
Germany
Tel.: +49 511 922 0
· Informācijas sniedzējs: Izziņas var saņemt, zvanot uz atbilstošās valsts norādīto tālruni.
· 1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās:
Giftnotruf Berlin +49 (0) 30 30 686 790 (Deutsch und Englisch)

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana
· 2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana
· Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
GHS02 liesmas
Flam. Liq. 2 H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
· 2.2 Etiķetes elementi
· Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008
Produkta klasifikācija un marķēšana veikta atbilstoši CLP regulas prasībām.
· Bīstamības piktogrammas

GHS02
· Signālvārds Draudi
· Bīstamības apzīmējumi
H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
· Drošības prasību apzīmējums
P210
Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm,
atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.
P280
Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
P240
Tvertnes un iekārtas saņemšanai ievietot zemē/sasaistīt.
P370+P378 Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet: CO2, dzēšamo pulveris vai ūdens strūklu.
P403+P235 Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā.
P501
Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/
starptautiskajiem noteikumiem.
· 2.3 Citi apdraudējumi
· PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti
· PBT: Nav pielietojams.
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· vPvB: Nav pielietojams.

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām
· 3.2 Ķīmiskais raksturojums: Maisījumi
· Apraksts: Maisījums no šādām vielām ar nekaitīgiem piejaukumiem.
· Bīstamie komponenti:
CAS: 64-17-5
Etanols
Flam. Liq. 2, H225
EINECS: 200-578-6
CAS: 107-21-1
Etāndiols
Acute Tox. 4, H302
EINECS: 203-473-3
· Papildu informācija:
Šo riska frāžu jeb bīstamības pakāpes apzīmējumu formulējumu skatīt 16.nodaļā.

50-100%
5-10%

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi
· 4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts
· Pēc ieelpošanas: Svaiga gaisa padeve, sūdzībām saglabājoties, konsultēties ar ārstu.
· Pēc saskares ar ādu: Ilgstoša ādas kairinājuma gadījumā apmeklēt ārstu.
· Pēc nokļūšanas acīs: Acis caur pavērtiem plakstiņiem skalot vairākas minūtes zem tekoša ūdens.
· Pēc norīšanas: Sūdzībām saglabājoties, konsultēties ar ārstu.
· 4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta
Nav pieejama cita būtiska informācija.
Reibonis
Galvassāpes
Reibonis
Elpas trūkums
Bezsamaņa
Nelabums
· 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi
Nav pieejama cita būtiska informācija.

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi
· 5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi
· Piemērotie dzēšanas līdzekļi:
Alkoholnoturīgas putas
CO2, smiltis, dzēšamais pulveris. Ūdeni nepielietot.
· Drošības apsvērumu dēļ nepiemērotie dzēšanas līdzekļi: Spēcīga ūdens strūkla
· 5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība
Ugunsgrēka gadījumā var izdalīties:
Oglekļa monoksīds (CO)
· 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem
· Īpašais aizsargaprīkojums:
Nēsāt gāzmasku, kas nav atkarīga no apkārtējā gaisa sastāva.
Valkāt komplekso aizsargtērpu.

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos
· 6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām
Rūpēties par pietiekošu ventilāciju.
Turēt tālu no uguns izcelšanās avotiem.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Izvairīties no saskares ar acīm un ādu.
Valkāt aizsargājošo aprīkojumu. Neaizsargātās personas turēt attālumā.
· 6.2 Vides drošības pasākumi:
Neļaut nokļūt pazemē/ zemes dzīlēs.
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, grāvjos un pagrabos.
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā/ virszemes ūdeņos/ gruntsūdeņos.
· 6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli:
Savākt ar šķidrumu sasaistošu vielu palīdzību (smiltīm, poraino grants iezi, skābju sasaistītāju,
universālo sasaistītāju, zāģa skaidām).
Rūpēties par pietiekošu ventilāciju.
Neaizskalot ar ūdeni vai ūdeni saturošiem tīrīšanas līdzekļiem.
· 6.4 Atsauce uz citām iedaļām
Informāciju par darba drošību skatīt 7.nodaļā.
Informāciju par personīgo aizsargaprīkojumu skatīt 8.nodaļā.
Informāciju par atkritumu likvidāciju skatīt 13.nodaļā.

7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana
· 7.1 Piesardzība drošai lietošanai Atbilstoši lietojot, nav nepieciešami īpaši pasākumi.
· Norādes aizsardzībai pret degšanu un eksploziju:
Pielietot aparātus/ armatūras, kas pasargātas no eksplozijas un darbarīkus, kuri nedzirksteļo.
Tvaiki kopā ar gaisu var veidot eksplozīvu maisījumu.
Aizdegšanās avotus turēt attālumā – nesmēķēt.
Veikt pasākumus pret elektrostatisko uzlādēšanos.
· 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība
· Uzglabāšana:
· Prasības, kādām jāatbilst uzglabāšanas telpām un tvertnēm:
Sargāt no siltuma un tiešu saules staru iedarbības.
Uzglabāt tikai neatvērtās oriģinālās tilpnēs.
Paredzēt noblīvētu grīdu, kas noturīga pret šķīdinātājiem.
Glabāt vēsā vietā.
· Norādes par vairāku vielu kopēju uzglabāšanu: Nav nepieciešams.
· Citi uzglabāšanas nosacījumi:
Tvertni turēt blīvi noslēgtu.
Uzglabāt labi noslēgtās tilpnēs vēsā un sausā vietā.
· Uzglabāšanas klase: 3
· 7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i) Nav pieejama cita būtiska informācija.

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība
· Papildu informācija par tehnisko iekārtu izveidošanu: Nav citu datu, skat. 7.punktu.
· 8.1 Pārvaldības parametri
· Sastāvdaļas, kuru robežvērtības ir kontrolējamas attiecīgajā darba vietā:
64-17-5 Etanols
AER (LV)
Ilgstoša vērtība: 1000 mg/m³
PEL (USA) Ilgstoša vērtība: 1900 mg/m³, 1000 ppm
REL (USA) Ilgstoša vērtība: 1900 mg/m³, 1000 ppm
TLV (USA) Īslaicīga vērtība: 1880 mg/m³, 1000 ppm
(Turpinājums 4.lpp.)
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107-21-1 Etāndiols
AER (LV)
Īslaicīga vērtība: 104 mg/m³, 40 ppm
Ilgstoša vērtība: 52 mg/m³, 20 ppm
Ada
IOELV (EU) Īslaicīga vērtība: 104 mg/m³, 40 ppm
Ilgstoša vērtība: 52 mg/m³, 20 ppm
Skin
TLV (USA) Īslaicīga vērtība: C 100 mg/m³
H
· 8.2 Iedarbības pārvaldība
· Personīgais aizsargaprīkojums:
· Vispārēji aizsardzības un higiēnas pasākumi: Pārtraukumos un darba beigās nomazgāt rokas.
· Elpošanas ceļu aizsardzība: A filtrs
· Roku aizsardzība:
Cimdi/noturīgi pret šķīdinātājiem
Cimdu materiālam ir jābūt necaurlaidīgam un noturīgam pret produktu/ vielu/ preparātu.
Cimdu materiāla izvēle, ņemot vērā cauri izspiešanās laiku, caurlaides apjomus un sabojāšanos.
· Cimdu materiāls Nitrilkaučuks
· Cimdu materiāla caurlaides laiks
Precīzu cauri izspiešanās laiku (permeabilitāti) var uzzināt no aizsargcimdu ražotāja, šis laiks
jāievēro, lietojot cimdus.
· Acu aizsardzība: Blīvi noslēdzamas aizsargbrilles
· Ķermeņa aizsardzība: Darba aizsargtērps

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības
· 9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām
· Vispārēji dati
· Izskats:
Šķidrs
Forma:
Zils
Krāsa:
· Smaka:
Līdzīgs spirtiem
· pH vērtība:

5-7

· Stāvokļa maiņa
Kušanas punkts/ kušanas diapazons:
Vārīšanās punkts/ vārīšanās diapazons:

-114 °C (-173 °F) (Ethanol)
78 °C (172 °F) (Ethanol)

· Degšanas punkts:

18 °C (64 °F)

· Uzliesmošanās spēja (kompakta, gāzveida): Nav pielietojams.
· Aizdegšanās temperatūra:

410 °C (770 °F)

· Sadalīšanās temperatūra:

Nav noteikts.

· Pašaizdegšanās:

Produkts neaizdegas pats no sevis.

· Sprādzienbīstamība:

Produkts nav sprādzienbīstams, taču ir iespējama
s pr ādzien bīs tam u t v aik u/ ga is a mais īj umu
veidošanās.

· Eksplozijas robežas:
Apakšējā:
Augšējā:

3,5 Vol %
15,0 Vol %
(Turpinājums 5.lpp.)
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· Tvaika spiediens pie 20 °C (68 °F):

59 hPa (44 mm Hg)

· Blīvums pie 20 °C (68 °F):
· Relatīvais blīvums
· Tvaiku blīvums
· Iztvaikošanas ātrums

0,81 g/cm³ (6,759 lbs/gal)
Nav noteikts.
Nav noteikts.
Nav noteikts.

· Šķīdība/ maisīšanās spēja ar
ūdeni:

Iespējams sajaukt ar citām vielām.

· Sadalīšanās koeficients (n-oktanols/ūdens): -0,32 log POW (Ethanol)
· Viskozitāte:
dinamiskā pie 20 °C (68 °F):
kinemātiskā:

1 mPas
Nav noteikts.

· Šķīdinātāja saturs:
Organiskie šķīdinātāji:
· 9.2 Cita informācija

92,4 %
Nav pieejama cita būtiska informācija.

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja
· 10.1 Reaģētspēja Nav pieejama cita būtiska informācija.
· 10.2 Ķīmiskā stabilitāte
· Termiskā sadalīšanās/ apstākļi, no kuriem jāizvairās:
Nesadalās, ja pielieto atbilstoši nosacījumiem.
· 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība Nav zināmas bīstamas reakcijas.
· 10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās
Nav pieejama cita būtiska informācija.
Karstums, liesmas un dzirksteles.
Paaugstināta ugunsbīstamība.
· 10.5 Nesaderīgi materiāli:
Izvairīties no kontakta ar stipriem oksidācijas līdzekļiem.
Reaģē ar stiprām skābēm.
· 10.6 Bīstami noārdīšanās produkti:
Ievērojot paredzēto lietošanu un uzglabāšanu, sadalīšanās procesā nerodas bīstami blakusprodukti.
Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija
· 11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi
· Akūta toksicitāte Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
· Primārā kairinājuma iedarbība:
· Kodīgums/kairinājums ādai
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
· Nopietns acu bojājums/kairinājums
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
· Elpceļu vai ādas sensibilizācija
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
· CMR ietekmes (kancerogēnums un mutagēnums un toksiskums reproduktīvai funkcijai).
· Mikroorganismu šūnu mutācija
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
· Kancerogēnums Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
· Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
(Turpinājums 6.lpp.)
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· Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu vienreizēja iedarbība
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
· Toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
· Bīstamība ieelpojot Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija
· 12.1 Toksicitāte
· Ūdeņu toksiskums: Nav pieejama cita būtiska informācija.
· 12.2 Noturība un spēja noārdīties Nav pieejama cita būtiska informācija.
· 12.3 Bioakumulācijas potenciāls Nav pieejama cita būtiska informācija.
· 12.4 Mobilitāte augsnē Nav pieejama cita būtiska informācija.
· Cita ekoloģijas informācija:
· Vispārējie norādījumi:
Ūdens apdraudējuma klase 1(Pašu klasifikācija): vāji apdraud ūdeni
Nepieļaut nokļūšanu gruntsūdeņos, ūdeņos vai kanalizācijā neatšķaidītā veidā vai lielākos
daudzumos.
· 12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti
· PBT: Nav pielietojams.
· vPvB: Nav pielietojams.
· 12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes Nav pieejama cita būtiska informācija.

13. IEDAĻA. Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu
· 13.1 Atkritumu apstrādes metodes
· Ieteikums:
Nedrīkst aiztransportēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā.
Atkritumu kodi norādīti atkarībā no paredzamās produkta lietošanas.
· Eiropas atkritumu katalogs
07 00 00 Organiskās sintēzes tehnoloģisko procesu atkritumi
07 07 00 Citādi neklasificēto un tīro ķīmisko vielu un to produktu ražošanas, pārstrādes, piegādes
un izmantošanas tehnoloģisko procesu atkritumi
07 07 04* Citi organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un atsālņi
· Neattīrītie iesaiņojumi:
· Ieteikums:
Iesaiņojumu pēc tīrīšanas var izmantot no jauna vai otrreizēji pārstrādāt.
Iesaiņojums saskaņā ar noteikumiem par iesaiņojumiem ir jālikvidē.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu
· 14.1 ANO numurs
· ADR,RID,ADN, IMDG, IATA
· 14.2 ANO sūtīšanas nosaukums
· ADR/RID/ADN
· IMDG
· IATA

UN1170
1170 ETANOLA ŠĶĪDUMS (ETILSPIRTA
ŠĶĪDUMS)
E TH AN O L SO L UT IO N ( ET H YL A L CO HO L
SOLUTION)
ETHANOL SOLUTION
(Turpinājums 7.lpp.)
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· 14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es)
· ADR,RID,ADN, IMDG, IATA

· klase
· Riska faktoru etiķete

3 Uzliesmojoši šķidrumi
3

· 14.4 Iepakojuma grupa
· ADR,RID,ADN, IMDG, IATA

II

· 14.5 Vides apdraudējumi:
· Jūras piesārņotājs:

Nē

· 14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem Uzmanību: Uzliesmojoši šķidrumi
· Bīstamības kods:
33
· Neatliekamās medicīniskās palīdzības Nr.: F-E,S-E
· 14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši
MARPOL II pielikumam un IBC kodeksam

Nav pielietojams.

· Transports/ cita informācija:
· ADR/RID/ADN
· Ierobežotie daudzumi (LQ)
· Transporta kategorija
· Tuneļa izmantošanas ierobežojuma kods:
· UN "Model Regulation":

1L
2
D/E
UN1170, ETANOLA ŠĶĪDUMS (ETILSPIRTA
ŠĶĪDUMS), 3, II

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu
· 15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz
vielām un maisījumiem
Nav pieejama cita būtiska informācija.
· 15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums: Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts.

16. IEDAĻA. Cita informācija
Dati balstīti uz mūsu šībrīža atziņām, taču tie negarantē produkta īpašības un nevar būt par pamatu
likumiskām līgumattiecībām.
· Nozīmīgākās frāzes
H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H302 Kaitīgs, ja norij.
· Drošības instrukcijas izstrādātājs:
Drošības informācija sastādīta sadarbībā ar Vides pārvaldi Dr. Rhein Beratungs- und
Prüfgesellschaft mbH, tel. +49-(0)5066-900990.
· 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 Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
(Turpinājums 8.lpp.)
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ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4

· * Dati, attiecībā pret sākuma versiju, ir mainīti
LV

