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1.VIELAS / PREPARĀTA UN UZŅĒMUMA APZINĀŠANA 

  
Vielas / preparāta apzināšana 

 

Vielas / preparāta 

 lietošanas veids  

  

Uzņēmuma apzināšana 

Ražotājs / importētājs 

Uzņēmuma reģistra numurs 

Pilna adrese 

 

 

Tālrunis 

Telefakss 

 

 

Ārkārtējas situācijas gadījumā 

zvanīt: 

 

Gatavais tonējamais dekoratīvais apmetums AP-2, AP-1,5 

 

        

Gatavs lietošanai, tonējams, dekoratīvais akrila apmetums.                                  

 

 

SIA SAKRET PLUS                      SIA SAKRET  

40003749392                                  40003622109 

Stopiņu novads „Ritvari”               Stopiņu novads „Ritvari” 

Latvija                                            Latvija 

LV-2121                                         LV-2121 

+371 7803650                                +371 7803650 

+371 7803651                                +371 7803651 

 info@sakret.lv                                info@sakret.lv 

 

Glābšanas dienestam:                                              112 

Ātrai palīdzībai:                                                      03 

Saindēšanās un zāļu informācijas centram (Rīgā): 7042473                             

Ražotājam (darba laikā):                                 +371 7803650 

 

2. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA 

 
Ietekme uz cilvēka veselību           

Produkts nav klasificēts kā bīstams cilvēka veselībai.   

Obligātie priekšnoteikumi drošai produkta izmantošanai  norādīti 15. punktā. 

Ietekme uz vidi 

Produkts nav klasificēts kā bīstams videi. 

 

3. SASTĀVS / INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM 
 

Ziņas par kaitīgam sastāvdaļām 

 

CAS Nr EINECS Nr Sastāvdaļas nosaukums Aktīva viela 

koncentrācija, 

% 

Brīdinājuma 

simboli, riska 

frāzes 

1310-73-2 215-185-5 Nātrija hidroksīds <0,1 C R35 

64742-48-9 - Naftas pārtvaices frakcija, 

smagā, apstrādāta ar ūdeņradi 

< 1 Xn  R10-65-66 

55965-84-9 - Maisījums no 5-hloro-2-metil- 

2H-izotiazol-3-viens un 2-metil- 

2H-izotiazol-3-viens 

< 0,0015 Xi  R36/38 

R43  R52/53 

 

 

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI 
 

Vispārējas ziņas / īpaši 

norādījumi 

 

Ieelpošana 

 

 

Nepieciešamības gadījumā griezties pie ārsta. 

 

Nodrošināt svaiga gaisa pieplūdi. 

mailto:info@sakret.lv
mailto:info@sakret.lv


 

SAKRET®              DROŠĪBAS DATU LAPA                    

                                                                                          Pārsk. datums: 01.12.2012. 

Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums:  

Gatavais tonējamais dekoratīvais apmetums AP-2, AP-1,5 
                                                                                                                                 2(5) 

Kontakts ar ādu 

 

 

Kontakts ar acīm 

 

 

 

 

Nokļūstot kuņģī: 

 

Novilkt visu piesārņoto apģērbu. Rūpīgi nomazgāt nosmērēto ādu 

ar ūdeni un ziepēm un sasmērēt ādu ar krēmu. 

 

Nekavējoties skalot acis ar ūdeni, pēc pirmajām 5 minūtēm izņemt 

kontaktlēcas, ja tās ir lietotas, pēc tam turpināt  

skalot acis ar lielu ūdens daudzumu ne mazāk kā 15min un 

griezties pie ārsta. 

 

Ja produkts nejauši nokļūst kuņģī, griezties pie ārsta un uzrādīt 

produkta iepakojumu vai tā marķējumu. Medicīniska darbinieka 

prombūtnē nedrīkst izsaukt vemšanu.  

 

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI 
 

Vispārīgās ziņas 

 

Ieteicamie ugunsdzēšanas 

līdzekļi: 

 

Aizliegts pielietot: 

 

Produkts nav klasificēts kā sprādzienbīstams vai uguns-bīstams.  

 

Ugunsgrēka gadījumā izmantot smilti, putu, ogļskābes vai pulvera 

ugunsdzēšanas aparātus. 

 

Nav norādījumu. 

 

6. PASĀKUMI NEJAUŠAS IZDALĪŠANĀS GADĪJUMOS 

 
Lietošana: 

 

 

Uzglabāšana: 

 

Izmantot saskaņā ar lietošanas instrukciju. Izvairīties no produkta 

nokļūšanas uz ādas un acīs. 

 

Glabāt cieši noslēgtā ražotāja tarā. Uzglabāšanas laiks 12 mēneši 

no izgatavošanas datuma. Nesasaldēt! 

 

8. IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA / PERSONĀLA AIZSARDZĪBA 

 
Iedarbības robežvērtības: 

 

Individuālās aizsardzības 

līdzekļi: 

Vispārīgās prasības: 

 

 

Nav datu 

 

 

 

Ievērot priekšnoteikumus drošai produkta izmantošanai. Rūpīgi 

mazgāt rokas pēc darbībām ar produktu un pirms ēšanas, smēķēšanas 

un darba dienas beigās. Lietot specapģērbu. 

Personāla aizsardzība: 

 

 

Vides aizsardzība: 

 

 

 

 

 

 

Savākšanas metodes: 

 

Izsargāties no apmetuma nokļūšanas uz ādas un acīs. Izmantot 

piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. 

 

Neizmest tukšu taru vidē. Nepieļaut produkta izbēršanu kanalizācijā, 

augsnē un ūdenstilpnēs. Gadījumā, ja ķīmiskais produkts nonācis  dabā 

esošajos ūdeņos vai notekcaurulēs, vai arī piesārņota augsne, ziņot par 

to dienestam pa tālr. 112. Veikt nepieciešamos pasākumus, lai 

samazinātu gruntsūdeņu piesārņojumu. 

 

Mazus apjomus var noskalot ar lielu ūdens daudzumu, lielus apjomus 

jāsavāc ar smiltīm vai citu absorbentu. Sasmērētas vietas mazgāt ar 

ūdeni. Nelietot šķīdinātājus. 

 

7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA 
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Elpošanas ceļu aizsardzība: 

 

Roku aizsardzība: 

 

 

Acu aizsardzība: 

 

Nepietiekamas ventilācijas gadījumos jālieto respiratoru. 

 

Strādājot ar produktu, izmantot aizsargcimdus. Vēlams izmantot 

aizsargkrēmu. 

 

Obligāti jālieto aizsargbrilles ar acu aizsargiem vai sejas aizsegs, 

ja iespējama šļakatu veidošanās. 

  

9. FIZIKĀLI  ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 

 
Agregātstāvoklis: 

Krāsa: 

Smarža: 

pH 

Eksplozijas robeža: 

 

Pāšuzliesmošanas  

temperatūra: 

Uzliesmošanas 

temperatūra: 

Blīvums: 

Šķīdība ūdenī: 

 

Pastveida 

Balta un tonējama 

Vāja specifiska smarža 

10 - 12 

- 

 

- 

 

- 

 

1,64 g/ml, 20˚C 

Šķīstošs 

 

 

 

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 

 
Atbilstošas glabāšanas un apiešanās gadījumā nav zināmas bīstamas reakcijas. 

 

 

11. INFORMĀCIJA PAR TOKSISKUMU 

 
Akūtā toksitāte: 

Kairināmība un kodīgums: 

Sensibilitāte: 

Empīriskie dati iedarbībai uz 

cilvēka organismu: 

Ieelpošana 

Kontakts ar ādu 

 

Kontakts ar acīm 

Norīšana 

Nav zināmu datu. 

Ilglaicīga saskare var radīt kairinājumu. 

Nav zināmu datu. 

 

 

Ilgstoša tvaiku ieelpošana var radīt elpošanas ceļu iekaisumu. 

Atkārtota un ilglaicīga tieša saskare ar ādu var radīt pārejošu 

kairinājumu. 

Šļakatu nokļūšana acīs var radīt pārejošu kairinājumu. 

Kaitīgs iekļūstot organismā. 

 

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 

 
Noturīgums vidē: 

Bioakumulēšanās spēja: 

Mobilitāte: 

Toksiskā iedarbība uz 

organismu: 

Vispārīgie norādījumi: 

Nav zināmu datu 

Nav zināmu datu  

Nav zināmu datu 

 

Nav zināmu datu 

Atbilstošas glabāšanas un apiešanās gadījumā nav gaidāmas nekādas 

apkārtējās vides problēmas. Nepieļaut produkta izliešanu 
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kanalizācijā, augsnē un ūdenstilpnēs. 

 

13. APSVĒRUMI SAISTĪBĀ AR APGLABĀŠANU 

 
Produkta atkritumi: 

 

 

Iepakojuma atkritumi: 

Savākt pārpalikumus atkritumu konteineros. Iznīcināt tos 

saskaņā ar vietējo likumdošanu.  

 

Iepakojumi ir pilnībā jāiztukšo (bez atlikuma). Tukšo taru utilizē 

atbilstoši vietējai likumdošanai. 

  

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU 

 
  Produkts netiek klasificēts kā transportēšanai bīstams. 

 

15. REGLAMENTATĪVĀ INFORMĀCIJA 
 

Marķējums: 

Bīstamības klasifikācija 

 

 

R frāzes: 

S frāzes:  

 

 

Nacionālie normatīvi: 

 

 

 

Eiropas Savienības 

normatīvie akti 

 

   

Produkts nav klasificēts kā bīstams. 

Satur konservantu mazāk kā 0,0015%. Var izraisīt alerģisku reakciju. 

- 

S2 Sargāt no bērniem 

S24/25 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs 

 

„Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums”. 

LR MK Noteikumi Nr. 107 „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu 

klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas kārtība” 

 

Regula (EK) 1907/2006, 

Direktīvas 67/548 ЕЕK, 1999/45 ЕK. 

 

16. CITAS ZIŅAS 

 
Paredzētais pielietojums: 

 

 

 

 

 

Lietošanas instrukcija un 

ierobežojumi: 

 

Citas ziņas: 

Paskaidrojums par simboliem 

 

 

 

Var lietot ārdarbiem un iekštelpām. Iespējams uznest praktiski visu veidu 

tradicionālajiem būvniecības materiāliem. Virsmas sagatavošanas 

procesā konsultēties ar speciālistiem par grunts izvēli konkrētajam 

apmetamās virsmas materiālam. Var uzmest ar rokas instrumentiem vai 

mašīnu apmetumu uzsmidzinot. Pulverizatora sprauslu izvēlēties ņemot 

vērā augstāk minēto graudu maksimālos izmērus. 

 

Uz etiķeti un tehniskajā specifikācijā. 

 

 

C Kodīgs 

Xn Kaitīgs 

Xi Kairinošs 

R10 Uzliesmojošs 

R35Rada smagus apdegumus 

R36/38 Kairina acis un ādu 

R43 Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu 

R52/53 Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi 

ūdens vidē 
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R65 Kaitīgs – norijot var izraisīt plaušu bojājumu 

R66 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu  

 

 
Sastādot produkta drošības datu lapu, tika izmantota izejvielu ražotāju drošības datu lapās  sniegtā 

informācija. Drošības lapā uzrādītas sastādīšanas momentā esošās ziņas. Drošības lapā uzrādīto 

noteikumu ievērošana neatbrīvo no atbildības par citu likumdošanas aktu un citu dokumentu, kas 

saistīti ar produkta izmantošanu, neievērošanu. 
 


