
Drošības datu lapa  
atbilstīgi ES Regulas Nr. 1907/2006/EG 31.punktam 

   
Izdrukāšanas datums: 21.05.2015.  Versija Nr. 9  Atjaunojums: 04.03.2015.  

Produkta nosaukums: 
 Avalon Hartöl 

Avalon Ölsiegel 
 

 
1. IEDAĻA Apraksts par vielu vai maisījumu un uzņēmumu 
 
1.1. Informācija par produktu  

Vielas vai maisījuma nosaukums: Avalon Hartöl  un  Avalon Ölsiegel 
1.2. Izmantošanas mērķis un pielietojums, ko ieteikts neizmantot:  

nav pieejama atbilstīga informācija 
Ieteicamais izmantošanas mērķis: kopšanas līdzeklis   
 SU21 Mājsaimniecībās, vispārēji  

 SU22 Sabiedriskās vietās: biroji, izglītības iestādes, konferenču telpas, sabiedrisko pakalpoijumu sniegšanas vietas. 
  
1.3. Informācija par ražotāju/piegādātāju, kas sagatavojis drošības datu lapu 
Uzņēmums:  Abschliff GmbH 
  Ohlauer Strasse 40 
  10999 Berlin 

Tālr.: +49(0)0306100990 
E-pasts: info@abschliff.de 

  www.abschliff.de 
 
Informācija par izplatītāju/pārdevēju: SIA “Abschliff Latvija” 
     A.Čaka iela 107 
     Rīga, LV 1011 
     Tālr.: +371 67843844, +371 67843845 
     Fakss: +371 67272792 
     Mob.: +371 26177888 
     e-pasts: info@abschliff.lv 
 
1.4. Tālruņa numurs Latvijā, kur zvanīt ārkārtas gadījumā: 
Saindēšanās informatīvais centrs:  +371 67042473 
Neatliekamās medicīnas palīdzība:  112, 113 
 
 

 
2. IEDAĻA Dati par iespējamu bīstamību 
2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija 

Klasifikācija atbilstīgi regulai Nr. 1272/2008. 
Produkts nav klasificējams atbilstīgi CLP regulai. 
Klasifikācija atbilstīgi vadlīnijām 67/548/EWG vai 1999/45/EG 
Produkts nav klasificēts kā bīstams atbilstīgi vispārējiem klasifikācijas kritērijiem. 
Īpaši bīstamības norādījumi: 
ar produktu piesūcināti uzklāšanas materiāli var pašaizdegties.  
Klasificēšana: 
Klasifikācija ir atbilstīga aktuālajiem ES nosacījumiem, taču ir papildināta ar datiem no profesionālās literatūras un uzņēmuma pieredzes. 

2.2. Etiķetes elementi 
Nav elementu atbilstīgi regulai Nr. 1272/2008. 
Bīstamības piktogrammas:  nav piemērojams. 
Signālvārdi: nav piemērojams. 
Bīstamības norādījumi: nav piemērojams. 

2.3. Cita bīstamība 
PBT- un vPvB-iedalījums 
PBT: nav piemērojams. 
vPvB: nav piemērojams. 
 

 
3. IEDAĻA Kopsavilkums / dati par sastāvdaļām 
 
3.2. Ķīmisks produkta raksturojums: maisījums 

Apraksts: maisījums no turpmāk minētām vielām bez bīstamības apstākļiem. 
 
 

http://www.abschliff.de/


Drošības datu lapa  
atbilstīgi ES Regulas Nr. 1907/2006/EG 31.punktam 

   
Izdrukāšanas datums: 21.05.2015.  Versija Nr. 9  Atjaunojums: 04.03.2015.  

Produkta nosaukums: 
 Avalon Hartöl 

Avalon Ölsiegel 
 

 
Bīstamās sastāvdaļas:  

CAS: 64742-48-9 
EG numurs: 918-481-9 
Indeksa numurs: 649-327-00-6 
Reģ.nr.: 01-2119457273-39 

Ogļūdeņraži, C10-13, n-alkāni, iso-alkāni, <2% aromātiskie savienojumi 

  Xn R65; R66 

  Asp. Tox. 1, H304 

25-50% 

 (2-Methoxymethylethoxy)-propanols 
Viela, kuras kopējā robežvērtība atbilst ekspozīcijai darba vietā 

1-5% 

 
Papildu norādījumi: bīstamības norādījumu frāzes skatīt 16. iedaļā. 

 
 
4. IEDAĻA Pirmās palīdzības pasākumi 
 
4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts 

Vispārēji  norādījumi: nav nepieciešami nekādi īpaši pasākumi. Cietušajam nodrošināt svaigu gaisu. 
Pēc ieelpošanas: nodrošināt svaigu gaisu, ja kādi traucejumi, apmeklēt ārstu. 
Pēc saskares ar ādu: produkts nav ādu kairinošs. 
Pēc iekļūšanas acīs: nekavējoties skalot ar tekošu ūdeni un turēt plakstiņus atvērtus. Ja saglabājas sūdzības, vērsties pie ārsta. 
Pēc norīšanas: skalot muti un dzert daudz ūdens. 

4.2. Svarīgi simptomi, kas var atklāties vēlāk: nav pieejama atbilstīga informācija. 
4.3. Norādījumi neatliekamajai medicīniskai palīdzībai vai īpašai aprūpei: nav pieejama atbilstīga informācija. 
 

 
5. IEDAĻA Ugunsdrošības pasākumi 
 
Atbilstoši ugunsdzēšanas līdzekļi: CO2, dzēšanas pulveris vai ūdens strūkla. Lielāku liesmu dzēst ar ūdens strūklu vai pret spirtu noturīgām 
putām. 
Nepiemēroti dzēšanas līdzekļi: nav datu. 
5.2. Īpaša vielas vai maisījuma radīta bīstamība: nav pieejama atbilstīga informācija. 
5.3. Norādījumi par ugunsdzēšanu 

Īpašs drošības aprīkojums ugunsdzēšanas laikā: nav nepieciešami īpaši drošības pasākumi. 
Citi dati: apdeguši priekšmeti un piesārņots ūdens jāutilizē atbilstīgi vietējiem nosacījumiem. 

 

 
6. IEDAĻA  Pasākumi nejaušas nokļūšanas vidē gadījumā 
 
6.1. Drošības pasākumi, aizsargaprīkojums un negadījumos iesaistīto personu rīcība. 

Nodrošināt pietiekamu vēdināšanu. 
6.2. Vides aizsardzības pasākumi. 

Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā un ūdeņos.  
6.3. Savākšanas un attīrīšanas metodes un materiāli. 

Veikt savākšanu ar absorbējošu materiālu (smiltis, diatomīts, skābju saistvielas, universālas sasaistvielas, zāģskaidas). 
6.4. Atsauces citās iedaļās. 
 Drošības informāciju skatīt 7. iedaļā, par personisko drošības aprīkojumu skatīt 8. iedaļu. 

Informāciju par utilizāciju skatīt 13. iedaļā. 
 

 
7.  IEDAĻA  Apstrāde un uzglabāšana 
 
7.1. Norādes drošai lietošanai: nav nepieciešami īpaši pasākumi. Lūdzam ievērot informāciju uz etiķetes un tehnisko informāciju. 
Norādījumi aizsardzībai pret uzliesmošanu un sprādzienbīstamību: ar produktu samērcēti, piesūkušies materiāli var pašaizdegties. 
7.2. Norādījumi par drošiem uzglabāšanas apstākļiem. 
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Uzglabāšana. 
Prasības noliktavā un iepakojumam: uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. 
Kopējas uzglabāšanas nosacījumi: nav 
Citi nosacījumi uzglabāšanai: uzglabāt labi vēdinātā telpā. 
Uzglabāšanas klase: 10/12. Klasifikācija atbilstīgi VCI-konceptam. 
Klasifikācija atbilstīgi: klasifikācija atbilstīgi uzņēmuma drošības noteikumu direktīvai (BetrSichV) 
7.3.Īpaši nosacījumi galalietotājam: nav pieejama atbilstīga informācija. 
GiS Kods Ö60 
 

 
8.  IEDAĻA  Norobežošana, uzraudzība un personiskais drošības aprīkojums 

 

Papildu informācija par tehnisko iekārtu izveidošanu: 
Nav datu, skatīt 7. punktu.  
8.1.  Parametri, kas jākontrolē 

Sastāvdaļas ar darba vietā noteiktajām kontrolējamajām robežvērtībām: 
(2-Methoxymethylethoxy)-propanols 
AGW Ilgstošā vērtība:  310 mg/m³, 50 ml/ m³ 
   1(I); DFG, EU 11 
DNEL-vērtība: nav noteikta. 
PNEC-vērtība: nav noteikta. 
Papildu informācija: pamatinformācija no ražošanas dokumentācijas. 
8.2. Norobežošana un uzraudzība 
Vispārējie drošības un higiēnas pasākumi: jāievēro vispārejie drošības pasākumi darbā ar ķimikālijām. 
Elpceļu aizsardzība: nav nepieciešama, ja telpa tiek pietiekami vēdināta. Citādi jālieto sejas aizsargmaska vai gāzmaska, ja ilgstoši 
darbojas ar produktu nevēdināmā telpā. 
Filtrs A/P2 
Roku aizsardzība: necaurlaidīgi aizsargcimdi. 
Cimdu materiālam jābūt necaurlaidīgam un noturīgam pret produktu/vielu. 
Materiāla izturība: izturība pret mitruma/vielas caursūkšanos jānoskaidro no cimdu ražotāja. 
Acu aizsardzība: produktu pārlejot, ieteicams lietot aizsargbrilles. 
Ķermeņa aizsardzība: darba aizsargapģērbs. 
 

 
9.  IEDAĻA Fizikālās un ķīmiskās īpašības 
 
Forma:    šķidrums 
Krāsa:     dzeltenīga 
Aromāts:    maigs 
Aromāta vilnis:   nav noteikts 
pH-vērtība    nav noteikta 
Stāvokļa maiņa 
Kušanas punkts un apgabals: nav noteikts 
Viršanas sākums un apgabals: 179 ºC 
Uzliesmošanas punkts:  65 ºC 
Aizdegšanās iespēja:  nav piemērojams 
Aizdegšanās temperatūra:  > 235 ºC 
Sadalīšanās temperatūra:  nav noteikta 
Pašaizdegšanās temperatūra: produkts nevar pašaizdegties 
Sprādzienbīstamas īpašības: produkts nav sprādzienbīstams 
Sprādzienbīstamības robežas: 
 Apakšējā  nav noteikta 
 Augšējā   nav noteikta 
Tvaika spiediens:   nav noteikts   
Blīvums 20ºC:   0.86 g/cm3  

Relatīvais blīvums:  nav noteikts 
Tvaika blīvums:   nav noteikts 
Iztvaikošanas ātrums:  nav noteikts  
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Izšķīšana, sajaukšanās ar ūdeni: neliela sajaukšanās/šķīšana ūdenī 
Sadalīšanās koeficients: n-oktanols/ūdens: nav noteikts 
Viskozitāte    
 dinamika:  nav noteikta 
 kinematiskums 20ºC: 57 s (ISO 3 mm) 
Šķīdinātāji sastāvā: 
 organiskie šķīdinātāji 49% 
Cietās daļas sastāvā:  51% 
 
9.2. Citi dati   nav pieejama cita atbilstīga informācija 
 

 
10. IEDAĻA  Stabilitāte un reaģētspēja 
 
10.1. Reaģētspēja: skatīt informāciju par iespējamām bīstamām reakcijām 
10.2. Ķīmiskā stabilitāte: nav datu 
Nosacījumi, no kā jāizvairās: ievērojot lietošanas nosacījumus, produkts ir stabils. 
10.3. Bīstamu reakciju iespējamība: nav zināmas. 
10.4. Nosacījumi, no kā jāizvairās: nav pieejama atbilstīga informācija. 
10.5. Nesaderīgi materiāli: nav pieejama atbilstīga informācija. 
10.6. Bīstami sadalīšanās produkti: nav zināmi 
 
 

 
 
11. IEDAĻA  Toksikoloģiskie dati 
 
11.1. Informācija par toksikoloģisko ietekmi 
Akūta toksicitāte:  
Klasifikācijai atbilstīgās LD/LC50 vērtības: 
64742-48-9  ogļūdeņraži, C10-13, n-alkāni, iso-alkāni, <2% aromāti 

Orāli 
Uz ādas 
Ieelpojot 

LD50 
LD50 
LC50/4h 

>5000 mg/kg (Žurka) (OECD 401) 
>5000 mg/kg (Trusis) (OECD 402) 
>4951 mg/l (Žurka) (OECD 403) 

 
Kodīgums, kairinājums ādai: nav datu 
Kairinājums acīm: nav datu 
Jutīgums: saskarē ar ādu nav zināma nekāda ietekme 
Papildu norādījumi: produktam nav etiķetes elementu atbilstīgi ES Regulas vispārējai bīstamo vielu klasifikācijai. Pēc mūsu rīcībā esošās 
informācijas, produkts nerada nekādu kaitējumu veselībai, ja rīkojas atbilstīgi instrukcijai un to pielieto paredzētajam mērķim. 
 

 
12. IEDAĻA Ekoloģiskā informācija 
 

12.1. Toksicitāte  
Toksiskums ūdenī: nav pieejama atbilstīga informācija. 
Noturība un sadalīšanās: nav pieejama atbilstīga informācija. 
12.3. Bioakumulācijas potenciāls: nav pieejama atbilstīga informācija. 
12.4. Pārvietošanās augsnē: nav pieejama atbilstīga informācija. 
Citi ekoloģiskie norādījumi. 
Vispārējie norādījumi:  
ūdens bīstamības klase 1 (pašnovērtējums): mazs apdraudējums 
Nepieļaut nokļūšanu gruntsūdeņos, vidē. Nešķaidītu vai lielos daudzumos neizliet kanalizācijā. 
12.5. PBT un vPvB novērtējuma rezultāti: nav piemērojams. 
12.6. Cita veida nelabvēlīga iedarbība: nav pieejama atbilstīga informācija. 
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13. IEDAĻA Norādījumi produkta utilizēšanai 
 
Atkritumu apstrādes metodes 
Ieteikums: utilizēt atbilstīgi vietējiem nosacījumiem. 
Neattīrīts iepakojums. 
Ieteikums: utilizēšana atbilstīgi vietējiem nosacījumiem. 
 

 
 
14. IEDAĻA Informācija par transportu 
 
14.1. UN – numurs 
ADR, ADN, IMDG, IATA  neatbilst 
14.2. Atbilstīgie UN-transportēšanas apzīmējumi 
ADR, ADN, IMDG, IATA  neatbilst 
14.3. Transporta bīstamības klases 
ADR, ADN, IMDG, IATA 
Klase    neatbilst  
14.4. Iepakojuma grupa 
ADR, IMDG, IATA   neatbilst  

Bīstamība videi 
Marine pollutant:    nav 
14.6. Īpaši drošības pasākumi lietotājiem: nav piemērojams 
14.7. Transportēšana vairumā atbilstīgi MARPOL-vienošanās 2. pielikumam un IBC kodam: nav piemērojams 
UN “Model Regulation”  neatbilst  
 
 

 
15. IEDAĻA Noteikumi atbilstoši likumdošanai 
 

15.1. Vielai vai maisījumam noteiktie drošības, veselības un dabas aizsardzības nosacījumi. 
Reģionālie noteikumi. 
Klasifikācija atbilstoši darba drošības nosacījumiem (BetrSichV): 
tehniskie noteikumi – gaiss 
Klase Daļa % 
NK 49 
Ūdens bīstamības klase: WGK 1 (pašnovērtējums): maza bīstamība ūdenim. 
Regula 2012/18/EU 
Šeit minētās bīstamās vielas – Pielikums 1 – nesatur nevienu no sastāvdaļām. 
15.2. Vielas drošības novērtējums: nav veikts. 
 

 
16. IEDAĻA Cita informācija 
 
Dati šajā lapā ir atbilstīgi mūsu zināšanām par šo produktu lapas publicēšanas brīdī, taču nenodrošina pret kādām produkta īpašībām un nerada 
tiesisku atbildību. 
Datu lapa sagatavota uzņēmuma produktu attīstības nodaļā. 
 
Atbilstīgās frāzes 
H304 Var būt nāvējošs, ja nokļūst elpceļos vai norijot. 
R65 Kaitīgs veselībai norijot. 
R66 Atkārtota saskare ar ādu var izraisīt ādas kairinājumu, sprēgāšanu. 
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Saīsinājumi un akronīmi 
ADR — Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Eiropas līgums par Bīstamu preču 
pārvadāšanu pa ceļiem) 
IMDG-code — Starptautiskais jūras kods bīstamām kravām 
IATA — Starptautiskā gaista transporta asociācija 
EINECS — Eiropas zināmo komerciālo ķīmisko vielu uzskaite 
ELINCS — Eiropas reģistrēto ķīmisko vielu saraksts 
CAS — Ķīmiskās identifikācijas dienests 
PBT — Pastāvīgs, bioakumulatīvs un toksisks 
vPvB — Ļoti noturīgs un ļoti bioakumulatīvs 
LC50 — Nāvējoša koncentrācija, nāvējoši 50 % gadījumu. 
LD50 — Letālā doza, nāvējoši 50 % gadījumu 
Skin Irrit. — Ādas kairinājums 
STOT SE — Īpaša toksicitāte orgāniem - vienreizēja pakļautība – narkotiska ietekme 
 




