
Drošības Datu lapa 
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), Nr. 1272/ 2008 un 

EK Regulas Nr. 453/2010 I Pielikumu 

 

Produkta nosaukums:  CLEAN WASH X 

DDL izstrādāta:  12.03.2002 

Izmaiņas veiktas:   2011-11-28. 

 

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

Produkta nosaukums:  CLEAN WASH X 

Produkta pielietojums: speciāls produkts – virsmu attaukotājs 

Ražotājs:         Preem Ab, 112 80 Stokholma, Zviedrija 

Tel: 010-450 1000; Fax: 010-450 1020. 

Importētājs Latvijā: SIA “VA Motors” 

Importētāja adrese: Bukultu iela 5c, Rīga, LV-1005, tel.: 67383881, fakss: 67383882 

Ārkārtas situācijā zvanīt: Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas Dienests, tel.: (+371) 112 

   Valsts toksikoloģijas centrs: (+371) 67 042 468 

 

2. DATI PAR BĪSTAMĪBU 
 

Produkta klasifikācija: Xn 

 

 

 

        Kaitīgs! 
Ietekme uz veselību:   

Apraksts:  Kaitīgs – norijot var izraisīt plaušu bojājumus. Tvaiku vai miglas ieelpošana, piemēram 

uzturoties slikti ventilētās telpās vai piesārņotās vietās, var izraisīt deguna un rīkles gļotādu 

iekaisumu, galvassāpes, drudža simptomus un nelabu dūšu, plaušu iekaisumu. Atkārtota 

iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. 

 

3. SASTĀVS/ INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM 
 

Nosaukums EINECS vai 

ELINCS 

Daudzums, % 

svara 

Klasifikācija 

Destilāts (naftas), hidrētais vieglais; Petroleja 

(nestandarta) 

265-149-8 

64742-47-8 

60-100 Xn, R65, R66 

Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizētā, smagā; 

Hidroattīrīta nafta ar zemu viršanas temperatūru 
265-185-4 

64742-82-1 

5-15 Xn, R65, R66 

Papildus informācija: Pilns visu R-frāzu atšifrējuma teksts lasāms 16. nodaļā. 

Komentāri par  Maisījums no organiskiem šķīdinātājiem un emulgatori. Naftas šķīdinātāji, kas satur <0,1% benzola, 

sastāvdaļām kas nozīmē, ka tā nav klasificēta kā kancerogēna. 

    

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI 
 

Ieelpojot: Pārvietot cietušo svaigā gaisā. Ja cilvēks neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Ja ir apgrūtināta 

elpošana, dodiet ieelpot skābekli. Ja apgrūtināta elpošana saglabājas, meklēt medicīnisko 

palīdzību. 

Nokļūstot uz ādas:  Novilkt sasmērētās drēbes un apavus, ādu nekavējoties noskalot ar ūdeni un ziepēm, . 

Sasmērētās drēbes un apavus lvai pirms atkārtotas lietošanas labi izmazgāt. 

Nokļūstot acīs:  Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Drošības pēc izņemiet kontaktlēcas, ja ir, un 

izskalojiet acis ar ūdeni. Skalošanas laikā turēt plakstiņus paceltus, lai ūdens noskalotu visu 

acs un plakstiņu virsmu. Ja simptomi saglabājas, sazinieties ar ārstu. 

Norijot:  Tūlīt meklēt medicīnisko palīdzību. Neizraisīt vemšanu. Nekad nedot ūdeni cietušajam 

bezsamaņā. Ja iespējams, dot cietušajam norīt pāris karotes cepamās eļļas vai kādu citu 

produktu ar augstu tauku saturu. Ja ir vemšana, turēt galvu zemu, lai kuņģa saturs neiekļūst 

plaušās. 

Informācija ārstam: Šī produkta norīšana un turpmāka vemšana var izraisīt šķidro vieglo ogļūdeņražu ieelpošanu, 

kas var izraisīt pneimonītu. 
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5. UGUNSDDZĒSĪBAS PASĀKUMI 
 

Aizdegšanās temperatūra   > 200 ° C 

Uzliesmošanas punkts   > 70 ° C 

Eksplozijas robežu   1% - 6% 

Piemērotie ugunsdzēšanas līdzekļi:  Ūdens smidzinātājs, putas, sausas ķīmiskās vielas vai CO2. 

Nepiemērotie ugunsdzēšanas līdzekļi:  Nelietot ūdens strūklu 

Uzliesmošanas/ sprādzienbīstamība: Var aizdegties, ja tiek sakarsēts virs uzliesmošanas temperatūras. 

Aizsardzības aprīkojums   Produkts var degt. Bet tas nav viegli uzliesmojošs. Neiet degošā 

ugunsdzēsējiem:    telpā bez piemērota aizsargapģērba un elpošanas aparāta. 

Bīstamība, ko rada degošā viela vai  Degšanas produkti ir atkarīgi no degšanas apstākļiem. Degšanas 

produkts, degšanas produkti un gāzes: laikā var rasties kompleksa maisījums no cietām daļiņām, šķidruma, un 

gāzēm, tajā skaitā oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīdu, un organiskām 

maisījumi. 

Cita informācija. Konteineri, kas atrodas tuvu ugunsgrēka vietai ir nekavējoties jāaizvāc 

prom vai jāatdzesē ar ūdeni. Ja radusies noplūde, izmantot ūdens strūklu, 

lai izklīdinātu tvaikus un aizsargātu personālu, mēģināt apturēt noplūdi. 

Noteikti novērst iespējamos aizdegšanās avotus. 
 

 

6. PASĀKUMI AVĀRIJAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ 
 

Individuālie aizsardzības pasākumi.  Izmantot piemērotu aizsardzības aprīkojumu. Skatīt lpp.8. 

Vides aizsardzības pasākumi:  Nepieļaut produkta nokļūšanu augsnē, virszemes un gruntsūdeņos. Izveidot  

barjeru no smiltīm, zemes, vai cita piemērota materiāla. Izmantot 

piemērotas metodes, tādas kā savākšana ar nedegošiem adsorbentiem vai 

pārsūknēšana. Ja ir iespējams un piemērots, novākt piesārņoto augsni. 

Ievietot piesārņotos materiālus konteineros tālākajai likvidēšanai.  

Personāla aizsardzība:   Likvidēt visus uzliesmošanas avotus noplūdes produkta tuvumā. 

Papildus informācija: Ja tas izdarāms bez riska, apturēt noplūdi. Notīrīt, cik ir iespējams ātrāk. 

Skatīt norādījumus sadaļā „KAITĪGAS IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA/ 

PERSONU AIZSARDZĪBA”. Lielos noplūdes vai izlīšanas gadījumos, kas 

varētu piesārņot kanalizāciju vai ūdeņus, informējiet attiecīgās iestādes, 

piemēram, vietējās vides un veselības aģentūras, neatliekamās palīdzības 

dienestiem un ugunsdzēsības dienestus. Likvidēt sekas saskaņā ar 

normatīvām prasībām.  

 

7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA 
 

Lietošana: dzinēju, dzinēju nodalījumu un citu transportlīdzekļu agregātu, dažādu citu mašīnu un 

iekārtu, stipri netīru betona un koka grīdu mazgāšanai. Cita pielietojuma joma – ar vienu 

operāciju attīrīt virsmas pirms krāsošanas, fosfatēšanas, karstās cinkošanas vai alvošanas, 

emaljēšanas.. 
Īpaši riski un bīstamība:  Darbojoties ar produkta tvertnēm, var uzkrāties elektrostatiskais lādiņš un rasties dzirkstele, 

radot bīstamu situāciju. Lai samazināt šo bīstamību, var būt nepieciešama savienošana un 

iezemēšana - rīkojieties atbilstoši apstākļiem. Novērtējiet visas darbības, kam ir iespēja radīt 

vai uzkrāt elektrisko lādiņu un/vai sprādzienbīstamu produkta tvaiku un gaisa maisījumu 

(ieskaitot konteineru un tvertnes pildīšanu, šļakatas, konteineru tīrīšanu, paraugu ņemšanu, 

mērīšanu, izkraušanu, filtrēšanu, maisīšanu, saskalināšanu, vakuuma operācijas). Pielietojiet 

atbilstošas metodes bīstamības samazināšanai un novēršanai.  Konteineri un mucas nav 

konstruēti tā, lai izturētu spiedienu. Neizmantojiet spiedienu mucu un konteineru 

iztukšošanai, tas var izraisīt eksploziju.. Tukšie konteineri var saturēt produkta atliekas 

(cietas, šķidruma, un/vai tvaikus) un var būt bīstami. Nepresējiet, negrieziet, nemetiniet, 

nelodējiet, neurbiet un nepulējiet konteinerus, nekarsējiet tos un nerīkojieties ar atklātu 

liesmu un neizraisiet nejaušu dzirksteli. Konteineri, mucas vai kannas var eksplodēt un radīt 

traumu vai nāvi. Tara ir jāiztukšo, kā nākas jānoslēdz un nekavējoties jāatgriež produkta 

piegādātājam vai uzņēmumam, kas nodarbojas ar šādas taras savākšanu vai likvidēšanu 

noteiktā kārtībā. 

Norādījumi drošai Vienmēr uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Nepakļut mitruma iedarbībai. 

lietošanai: 
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8. KAITĪGAS IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA/ PERSONU AIZSARDZĪBA 
 

Atļautā produkta koncentrācija Daudzums ieelpojamajā gaisā - 50 ppm . 

saskares gadījumos: 

Elpvadu aizsardzība:  Ja izgarojumu koncentrācija pārsniedz pieļaujamo, valkāt piemērotu sertificētu respiratoru, 

kas nodrošina piemērotu aizsardzību pret organiskiem tvaikiem. Respiratoram izmantot 

makrodaļiņu kārtridžu. 

Acu aizsardzība: Parasti speciālie līdzekļi acu aizsardzībai netiek prasīti. Ja iespējama produkta izšļakstīšanās, 

ieteicams uzvilkt brilles ar sānu sargiem vai sejas vizieri. 

Ādas aizsardzība:  Valkāt piemērotus aizsargapģērbu, lai nepieļaut nokļūšanu uz ādas. Var izmantot cimdus, 

pārklāju, speciālus apavus, pilnu sejas aizsardzību, atkarībā no darbības. Ieteicams materiāls 

cimdiem: nitrils vai polivinilhlorīds (PVA). 

Cita informācija: Mazgāt rokas katras darba maiņas beigās un pirms ēšanas, smēķēšanas un tualetes lietošanas. 

 

9. FIZIKĀLĀS  UN  ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 
 

Agregātstāvoklis  šķidrs 

Krāsa bezkrāsains, dzidrs 

Smarža  raksturīga ogļūdeņražiem 

Šķīdība šķīst organiskajos šķīdinātājos 

Viršanas temperatūra °C 175-250 

Kušanas temperatūra °C <0 

Blīvums kg/m3 (20°C) apmēram  800 

Eksplozijas robežu  1% - 6% 

Tvaika spiediens kPa <1 

Viskozitāte cSt/40°C <7 

Aizdegšanās temperatūra°C > 200 

Uzliesmošanas punkts °C > 70 

Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 40°C < 7 

Plašāku un precīzāku fizisko datu skatīt produktu informācijas lapās par katru produktu  www.preem.se. 

 

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 
 

Ķīmiskā stabilitāte:   Stabils normālos apstākļos, piemērotos glabāšanas un lietošanas apstākļos. 

Materiāli no kā jāisvairās:  Var reaģēt ar skābēm un spēcīgiem oksidētājiem, tādiem kā hlorāti, nitrāti, peroksīdi 

un citi. Izvairīties no karstuma, dzirkstelēm un citiem aizdegšanās avotiem. 

Bīstami sadalīšanās produkti:  Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti. 

 

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 
 

Ieelpots: Augstas koncentrācijas tvaiku vai aerosola ieelpošana var izraisīt kairinājumu elpošanas 

ceļos, radīt nelabumu, vemšanu, drudzi, galvassāpes un miegainību. 

Nokļūstot uz ādas: Produktam ir viegli kairinoša iedarbība uz ādu. Atkārtota vai ilgstoša iedarbība var radīt 

sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu. 

Iekļūstot acīs: Kontakts ar acīm izraisa sāpes un iekaisumu.  

Norīts: Lielāka daudzuma norīšana var radīt nelabumu un caureju. Tūlīt meklēt medicīnisko 

palīdzību, ja ir norīts un ir vemšana, produkts var nokļūt plaušās un izraisīt  akūtu ķīmisko 

pneimonītu. Jau daži mililitri plaušās var izraisīt ķīmisko pneimonītu. 

LD50 orāli (žurkas) > 2000mg/kg 

 

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 
 

Ekotoksicitāte:  Destilāti (naftas), hidroattīrīti LC50 (zivīm, dafnijām, aļģēm): >100 mg/l.  

 Ligroīns (naftas), smagie destilāti LC50 (zivīm, aļģēm): 10-100 mg/l, 

LC50 (dafnijām):> 100 mg / l. 

Bioloģiskā noārdīšanās:  Noārdās salīdzinoši ātri. Ligroīns (naftas), smagie destilāti: 61% BOD, 28 dienas 

Bioakumulācija: Destilāti (naftas), apstrādāti ar ūdeņradi 

gaismas bioakumulatīva log Pow> 3; BCF (zivis): 112-119. 

Ligroīns (naftas), smagie destilāti : bioakumulatīva log Pow: >3, BCF (zivis): 112-159. 

Citas ietekmes: Produkts nav uzskatāms kā bīstams videi. Tas neizslēdz gadījumus kad lielas vai bieži 

atkārtotas mazākas noplūdes var būt graujošas vai kaitīgas iedarbības uz vidi. 
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13. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 
 

Produkta atlikumi:  Izmantot paredzētajam pielietojumam, ja ir iespējams, pārstrādāt. Produkta atkritumi, 

saskaņā ar valsts un vietējiem likumiem, var būt klasificēti kā bīstami. 

Taras likvidēšana: Ar apstiprinātiem utilizācijas noteikumiem Jūs varat iepazītie pie sava tirdzniecības pārstāvja 

vai vietējā dabas un veselības aizsardzības organizācijā. Saskaņā ar Eiropas atkritumu 

katalogu  (E.W.C.) produkta altikumiem noteikts sekojošs kods: 07 06 04 – organiskie 

šķīdinātāji, mazgāšanas līdzekļi un sārmaini atlikumi.. 

Iepakojums.   

Iztukšošana instrukcija:  Trauku tur uz leju nedaudz slīpi aptuveni 10 grādi un notecina tādā veidā. Dažiem 

iepakojumiem ir papildus korķis. Notecināšana jāveic istabas temperatūrā (min 15°C). 

Pagaidiet, kamēr tvertne ir sausa. Cieši noslēdz atveres ar korķiem. 

Piezīme: Tukšie iepakojumi un konteineri satur uzliesmojošus šķidrumu tvaikus. Pēc iztukšošanas un 

izvēdināšanas traukus jjānogādā drošā vietā, prom no dzirkstelēm un liesmas. Atliekas var 

izraisīt eksploziju. Priekšlikumi par atkritumu kodu iepakojumam: 15 01 02 plastmasas 

iepakojumam, 15 01 04 metāla iepakojumam. Ar iepakojumu, kas satur produkta 

pārpalikumus un nav sauss, jārīkojas atbilstoši kā ar bīstamiem atkritumiem un jāiznīcina 

noslēgtu. Priekšlikumi atkritumu kodu: 15 01 10 iepakojums, kas satur atlikumus vai kas 

piesārņots ar bīstamajiem atkritumiem. 

 

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU 
 

Definīcija neattiecas uz visiem jūras transporta situācijām. Konsultēties ar piemērotiem bīstamu  produkta noteikumiem, 

lai uzzināt piemērotus definīcijas prasības (piem. tehnisko nosaukumu), metodes noteikumus vai jūras transporta 

daudzuma prasības. 

Jūras kuģu transports (IMDG/GGV): Nav klasificēts kā bīstama krava. 

Gaisa transports (ICAO-TI):  Nav klasificēts kā bīstama krava. 

Ceļu/dzelzceļa transports (ADR/RID): Nav klasificēts kā bīstama krava. 

 

15. NORMATĪVA RAKSTURA INFORMĀCIJA 
 

Normatīvajos sarakstos minētas šī produkta sastāvdaļas: 

destilāti (naftas), hidrētie vieglie     06 

solventnafta (naftas), smagie aromātiskie savienojumi   06 

Klasifikācija - marķējums:   

Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu EEC/67/548 (bīstamas vielas)un EEC/1999/45 (bīstami preperāti) kritērijiem: 

 

Bīstamības simbols   

un paskaidrojums: 

       

Kaitīgs   

Satur:   Destilāts (naftas), hidrētais vieglais; Petroleja (nestandarta) 

Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizētā, smagā; Hidroattīrīta nafta ar zemu viršanas temperatūru 

Riska frāzes: R65 - Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu 

R66 - Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu 

Drošības frāzes: S2 - Sargāt no bērniem 

S23  -Izvairīties no gāzes vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas (formulējumu nosaka ražotājs) 

S37 - Strādāt aizsargcimdos 

S38 - Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus   

S62 - Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu 

vai marķējumu. 

Iepakojums, lai to  nevarētu atvērt bērni: Nepieciešams mazumtirdzniecībā. 

Taustāmais bīstamības simbols:  Nepieciešams mazumtirdzniecībā. 

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). 

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. 
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16. CITA INFORMĀCIJA 
 

Pilns visu Riska frāzu atšifrējuma teksts no 3. sadaļas: 

Iedarbības raksturojumi: 

R65 - kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu 

R66 - atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu 

 

Papildus informācija: 2004. gada 24. februāra Ministru Kabineta noteikumi Nr.105 - „Kārtība, kādā aizpildāmas un 

nosūtāmas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas”; 

2002. gada 12. marta Ministru Kabineta noteikumi Nr.107 - „Ķīmisko vielu un ķīmisko 

produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība”; 

Preem Ab publicētās „Products Safety Data Sheets”. 

 

Normatīvie akti: Eiropas Parlamenta un Padomes regula 1907/2006 (REACH) 2007.gada 15.maija MK 

noteikumi Nr.325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”. 

 

Pārējā informācija: Šī drošības datu lapa ir tulkota un sagatavota no produkta ražotāja drošības datu lapas 

oriģināla zviedru valodā. 

 

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi 

par korektiem, tomēr ne produkta importētājs, 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. 

 

 

VA MOTORS, SIA 

2011. gada 28. novembris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TULKOJUMS ATBILST ORIĢINĀLAM 


