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1. UZŅĒMUMA UN PRODUKTU IDENTIFIKĀCIJA 
   1.1.  Materjāla nosaukums  

DEZ-80 virsmu tīrītājs uz spirta bāzes 
 

1.2. Vielas vai maisījuma lietošanas metode, kā arī ieteicamai lietot: dažādu virsmu, pildspalvu, 
margu, mēbeļu, aprīkojuma, sabiedrisko vietu un māju tīrīšana. Piemērots metāla, koka, plastmasas utt. Virsmu 
tīrīšanai. Nelieciet tiešā saskarē ar pārtiku. 
1.3.Informācija par drošības datu lapas piegādātāju: :  SIA „KRĀSU PASAULE“                        
Rožu prospekts 48, Rīgas raj, Latvija, LV-1024 
Tālr/fakss 67991302   e-pasts:  krasu.pasaule@apollo.lv 
 
 
2. DROŠĪBAS IDENTIFIKĀCIJA   
Klasifikācija un marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 
Flam. Liq. 2  
Eye Irrit. 2 
Vienreiz lietojamo konteineru marķēšana 
 

         

  GHS02                GHS07 
Signāla vārds: Bīstams 

Bīstamības paziņojumi: 
H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki 
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 

Drošības faktori: 
P102 Sargāt no bērniem.. 
P210 Sargāt no karstuma / dzirkstelēm / atklātas liesmas / karstās virsmas. - nesmēķēt. 
P233 Tvertni turēt cieši noslēgtu. 
P243 Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi. 
P301 + P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS 
CENTRU/ ārstu/…, ja jums ir slikta pašsajūta.  
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes,saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/starptautiskiem noteikumiem. 
 
PBT vai vPvB kritēriji: Nav piemērojams. 
Ugunsgrēka vai eksplozijas briesmas: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Nestabila. Etanola 
tvaiki ir smagāki par gaisu. Tvaiki ar gaisu var veidot sprādzienbīstamus maisījumus. Tas var 
aizdegties ne tikai no atklātas liesmas, bet arī no dzirkstelēm, elektrostatiskām dzirkstelēm vai 
karstām virsmām. 
Vides apdraudējumi un iespējamās kaitējuma sekas: 
Nav klasificēts kā videi bīstams. 
 
3. SASTĀVS / INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM 
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nosaukums EEC N. EINECS N.  
daudzums% Klasifikācija  Regula 1272/2008 / EB 

izopropanols 67-63-0 200-661-7 20-30 
Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 

 
etanols 64-17-5 - 50-70 Flam. Liq. 2, H225 

 
4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI 
 4.1. Pirmās palīdzības aprīkojuma apraksts 
Ja parādās saindēšanās vai citas kaites simptomi, konsultējieties ar ārstu un parādiet šo drošības lapu. 
Ieelpošana: Reibuma vai miegainības gadījumā izejiet svaigā gaisā. Ja jūtaties slikti, konsultējieties 
ar ārstu. 
Saskare ar acīm: Ja nokļūst acīs, nekavējoties skalojiet ar lielu daudzumu ūdens vismaz 10 minūtes. 
Ja kairinājuma simptomi nepāriet, konsultējieties ar ārstu. 
Norīšana:   Izskalot muti ar ūdeni. Dzeriet daudz ūdens. Neizraisiet vemšanu. Sazinieties ar ārstu. 
4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme - akūta un aizkavēta: Ilgstošai etanola tvaiku ieelpošanai var 
būt narkotiska iedarbība. 
Saskare ar acīm - apsārtums, sāpes. Norīšana - rūgtums mutē, slikta dūša. Simptomi, piemēram, 
saindēšanās ar alkoholu. Bieža un ilgstoša iedarbība sausina ādu. 
4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu ārstēšanu: norīšana 
var izraisīt toksisku ieelpošanu - ieelpojot plaušās, aizrīšanos, nosmakšanas risku putošanas dēļ. Ja 
pēc norīšanas saglabājas kairinājums un slikta dūša, dodiet aktīvās ogles tablešu dispersiju ūdenī. 
 
5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI 
5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi 
Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi: oglekļa dioksīds, putas, smiltis, ūdens lielos daudzumos. 
Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi: neliels ūdens daudzums, jo etanola ūdens šķīdumi ir viegli 
uzliesmojoši. 
5.2 Īpaša bīstamība, ko rada maisījums: 
Oglekļa monoksīds 
5.3. Ugunsdzēsēju padomi: 
Atdzesē traukus, kas pakļauti liesmām, ar ūdens strūklu 
Īpašs ugunsdzēsēju aizsardzības aprīkojums: autonomi elpošanas aparāti, ugunsdzēsēju nedegošs 
antistatisks apģērbs. 
 
6. RĪCĪBAS NEGADĪJUMUOS   
6.1. Individuālie piesardzības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas 
situācijām: 
Noņemiet visus uguns avotus, labi vēdiniet apkārtni. Veiciet piesardzības pasākumus pret statiskām 
izlādēm. Neieelpot tvaikus. Valkājiet individuālos aizsardzības līdzekļus, kā aprakstīts 8. sadaļā. 
Etanola tvaiki ir smagāki par gaisu un izplatās pa visu grīdu. Izliešana ir slidena. 
6.2. Vides drošības pasākumi: Aizsardzība pret noplūdēm, novēršot noplūžu iekļūšanu kanalizācijā, 
ūdenstecēs, grāvjos vai kanālos un augsnē. 
6.3. Ierobežošanas un sakopšanas metodes un materiāli: ielejiet noslēgtos plastmasas vai metāla 
traukos, savāciet atlikumus ar nedegošiem, absorbējošiem materiāliem, piemēram, smiltīm, zemi, un 
ievietojiet noslēgtos, neelektrostatiskos, metāla vai plastmasas traukos. Nelietojiet viegli 
uzliesmojošus absorbējošus materiālus - lupatas, zāģu skaidas. 
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6.4. Saites uz citām sadaļām: 
Informāciju par individuālo aizsardzību sk. 8. sadaļā. Iznīciniet saskaņā ar 13. sadaļā sniegtajiem 
ieteikumiem. 
 
7. UZGLABĀŠANA UN LIETOŠANA 
7.1. Piesardzība drošai lietošanai: paredzēts lietošanai uz etiķetes norādītajiem mērķiem. 
Nesmēķētāju atšķaidījumu gadījumā nedrīkst būt atklātas liesmas. Izvairieties no saskares ar acīm un 
neieelpojiet tvaikus. Nomazgājiet rokas. 
Drošas glabāšanas apstākļi, ieskaitot nesaderību: Uzglabāt labi vēdinātā vietā, prom no karstuma. 
Sargāt no tiešiem saules stariem. Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. Iepakojumiem jābūt cieši 
noslēgtiem. Uzglabāšanai nepiemērotas (nesaderīgas) ķīmiskas vielas: Uzliesmojoši, sprādzienbīstami 
materiāli, piemēram, benzīns, spēcīgi oksidētāji, stipras skābes. 
Konkrēts (-i) galalietošanas veids (-i): skatīt 1. iedaļu. 
 
8. DEVU KONTROLE UN PERSONAS AIZSARDZĪBA 
8.1. Kontroles parametri 
Iedarbības kontrole 
Etanols  -CAS . 64-17-5 
IPRV – 1000 mg/m3; 500 ppm; 
TPRV – 1900 mg/m3; 1000 ppm.  
 
Izopropanols - CAS 67-63-0 
AEL – 350 mg/m3 
AELS – 600 mg/m3 
TWA – 350 mg/m3 
STEL – 600 mg/m3 
DNEL – izopropanols 
  
Gala lietotājs Darbības ceļš Iespējamā 

ietekme uz 
veselību 

Iedarbības laiks Indikators 

strādnieks Kontakts ar ādu Ilga iedarbība 1 diena 888 мg/кg 
strādnieks Pēc ieelpošanas Ilga iedarbība - 500 мg/м3 
lietotājs Kontakts ar ādu Ilga iedarbība 1 diena 319 мg/кg 
lietotājs Pēc ieelpošanas Ilga iedarbība - 89 мg/м3 
lietotājs Ja norīts Ilga iedarbība 1 diena 26 мg/кg 
PNEC – izopropanols 
 
Ietekme Indikators 
Saldūdens  140,9 mg / l 
Jūras ūdens 140,9 mg / l 
Saldūdens nogulumi 552 mg / kg 
Nogulsnes jūras ūdenī 552 mg / kg 
Augsne 28   mg / kg 
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8.2. Iedarbības kontrole 
Atbilstoša tehniskā kontrole: laba ventilācija, izvairieties no noplūdēm. 
Individuālie aizsardzības līdzekļi: 
Elpošanas ceļu aizsardzība: Nav nepieciešams normālas lietošanas gadījumā un noplūdes gadījumā. 
Lielu rūpniecisko avāriju gadījumā nepietiekamas ventilācijas gadījumā ieteicams izmantot maskas 
vai pusmaskas ar filtru, lai aizsargātu pret organiskām gāzēm, tvaikiem vai aerosoliem (aizsardzības 
līmenis A1 saskaņā ar EN 141), vai filtru maskas ar vārstu aizsardzību pret FFA1 saskaņā ar EN 405. 
Roku un ādas aizsardzība: nav nepieciešams 
Acu aizsardzība: Ja nokļūst acīs, strādājiet ar drošības brillēm. 
Citi ādas aizsardzības pasākumi (darba apģērbs, apavi utt.): Nav nepieciešams, ja to lieto 
atbilstoši norādījumiem. 
Ietekmes uz vidi kontrole: Izvairieties no noplūdēm, notekūdeņiem, ūdens, augsnes. 
 
9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 
9.1. Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām. 
Izskats: šķidrums. 
Krāsa: bezkrāsains. 
Smarža: specifiskais alkohols 
Kristalizācijas temperatūra: -80 С. 
Blīvums  200C:   ≤ 0,86 g/cm3. 
Atšķaidīšana:  ūdenī - tas labi izšķīst. 
9.2. Papildu informācija nav datu 
 
10. STABILITĀTE / REAKTIVITĀTE 
10.1. Reaģētspēja: Reaģē ar spēcīgiem oksidētājiem. 
Ķīmiskā stabilitāte: Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos. 
Bīstamu reakciju iespējamība: karsējot, viela var aizdegties. Gaiss gaisā veido sprādzienbīstamus 
maisījumus. 
Apstākļi, no kuriem jāizvairās: Sargāt no karstuma, aizdegšanās avotiem. 
Nesaderīgi materiāli: spēcīgi oksidētāji, spēcīgas skābes. 
Bīstami sadalīšanās produkti: aldehīdi, oglekļa monoksīds. 
 
11. INFORMĀCIJA PAR TOKSISKUMU 
11.1. Etanols 
Akūta toksicitāte izmēģinājumu dzīvniekiem, kairinājums: nav precīzu datu. 
Produkta klasificē pēc aprēķiniem. Galveno sastāvdaļu informācija: 

 Etanols 
Ja norīts, LD50 7060-11850 мg/кg (žurka) 
Pēc ieelpošanas LC50 31623 ppм/4 h (žurka) 

Kodīgums / kairinājums ādai: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav 
izpildīti. 
Nopietns acu bojājums / acu kairinājums: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas 
kritēriji nav izpildīti. 
Elpceļu vai ādas sensibilizācija: Balstoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav 
izpildīti. 
Dzimumšūnu mutagenitāte, kancerogenitāte, reproduktīvā toksicitāte: Balstoties uz 
pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti. 
 
STOT: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti. 
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Aspirācijas briesmas: iespējams, ja norij 
Izopropilgrupa 
Informācija par toksikoloģisko iedarbību: Akūta toksicitāte. Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar 
ādu un norijot. Izraisa elpceļu kairinājumu. Ietekmē centrālo nervu sistēmu, aknas, nieres. Letāla 
deva: 3570 mg / kg un 5272 mg / kg. 
Akūta toksicitāte: 
Norīšana: LD50 (žurka):> 2000 mg / kg, GPP (publicētā vērtība); LD50 (jūrascūciņa) = 2560 mg / 
kg, LD50 (žurka) = 2735-5740 mg / kg ķermeņa svara, pelēm: LD50 = 3600-4500 mg / kg; nāvējošā 
deva cilvēkiem ir 3570-5272 mg / kg ķermeņa svara. 
Ieelpošana: žurkas LC50 72 600 mg / m3 / 4h; LC50 peles 5300 mg / m3 / 2h. 
Āda: akūta dermāla toksicitāte: LD50> 2000 mg / kg truša (publicētie dati); kodīgums / kairinājums 
trušu ādai, rezultāts: nekairinošs (literatūras dati) LD50 12800 mg / kg. 
Nopietni acu bojājumi: acu bojājumi / acu kairinājums - trušu viegls kairinājums 20 mg, mērens 
kairinājums 20 mg / dienā 
Jutīgums: Buhera tests, jūrascūciņas (publicētie dati) - nav sensibilizēts. Cilvēki ar ādas problēmām 
var būt jutīgāki pret elpošanas ceļu iedarbību. Dermatīts. 
Kancerogenitāte: Kancerogēna iedarbība netika novērota. 
Dzimumšūnu mutagenitāte: nav noteikts. 
Reproduktīvā toksicitāte: var ietekmēt auglību. 
STOT (vienreizēja iedarbība): kat. 
STOT (atkārtota iedarbība): informācija nav atrasta. 
Narkotiskā iedarbība: tai ir narkotiska iedarbība. Tas var paralizēt centrālo nervu sistēmu, mazināt 
reakciju. 
Informācija par iespējamiem iedarbības ceļiem, simptomiem, kas saistīti ar fizikālajām, 
ķīmiskajām un toksikoloģiskajām īpašībām: 4. iedaļa 
Aizkavēta un tūlītēja, kā arī hroniskas īstermiņa un ilgtermiņa ietekmes: skatīt 4.2. Sadaļu. 4. 
iedaļa. 
 
12. VIDES INFORMĀCIJA 
12.1. Toksicitāte 
Etanols 
Токсичность для рыб: LC50> 100 мг / л, 48 ч, Leuciscus idus melanotus, статический, GLP: 
нет; Carassius auratus (рыба) CL50> 5000 мг / л / 24 ч; Leuciscus cephalus (рыба) CL50 = 100-
900-1100 мг / л / сутки. 
Precīza informācija nav pieejama. Satur etanolu ar zemu etoksicitāti. 
Noturība un spēja noārdīties: šķīst ūdenī, disperģējams. Etanols ātri sadalās. Ķīmiskajā maisījumā 
esošās virsmaktīvās vielas bioloģiski noārdās par vairāk nekā 90%, ko nosaka ar ESAO metodēm 
saskaņā ar ES Regulu 648/2004 / EK. Pierādījumi par šo apgalvojumu ir pieejami ES kompetentajām 
iestādēm, un tās to sniegs pēc pieprasījuma vai pēc mazgāšanas līdzekļu ražotāja pieprasījuma. 
Bioakumulācijas potenciāls: Nav piemērojams sastāvdaļām. 
Mobilitāte augsnē: precīza informācija nav pieejama. 
Izopropilgrupa 
Toksicitāte zivīm: LC50> 100 mg / l, 48 h, Leuciscus idus melanotus, statisks, GLP: nav; Carassius 
auratus (zivis) CL50> 5000 mg / l / 24 h; Leuciscus cephalus (zivis) CL50 = 100-900-1100 mg / l / 
dienā. 
Toksiskums attiecībā uz dafnijām un citiem ūdens bezmugurkaulniekiem: EC 50:> 100 mg / l, 
48 stundas, dafnijas magna, statiskā pārbaude, LLP: nav (literārā vērtība); Daphnia magna 
(bezmugurkaulnieki) EC0 = 5102 mg / L un EC100 = 10000 mg / L. 
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Toksicitāte aļģēm - EC50:> 100 mg / l, 72 stundas, Scenedesmus subspicatus, statiskā pārbaude, 
GLP: nav (literārā vērtība); Brachionus plicatilis (aļģes) CL50 = 6 mg / l / 24 h 
Noturība un spēja noārdīties: nonākot saskarē ar augsni, tas ātri iztvaiko, bet var sasniegt 
gruntsūdeņus. Produkts ātri iztvaiko ūdenī ar pussabrukšanas periodu no 1 līdz 10 dienām. Gaisā tas 
sadalās fotoķīmiskās reakcijās, veidojoties hidroksilradikāļiem. Pusperiods gaisā ir no 1 līdz 10 
dienām. Abiotiskā stabilitāte T1 / 2 = 30 - 7 dienas (ļoti noturīga). Vidē tas pārvēršas par acetonu. 
Bioloģiskā noārdīšanās: aeroba> 70%, viegli bioloģiski noārdās, glabāšanas laiks 10 dienas, 7 mg / L. 
Bioakumulācijas potenciāls: viela tiek bioloģiski noārdīta no ūdens. Log Pow 0,346,  Log Koc 
0,989 
Mobilitāte augsnē: Nav pierādījumu, ka viela varētu radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē un 
ekosistēmā. Hidrolīze ir maz ticama. 50% vielas sadalās 5 dienu laikā. Ūdens pussabrukšanas laiks 1 
m dziļumā, plūsmas ātrums 1 m / s, vēja ātrums 3 m / s - 85,2 stundas. 
PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti: Nav piemērojams. 
Citas blakusparādības: nav. 
 
13. ATKRITUMIU APGLABĀŠANA 
Atkritumu apstrādes metodes: atkritumu kodi: 07 01 04, 07 06 04, 07 07 04 - “citi organiski 
šķīdinātāji, mazgāšanas šķidrumi un mātes šķidrumi”, bīstamības kods: H3-A - viegli uzliesmojošs. 
Izmetiet šo produktu saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Kontrolētu dedzināšanu ir iespējams 
iznīcināt. Tukšo iepakojumu (kods 15 01 02 - “plastmasas iepakojums”) var pārstrādāt vai izmantot 
atkārtoti. 
 
14. TRANSPORTS 
ANO numurs:      1987 
ANO sūtīšanas nosaukums:                                                 spirti (etanols, izopropanols). 
Klases) pārvadāšanas bīstamība: 3, klasifikācijas kods: F1, 
                                                                                                 Simbols: 3. 
Iepakojuma grupa:                 II 
Bīstamība videi: nav piemērojams 
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem: Uzliesmojoši gaistoši šķidrumi, turiet avotus no 
karstuma, nepakļaujiet tiešiem saules stariem, aizsargājiet iepakojumu no mehāniskiem bojājumiem 
vai no viršanas. 
Pārvadāšana bez taras saskaņā ar MARPOL73 / 78 II pielikumu un IBC kodeksu: Nav 
piemērojams. 
Uz produktu neattiecas ADR prasības attiecībā uz mazumtirdzniecības iesaiņojumu. 
 
15. JURIDISKĀ INFORMĀCIJA 
15.1. Drošības, veselības un vides noteikumi, kas īpaši attiecas uz vielu vai maisījumu: 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris) par 
ķīmisko vielu reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un Eiropas 
Ķimikāliju aģentūras izveidošanu, aizstājot Direktīvu 1999/45 / EK un atceļot Padomes Regulu 
(EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769 / EEK 
un Komisijas Direktīvu 91/155 / EEK, 93/67 / EEK, 93/105 / EK un 2000/21 / EK . (Zakaz biļetens 
[turpmāk tekstā. No B.] ES sērija L 396, datēts ar 2006. gada 12. jūniju, 1. lpp., Par biļetenu 
[turpmāk tekstā.]] ES sērija L, Nr. 136, datēts ar 2007. gada 29. septembri, 3. lpp. Ar grozījumiem ) 
Komisijas Regula (ES) Nr. 453/2010 (2010. gada 20. maijs), ar ko aizstāj Eiropas Parlamenta un 
Padomes Regulu (ES) Nr. 1907/2006 par ķīmisku vielu reģistrēšanu, novērtēšanu, licencēšanu un 
ierobežošanu (REACH) (Of. Biļetens [turpmāk tekstā - B) .] ES L sērijas Nr. 133, 05.31.2010., 1. 
lpp.). 2011. gada 25. februāra akts. par ķīmiskām vielām un to maisījumiem (2011. gada Zak. V. Nr. 
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63, 322. pants). Veselības ministra 2010. gada 8. februāra rīkojums par bīstamo vielu sarakstu, to 
klasifikāciju un marķēšanu (Zak. V. Nr. 27, 140. pants). Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums 
(ES) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un 
iesaiņošanu, aizstājot un atceļot Direktīvas 67/548 / EEK un 1999/45 / EK, kā arī grozot regulu 
(EK) Nr. 1907/2006 (Of. Biļetens [turpmāk tekstā.]. ES sērija L Nr. 353, datēts ar 2008. gada 31. 
decembri, 1. lpp.). Komisijas Regula (ES) Nr. 790/2009 (2009. gada 10. augusts), Eiropas 
Parlamenta un Padomes (ES) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris), kas pielāgojas zinātnes un 
tehnoloģijas progresam, par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu ( Zakata 
biļetens [turpmāk tekstā - B.] ES sērija L Nr. 235, 05.09.2009., 1. lpp.). 
15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums: Tika veikts etanola, metanola un etilēnglikola drošības 
novērtējums. Pārējo ražojuma sastāvdaļu drošības novērtējums nav veikts. 
16. CITA INFORMĀCIJA 
Draudu pazīmes un riska frāzes ir uzskaitītas 3. sadaļā: 
Drošības datu lapas 3. iedaļā minēto bīstamības veidu (H-frāzes) norādošo frāžu saturs: 
Flam. Liq. 2, H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. 
Acu kairinājums. 2, H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 
H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. 
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 
P102 Sargāt no bērniem. 
P210 Sargāt no karstuma / dzirkstelēm / atklātas uguns / karstām virsmām. - Nesmēķējiet. 
P233 Uzglabāt cieši noslēgtu. 
P243 Veikt piesardzības pasākumus pret statiskām izlādēm. 
P301 + P312 norīšanas gadījumā: Ja slikta pašsajūta, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai 
ārstu. 
P501 Atbrīvoties no satura / tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem. 
Šajā drošības datu lapā sniegtie dati būtu jāizmanto vienīgi vielas drošai transportēšanai, izplatīšanai, 
lietošanai un glabāšanai. Drošības datu lapa nav produkta kvalitātes sertifikāts. 
Izstrādājuma lietotājs ir atbildīgs par visu piemērojamo likumu un noteikumu ievērošanu, kā arī par 
nepareizu vai nepareizu drošības datu lapā esošo datu izmantošanu. 
Tālāk sniegtā informācija DROŠĪBAS DATU LAPA ir paredzēta tikai šim izstrādājumam, un tā nav 
paredzēta lietošanai kopā ar šo produktu vai kā citādi tajā izmantota. Tomēr attiecībā uz tā ticamību 
vai pilnīgumu netiek dotas garantijas vai garantijas. Izstrādājuma lietotājs ir atbildīgs par produkta 
pareizu izmantošanu un ir atbildīgs par lēmumu izlemt, vai DDL informācija ir pietiekama, lai to 
lietotu. 


