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DROŠ BAS DATU LAPA (DDL)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regulu (EK) Nr. 2015/830.
1. IEDA A .Vielas/produkta un uzņēmējsabiedr bas/uzņēmuma apzināšana
1.1. Vielas vai produkta identifikators:
Nosaukums
CAS numurs
EK numurs
REACH priekšreģistr cijas Nr
Citi nosaukumi vai sinon mi
1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgie apzinātie
lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka
izmantot
1.3. informācija par Drošības datu lapu:
pieg d t ju
ražot ju
1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas
situācijā
Toksikoloģijas centra t lrunis

C6H12O2
Butilacetāts
123-86-4
204-658-1
01-2119485493-29-0008
n-Butilacetāts
Izmanto k nitrokr su un nitrolaku šķ din t ju.
Lietot atbilstoši uzņēmum izstr d tajai instrukcijai.
SIA "Latvijas ķ mija", Cesvaines iela 13,R ga, LV-1073, Reģ.Nr.
000300501, T lr.: 67828661 Fakss: 67828664,
e-pasts: reachlvlg@inbox.lv
Krievija
Valsts ugunsdzēs bas un gl bšanas dienests: 112
Neatliekam s medic nisk s pal dz bas centrs: 113
+371 67042473 (24 h)

2. IEDA A . B stam bas apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana:
Klasifik cija pēc Regulas (EK) No
1272/2008 [CLP/GHS]:
B stam ba cilvēka dz v bai un vesel bai
Ieelpojot:
Norijot:
Saskaroties ar du:
Saskaroties ar ac m:
B stam ba apk rtējai videi
2.2. Eti etes elementi:
B stam bas piktogrammas [(EK)
Nr.1272/2008]

Sign lv rds [ (EK) Nr.1272/2008]
B stam bas klases, kategorijas [(EK)
Nr.1272/2008]
B stam bas apz mējumi [(EK) Nr.1272/2008]
Papildus b stam ba [(EK) Nr.1272/2008]
Droš bas pras bu apz mējumi [(EK)
Nr.1272/2008]

Skat t ar . 11., 12., 15. un 16 iedaļas.
Br dinājums. GHSO2; GHSO7
Uzliesmojošs šķidrums (3. kat.), H226;
Toksiska ietekme uz pašu mērķorg nu – vienreizēja iedarb ba (3.
kat.), H336
B stams norijot vai ieelpojot. Kairina acis, du un elpošanas
sistēmu. Ietekmē centr lo nervu sistēmu. Izraisa dermat tu, aknu un
plaušu boj jumus.
Tvaiki kairina elpošanas ceļus. Var izrais t klepu un elpas tr kumu.
Liel m koncentr cij m ir narkotisks efekts.
Kairina gļot du. Var izrais t jēlu r kli, vēdera s pes, vemšana,
diareju, narkotisku efektu. Pat 1 unce var izsaukt saindēšanos.
Kairina adu, izraisa attaukošanos, kr sas maiņu un alerģijas.
Kairina acis, izraisa apdegumus un acu boj jumus.
Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Tvaiki ar gaisu var veidot
spr dzienb stamu mais jumu. Hermētiski noslēgtas tilpnes sasilstot
var uzspr gt.
GHSO2
GHSO7

Br dinājums
Uzliesmojošs šķidrums (3. kat.);

Toksiska iedarb ba uz mērķorg nu – vienreizēja iedarb ba (3. kat.);

H226 – Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki;
H336 – Var izrais t miegain bu un reiboņus.
EUH066 – Atk rtota iedarb ba var rad t sausu du vai izrais t t s
sprēg šanu.
P210 – Nelietot viet s, kur ir sastopams karstums, dzirksteles,
atkl ta uguns, karstas virsmas. Nesmēķēt;
P261– Izvair ties ieelpot tvaikus, izgarojumus, smidzin jumu;
P280 – Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus, sejas
aizsargu;
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2.3. Citi apdraudējumi (PBT, vPvB kritēriji)

P403+P233 – Glab t labi vēdin m s telp s. Tvertni turēt cieši
noslēgtu;
P501 – Atbr voties no satura/tvertnes saskaņ ar vietējiem,
reģion liem un starptautiskiem noteikumiem.
Personas ar das, acu un elpošanas ceļu problēm m var b t j t g ki
pret vielas iedarb bu.

3. IEDA A. Sastāvs/informācija par sastāvda ām

Vielas īmiskais nosaukums
Reģistrācijas numurs (ECHA)
% diapazons
Indeksa Nr.;
CAS;
EINECS, ELINCS
Klasifikācija pēc (EK) Nr.1272/2008 (pilnu tekstu skat t 2. un 16. punkt )
GHS
B stam bas
Robežkoncentr cija,
B stam bas klases, kategorijas
Signalv rds
piktogramma
apz mējumi
reizin šanas faktors
n-Butilacetāts C6H12O2
>99 %

05-2114546412-55-0000
607-025-00-1;
CAS 123-86-4; EINECS 204-658-1
Klasifikācija pēc GHS (skat t EK 1272/2008 3.1. tabulu)
Uzliesmojošs šķidrums (3. kat.);
GHSO2;
H226; H336;
Toksiska iedarb ba uz mērķorg nu
Uzman bu
GHSO7;
EUH066
– vienreizēja iedarb ba (3. kat.);

4. IEDA A . Pirmās pal dz bas pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:

Ieelpojot

Saskaroties ar ac m

Š s nodaļas inform cija ir sast d ta pēc NMP dienesta vadl nij m.
B stami! Sarg sevi sniedzot pal dz bu!
Lai samazin tu risku saskarties ar ķ misk m viel m, vēlams lietot
vienreiz lietojamos gumijas cimdus vai cita dens necaurlaid ga
materi la izstr d jumus (piem. plastik ta maisiņš).
Retos ķ misko vielu izrais tos nelaimes gad jumos cietuš
elpin šana „ mute – mutē” var b t b stama gl bējam.
Papildus ieteikumus par r c bu ķ misko vielu izrais tos nelaimes
gad jumos var saņemt R gas Austrumu kl nisk s universit tes
slimn cas „Gaiļezers” Saindēšan s un z ļu inform cijas centr , t lr.
67042473.
(Jaunak s neatliekam s medic nisk s pal dz bas dienesta vadl nijas.
Skat ts 2016. gada 6. oktobr ).
B stami! P rvietojies droš att lum (svaig gais ) no nelaimes
gad juma vietas!
Pal dz ba:
 sarg sevi!
 izsauc tro pal dz bu;
 nodrošini svaigu gaisu;
 apr pē, nomierini cietušo;

 atdz vin šanas pas kumi, ja nepieciešams.
Pal dz ba:
 skalo traumēto aci ar vēsu (+150C l dz + 250C), tekošu
deni 20 min tes;
 skalo t , lai dens netecētu uz veselo aci;
 skalojot traumēto aci, turi to vaļ ;
 izsauc tro pal dz bu;
 p rsien ar sausu p rsēju abas acis;
 neļauj atdzist cietušajam/pasarg to no apk rtēj s vides
iedarb bas;
 apr pē, nomierini cietušo.
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* Ja cietušais nēs kontaktlēcas, skalojot acis, t s j izņem.
Pal dz ba:
 sausu vielu nopurini;
 skalo cietušo vietu ar vēsu (+150C l dz + 250C), tekošu
deni 20 min tes;
 skalo t , lai dens netek uz neboj to du;
 izsauc tro pal dz bu;
 neļauj atdzist cietušajam/ pasarg to no apk rtēj s vides
iedarb bas;
 apr pē, nomierini cietušo.
Pal dz ba:
 izsauc tro pal dz bu;
 dod izskalot ar deni muti;
 dod dzert vēsu deni, bet ne vair k k 200 ml;
 neizsauc vemšanu!
 neļauj atdzist cietušajam/ pasarg to no apk rtēj s vides
iedarb bas;
 apr pē, nomierini cietušo;

Saskaroties ar du

Norijot

Pirmajai pal dz bai nepieciešamie pašie
l dzekļi
4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta
un aizkavēta
4.3. norāde par nepieciešamo neatliekamo
medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

 atdz vin šanas pas kumi, ja nepieciešams.
Pirm s pal dz bas sniedzējam nav nepieciešami individual s
aizsardz bas l dzekļi.
B stams norijot vai ieelpojot. Kairina acis, du un elpošanas
sistēmu. Ietekmē centr lo nervu sistēmu. Izraisa dermat tu, aknu un
plaušu boj jumus.
Vielas nor šanas gad jum veikt cietuš medic nisku uzraudz bu.
Darba viet uz vietas j b t dzeramajam denim un pirm s
pal dz bas aptieciņai.

5. IEDA A . Ugunsdzēs bas pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi (piemēroti un
nepiemēroti)

5.2. Ipaša vielas vai produkta izraisīta
bīstamība
5.4. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Ugunsgrēka gad jum dzēst uguni no maksim li iespējam
att luma ar CO2 vai pulvera ugunsdzēšamajiem l dzekļiem.
Izsmidzin ts dens var b t neefekt vs uguns dzēšan . Sakarsušus
konteinerus var dzesēt ar izsmidzin tu deni, k ar to var lietot
tvaiku g zu mazin šanai. Nesmēķēt.
Temperat r , tuvu uzliesmošanas punktam šķ duma tvaiki ir
eksploz vi. Tvaiki izplatoties pa zemi var atrast uzliesmošanas
avotu un uzliesmot. J t gs pret statisko izl di.
Pilns apr kojums. Elpošanas apar ts zem spiediena ar pilnu masku
un neatkar gu gaisa padevi. Dzēšot ugunsgrēku, lietot visus
individu los aizsardz bas l dzekļus.

6. IEDA A . Pasākumi nejaušas noplūdes gad jumos

6.1. Individūālās drošības pasākumi,
aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas
situācijām
6.2. Vides drošības pasākumi

6.3. Ierobežošanas un savākšanas

Lietot atbilstošu person lo aizsardz bas apr kojumu t k nor d ts
8.3. punkt . Ražošanas telp s j b t vilkmes-piepl des ventil cijas
sistēmai. Iek rt m j b t apr kot m ar vietēj s ats knēšanas sistēmu
Nevajadz g s un neaizsarg t s personas izolēt no notikuma vietas.
Nelietot instrumentus, kuri var veidot dzirksteles.
Izolēt b stamo zonu 50m r dius . Šķ dumu, absorbē ar inertu
materi lu – smilt m, granti vai zemēm un iepilda b stamo atkritumu
tilpnēs. Nelietot degošus materi lus, piemēram, z ģu skaidas.
Neievad t kanaliz cij . Pie intens vas nopl des izveidot zemes
aizsargvalni. Ja nav b stami, likvidēt s ci, vai šķidrumu p rs knēt
neboj t s tilpnēs. Ja liela nopl de, izsaukt VGUD. dens tilpņu
saindēšanas gad jum ziņot SES.
Veikt kanaliz cijas aizprostošanu vai aizkl šanu. Nelielus izlijumus
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paņēmieni un materiāli
6.4. Atsauce uz citām iedaļām
7.1. Piesardzība drošai lietošanai

apbērt ar zemi, smilt m un sav kt tilpnēs. Nelietot degošu
materi lu, piemēram z ģa skaidas. Nelietot instrumentus, kuri var
veidot dzirksteles.
Skat t ar 8. un 13. iedaļu.

7. IEDA A . Lietošana un glabāšana

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu
veidu nesaderība

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Visi darbi j veic telp s ar vilkmes-piepl des ventil ciju. Izvair ties
no nokļ šanas ac s, uz
das vai drēbēm. Neieelpojiet
putekļus/tvaikus un nelietojiet vielu or li. Telp s nedr kst uzņemt
bar bu, dzert, smēķēt. Str d jot nepieciešams lietot individu los
aizsargl dzekļus.
Turēt noslēgtu, vēdin m s, saus s, vēs s noliktav s. Sarg t no
mitruma, aizdegšan s avotiem, fiziskiem boj jumiem un
nesavienojamiem produktiem. Uzglab t nepiederoš m person m
nepieejam s viet s. Izmantot spr dziena drošu ventil ciju un
instrumentus.
Izmantojot vielu nitrokr su un nitrolaku šķ din t jos, veikt visus
7.1. un 7.2. apakšiedaļ s minētos piesardz bas, drošas lietošanas un
glab šanas pas kumus.

8. IEDA A . Iedarb bas pārvald ba/individuālā aizsardz ba

8.1. Pārvaldības parametri:
Latvijas arodekspoz cijas robežvērt bas un bioloģisk s robežvērt bas
Vielas ķ miskais nosaukums
Butilacetāts
CAS 123-86-4
AER:
200 mg/m3
AER :
--BER: ---Cita inform cija: --Citu valstu arodekspoz cijas robežvērt bas un bioloģisk s robežvērt bas
Vielas
CAS
Dati
Valsts/saraksta nosaukums
nosaukums
123-86-4 Butyl acetate PELs: 150 ppm TWA; 710 mg/m3 TWA OSHA - Occupational Exposure Limits
UK - Occupational Exposure Limits
AER = Aroda ekspoz cijas rabežvērt ba, 8 st;
AER = Aroda ekspoz cijas robežvērt ba slaic g ;
BER = Bioloģisk s ekspoz cijas r d t js;
Cita inform cija: da = Piebilde par du pie robežvērt bas iedarb bas darba viet nor da uz varb tēju ievērojamu
uzņemšanu caur du.
Ventil cija, duša un acu skalošanas vieta.
8.2 Iedarbības kontroles pasākumi:
8.2.1
Arodekspozīcijas
kontroles Nodrošin t labu ventil ciju. To var pan kt, izmantojot vietējo gaisa
ats kšanu vai visp rējo ventil cijas sistēmu atbilstoši Eiropas
pasākumi
Aģent ras OSHA (29 CFR 1910.134), NIOSH vai Eiropas
standartu EN 149. Iek rt m j b t apr kot m ar vietēj s
ats knēšanas sistēmu un t ir j b t uguns droš m, iezemēt m. Ja
tas nav pietiekami, lai nodrošin tu koncentr ciju zem
arodekspoz cijas robežvērt bas (AER, AER , (AGW)), j lieto
piemērots elpošanas org nu aizsargl dzeklis. Attiecas tikai uz
gad jumu, ja ekspoz cijas robežvērt bas šeit ir noteiktas.
J ievēro visp r gie higiēnas pas kumi darbam ar ķimik lij m.
Nodrošin t roku mazg šanas vietas, dušas un pieeju denim.
Nelietot instrumentus kas var rad t dzirksteles vai liesmas. Vielas
tilpnes nepakļaut mehanisk m darb b m: nespiest, nevilkt,
neberzēt, neurbt, nemetin t, nesild t u.t.t.
Elpošanas org nu aizsardz ba:
Parasti nav nepieciešams. Ja ekspoz cijas robežvērt bas tiek
p rsniegtas, lietojiet respiratoru vai filtrējošu g zmasku A vai
AXBEK (EN 14387).
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Roku aizsardz ba:

Acu aizsardz ba:
das aizsardz ba:

8.2.2
Vides apdraudējumu kontroles
pasākumi

Lietot atbilstošus aizsargcimdus (piemērots materi ls: butil gumija)
saskaņ ar Direkt vu 86/686/EEC un standartu EN 374. Pirms
lietošanas p baudiet cimdu biezumu. Pēc darba un starpbr žos
mazg t rokas ar ziepēm un deni, pēc tam ieziest ar krēmu.
Noslēdzošas aizsargbrilles ar s nu aizsargiem (EU EN 166), sejas
maska.
Darba aizsargapģērbu un aizsargapavus lietot atbilstoši standartiem
CFR 1910.132, CFR 1910.136. Darba viet j b t pieejamai dušai
vai roku mazg šanas vietai. Pec dara ieiet silt duš . Pēc dara,
aizsargapģērbu nepieciešams izmazg t un apavus k rt gi izt tr t un
izvēdin t.
Vielu nenovad t kanaliz cij un dabas deņos, regul ri (vienu reizi
gad ) p rbaud t un kontrolēt arodekspoz cijas robežvērt bas (AER,
AER ).

9. IEDA A . Fizikālās un ķ miskās paš bas

9.1. Informācija par pamata fizikālajām un īmiskajām īpašībām
Agreg tst voklis (20 0C) konsistence:
Šķidrums
Kr sa:
Bezkr saina
Smarža, smaržas slieksnis:
Saldens augļu arom ts
pH- vērt ba neatšķaid t veid :
Neitr ls
Viršanas punkts /
126 0C
viršanas temperatūras diapazons (0C):
Kušanas/sasalšanas temperatūra (0C):
-77 0C
0
Uzliesmošanas temperatūra ( C):
26 0C
Pašaizdegšan s spēja:
425 0C
Uzliesmojam ba (ciet m viel m, g zēm)
61 0C (99 % sk bei)
Augst k /zem k uzliesmojam ba vai
Vielas tvaiku ar gaisu spr dziennedroša attiec ba
spr dziena robežas:
- zem k robeža – no 1,3 tilpuma %
augst k robeža – l dz 7,6 tilpuma %
Spr dzienb stam ba:
Nav spr dzienb stama
No rd šan s temperatūra (0C):
n.p.d.
Relat vais bl vums (g/ml):
Pie 20 0C 0,873 – 0,882 g/cm3
Viskozit te:
0,73 cps pie 20 0C
Tvaika spiediens:
11,5 mmHg pie 25 0C; 20 hPa at 25 °C
Tvaiku bl vums:
4,0 (ja gaisam = 1)
Šķ d ba:
0,7 g/100ml pie 20 0C
Iztvaikošanas trums:
n.p.d.
Sadal juma koeficients: n-oktanols/ūdens
log Pow: 1,82
Oksidēšanas paš bas
Nepiem t oksidējošas paš bas. Vielas strukt ras dēļ, t nav spēj ga
eksotermiski reaģēt ar degošiem materi liem.
Molmasa: 116,16 g/mol, virsmas spraigums: 14,5 mN/m at 25 °C
9.2. Cita informācija
10.1. Reaģētspēja
10.2. īmiskā stabilitāte

10. IEDA A . Stabilitāte un reaģētspēja

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti
Skat t 5.2. iedaļu.

Reaģē ar stipriem oksidēt jiem, sk bēm, nitr tiem, hidroks diem.
Viela ir stabila norm los un paredzētajos glab šanas un lietošanas
temperat ras un spiediena apst kļos.
Vielu karsējot t var uzliesmot.
Izvair ties no tiešas saules staru iedarb bas, karstuma, liesm m,
dzirkstelēm un nesavienojamiem materi liem.
Spēc gi oksidēt ji, stipras sk bes, nitr ti, hidroks di (piem.,
amonija, kalcija, k lija, n trija), k lija terc-butoks ds.
Ja vielu uzkarsē l dz sadal šan s temperat rai, tad var izdal ties CO
un CO2.

11.1. Informācija par toksikoloģisko
ietekmi:

B stams norijot vai ieelpojot. Kairina acis, du un elpošanas
sistēmu. Ietekmē centr lo nervu sistēmu. Izraisa dermat tu, aknu un

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība
10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās
Skat t ar 7. iedaļu.
10.5. Nesaderīgi materiāli

11. IEDA A . Toksikoloģiskā informācija
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Akūta toksicit te
B stam ba norijot
B stam ba ieelpojot
Kod gums/kairin jums dai
Nopietns acu boj jums/kairin jums
Elpceļu vai das sensibiliz cija
Kancerogēnums
Cilmes šūnu mut cijas
Toksicit te reprodukt vajai sistēmai
Toksiska ietekme uz pašu mērķorg nu –
vienreizēja iedarb ba
Toksiska ietekme uz pašu mērķorg nu –
atk rtota iedarb ba
Narkotizējoša iedarb ba
Cita inform cija

plaušu boj jumus.
Žurk m LD50 = 10768 mg/kg; pelēm LD50=6 gm/kg; trusim
LD50 = 3200 mg/kg; Or li - žurka LD50 =10700 – 14130 mg/kg
Žurk m LC50 = 390 ppm/4h; pelēm LC50 = 6 gm/m3/2h; ieelpojot
žurk m LC50 = 9,6 - 29,2 mg/l/4 st
Trušiem LD50 ≥17600 mg/kg, vidējs kairin jums 500 mg/24h
Trušiem vidēju kairin jumu izraisa 100 mg.
Personas ar das, acu un elpošanas ceļu problēm m var b t j t g ki
pret vielas iedarb bu. Dermat ts
Nav klasificēts k kancirogēns.
n.p.d.
Iespējams ietekmē reprodukt v s spējas
Var izrais t sliktu d šu un reiboni.
n.p.d.
Var iest ties pie vielas ieelpošanas vai nor šanas
Uzr da terotogēnu iedarb bu laboratorijas dz vniekiem

12. IEDA A . Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksiskums

12.2. Noturība un spēja noārdīties

12.3. Bioakumulācijas potenciāls
12.4. Mobilitāte augsnē
12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti
12.6. Citādas nelabvēlīgas ietekmes

Toksiskums ziv m: LC50 - Lepomis macrochirus (Bluegill) - 100
mg/l - 96 h; Fathead Minnow LC50=18,0 mg/l, 96h;
Bluegill/Sunfish LC50=100,0 mg/l, 96h;
Toksicit te bezmugurkaulniekiem (vēžveid gajiem)
EC50 - Daphnia magna ( dens blusa) - 72,8 - 205,0 mg/l - 24 h;
Mikrotoksiskais tests 15 0C Daphnia= 44 -205 mg/l, 96h; 23 0C
Water flea LC50= 44,0 mg/l, 48h;
Toksicit te baktērij m
Phytobacterium phosphoreum EC50=3100,0-130 mg/l, 5, 15 min;
Toksicit te aļģēm: Algae LC50=320,0 mg/l, 96h.
Vielai nokļ stot augsnē vai den , sagaid ma viegla
biodegradēšan s (pussabrukšanas periods augsnē ir maz ks par 1
dienu, bet den no 1 l dz 10 dienam). Non kot gais viela daļēji
no rd s reakcij ar hidroksil radik ļiem (pussabrukšanas periods
g zveida f zē apm. 6 dienas).
<100
Non kot deņos vai augsnē var nokļ t l dz grunts deņiem.
Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst PBT un vPvB vielu
klasificēšanas kritērijiem.
Ekotoksisk s paš bas nav piln b p rbaud tas.

13. IEDA A . Apsvērumi, kas saist ti ar apsaimniekošanu

13.1. Atkritumu apstrādes metodes:
Vielai/produktam

Net ram vielas/produkta iepakojumam

US EPA b stamie atkritumi ir klasificēti 40 CFR 261.3. daļ s.
Pēc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 302 “par atkritumu
klasifikatoru un paš b m, kuras padara atkritumus b stamus”
atkritumu kods ir 070104*
Pēc Komisijas lēmuma 2000/532/EK atkritumu kods ir 070104*,
atkritumos ietilpstoš sast vdaļa ir klasificēta ar kodu C41, un
atkritumu paš bas netiek klasificētas ar kodu(iem) saskaņ ar 2011.
gada 19. apr ļa Padomes Direkt vu 91/689/EEK.
Izvair ties no vielas nopludin šanas kanaliz cij .
Griezties pie attiec g atkritumu utiliz cijas Dienesta.
Ievērojot vietējo varas iest žu izdotos noteikumus iespējams izdar t
neitraliz ciju, ko j veic speci listam
Piemēram, nodot uzglab šanai piemērot atkritumu izg ztuvē.
Piemēram, piemērota sadedzin šanas iek rta.
Atbr voties no satura/tvertnes saskaņ ar 28.10.2010. likumu
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„Atkritumu apsaimniekošanas likums“ un MK noteikumiem Nr.
484 (21.06.2011.).
Griezties pie attiec g atkritumu utiliz cijas Dienesta.
Ievērot vietējo varas iest žu izdotos noteikumus.
Tvertni piln b iztukšot. Nekontaminēti iepakojumi var tikt
otreizēji izmantoti. Iepakojumi, kurus nav iespējams izt r t, ir
j likvidē t pat k attiec g s vielas.

14. IEDA A . Informācija par transportēšanu

14.1. Klasifikācija atbilstoši ADR (bīstamo kravu starptautiskie pārvadājumi ar autotransportu) noteikumiem
14.1.1. ANO numurs (UN number)
1123
14.1.2. ANO sūt šanas nosaukums
Butilacet ts
14.1.3. B stam bas klase(-es)
3
14.1.4. Iepakojuma grupa
II
14.1.5. Vides apdraudējumi
Netiek transportēts pa dens/iekšzemes dens ceļiem.
14.1.6. paši piesardz bas pas kumi
Pa auto ceļiem transportēt slēgtos transporta l dzekļos, nepieļaut
lietot jiem
tiešu saules staru iedarb bu.
14.1.7. Klasifik cijas kods:
F1
14.1.8. ADR/RID B stam bas z mes:
3
14.1.9. B stam bas identifik cijas Nr:
33
14.1.10. Tuneļu ierobežojumu kods:
(D/E)
14.1.11. Transportēšana bez taras atbilstoši
Netiek veikta bez taras transportēšana.
MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC
kodeksam
14.2. Klasifikācija atbilstoši RID (bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem) noteikumiem
14.2.1. UN numurs:
1123
14.2.2. B stam bas klase(-es):
3
14.2.3. Iepakojuma grupa:
II
14.2.4. ADR/RID b stam bas z mes:
3
14.2.5. Atbilstošais sūt šanas nosaukums:
Butilacet ts
14.3. Klasifikācija atbilstoši IMDG (bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa jūru) noteikumiem
14.3.1.UN numurs:
1123
14.3.2. B stam bas klase(-es):
3
14.3.3. Iepakojuma grupa:
II
14.3.4. IMDG b stam bas z mes:
3
14.3.5. Atbilstošais sūt šanas nosaukums:
Butilacet ts
14.4. Klasifikācija atbilstoši ICAO (bīstamo kravu starptautiskajiem drošiem pārvadājumiem pa gaisu)
noteikumiem
14.4.1. UN numurs:
1123
14.4.2. B stam bas klase(-es):
3
14.4.3. Iepakojuma grupa:
II
14.4.4. ICAO b stam bas z mes:
3
14.4.5. Atbilstošais sūt šanas nosaukums:
Butilacet ts

15. IEDA A Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

8-9 lpp
Droš bas datu lapa saskaņ ar regulas (EK) Nr. 1907/2006 II pielikumu Versija Nr. 10
Labojums Nr.10 (06.10.2016.); Iepriekšēj versija Nr.9 (01.10.2015.); Sast d šanas s kumversija Nr.1 (22.02.2000.)
Butilacetāts
Droš bas datu lapa izstr d ta saskaņ ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2015/830 un Regulu (EK) Nr. 1907/2006.
Marķējums un klasifik cija izstr d ta, saskaņ ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (16.12.2008) par vielu un
mais jumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006.
B stamo atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņ ar Komisijas lēmumu (EK) 2000/532 un Padomes
Direkt vu (EK) 91/689, k ar saskaņ ar 28.10.2010. likumu "Atkritumu apsaimniekošanas likums" un MK
noteikumiem Nr.484 (21.06.2011) "B stamo atkritumu uzskaites, identifik cijas, uzglab šanas, iepakošanas,
marķēšanas un p rvad jumu uzskaites k rt ba".
Latvij b stamo atktitumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņ ar 28.10.2010. likumu „Atkritumu
apsaimniekošanas likums“ un 16.12.2010. likumu "Groz jumi Atkritumu apsaimniekošanas likum ", MK
noteikumiem Nr.484 (21.06.2011) "B stamo atkritumu uzskaites, identifik cijas, uzglab šanas, iepakošanas,
marķēšanas un p rvad jumu uzskaites k rt ba" un MK noteikumiem Nr.302 (19.04.2011.) "Noteikumi par atkritumu
klasifikatoru un paš b m, kuras padara atkritumus b stamus".
Transportēšanas inform cija izstr d ta saskaņ ar ANO Eiropas Nol gumu par b stamo kravu starptautiskiem
p rvad jumiem ar autotransportu, piemērojams no 01.01. 2011., saskaņ ar Konvenciju par starptautiskiem
dzelzceļa p rvad jumiem B papildin juma 1. pielikumu, st jas spēk 2011. gada 1. janv r ., saskaņ ar Starptautisko
J rniec bas organiz ciju, 2006. gada izdevumu, ISBN 978-92-2001-4214-3, IATA, 2007. – 2008. gada izdevumu.
Apkopojot inform ciju ņemti vēr LR MK noteikumi Nr. 325. (15.05.2007) darba aizsardz bas pras bas saskarē
ar ķ miskaj m viel m darba viet s, Regula (EK) Nr. 2009/161 ar ko izveido darba viet pieļaujamo indikat vo
iedarb bas robežvērt bu trešo sarakstu un groza Komisijas Direkt vu 2000/39/EK, Padomes Direkt va 98/24/EK
(1998. gada 7. apr lis) “par darba ņēmēju vesel bas un droš bas aizsardz bu pret risku, kas saist ts ar ķimik liju
izmantošanu darb .
15.2. īmiskās drošības novērtējums
Ir veikts ķ misk s droš bas novērtējums.
DDL pārstrādātie/labotie punkti
Izmantoto saīsinājumu atšifrējums

DDL sastādīšanai izmantotie galvenie
uzziņas avoti
Klasificēšanai izmantotās Regulas
(EK) Nr. 1272/2008 9. pantā minētās
informācijas novērtēšanas metodes

Citur neprecizēta informācija

16. IEDA A . Cita informācija

Versija Nr.9 (01.10.2015.), labotas 1.4 un 4. iedaļas.
AER = Aroda ekspoz cijas rabežvērt ba, 8 st;
AER = Aroda ekspoz cijas robežvērt ba slaic g ;
BER = Bioloģisk s ekspoz cijas r d t js;
Cita inform cija: da = Piebilde par du pie robežvērt bas iedarb bas
darba viet nor da uz varb tēju ievērojamu uzņemšanu caur du.
Occupational Exposure Limits (OEL)– Aroda ekspoz cijas rabežvērt ba
Short Term Exposure Categories – slaic gas Lietošanas Kategorijas
Indicative Occupational Exposure Limit Values – Indikat v aroda
ekspoz cijas rabežvērt ba
Water Hazard Classes – dens b stam bas klases
EC50 – Vidēj efekt v koncentr cija;
LC50 – Vidēj let l koncentr cija
LD50 – Videj let l deva
NOEC – Vielas koncentr cija pie kuras netiek konstatētas izmaiņas
PBT – notur gas, bioakumulat vas, toksiskas ķ miskas vielas
PNEC - paredzēt beziedarb bas koncentr cija
TWA – vidējais r d t js laik
vPvB – ļoti notur gas, ļoti bioakumulat vas ķ miskas vielas
n.p.d. – Nav pieejamu datu.
Internet esoš s DDL no “ Mallinckrodt Baker”, “Fisher Scientific”
uzņēmumiem un “Sigma Aldrich”
1. B stam bu novērtē saskaņ ar Regulas 1272/2008 1 pielikuma 2-5daļ
noteikto diferenc ciju;
2. B stam bu nosaka izvērtējot pieejamos vielas vai mais juma esošos
testēšanas datus;
3. B stam bu nosaka izvērtējot b tisk kos pier d jumus ar eksperta
sprieduma pal dz bu;
Skat t 13. iedaļu.
070104 – citi organiskie šķ din t ji, mazg šanas šķidrumi un ats lņi;
C41 – organiskie šķ din t ji, izņemot halogenētos šķ din t jus.
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Citas ziņas

Inform cija, kas sniegta šaj droš bas datu lap , ir pareiza, ņemot vēr
visas mums pieejam s zin šanas, inform ciju un p rliec bu t s
publicēšanas datum . Sniegt inform cija ir paredzēta tikai k vadl nijas
droš m darb b m, lietošanai, apstr dei, uzglab šanai, p rvad šanai,
utiliz cijai un izlaišanai un nav j uzskata par garantiju vai kvalit tes
apliecin jumu. Dati pagaid m nav piln gi. Iespējami papildin jumi,
rodoties jauniem pētnieciskajiem vai citur pieejamiem datiem. Izplat t js
neuzņemas atbild bu, ka š s ziņas ir pietiekamas un pielietojamas visos
gad jumos.

