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2. IEDA A. B stam bas apzināšana 

- 2.1 Vielas vai mais juma klasificēšana 
- Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 

 GHS05 kod gums 

Skin Corr. 1A H314 Izraisa smagus das apdegumus un acu boj jumus. 

GHS07 

 
Acute Tox. 4 H302 Kait gs, ja norij. 

- 2.2 Eti etes elementi 

- Mar ēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 
Produkta klasifik cija un mar šana veikta atbilstoši CLP regulas pras b m. 

- B stam bas piktogrammas 

GHS05 GHS07 
 
- Signālvārds Draudi 
- Riska faktorus noteicošie komponenti uz eti etes: 

1-hydroxy ethylidene-1,1diphosphonic acid 
Alcohol ethoxylate C11-C13 

N trija hidroks ds 
trisodium nitrilotriacetate 

- B stam bas apz mējumi 
H302 Kait gs, ja norij. 
H314 Izraisa smagus das apdegumus un acu boj jumus. 

- Droš bas pras bu apz mējums 
P260 Do not breathe dusts or mists. 
P280 Izmantot acu aizsargus / sejas aizsargus. 

(Turpinājums 2.lpp.) 

LV 

1. IEDA A. Vielas/mais juma un uzņēmējsabiedr bas/uzņēmuma apzināšana 
 
 
 

- 1.1 Produkta identifikators 

- Produkta nosaukums tirg : SUPERMAFRASOL 
- 1.2 Vielas vai mais juma attiec gi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot 

Nav pieejama cita b tiska inform cija. 
- Vielas/ preparāta pielietojums Transportl dzekļu t r t ji no rpuses 

- 1.3 Informācija par droš bas datu lapas piegādātāju 

- Ražotājs/ piegādātājs: 
MA-FRA S.p.A. 
Via Aquileia, 44/46 

20021 Baranzate (MI) ITALIA 
Tel.+39 023569981 

www.mafra.com 
mafra@mafra.it 

- Informācijas sniedzējs: E-mail:  lab@mafra.it 
- 1.4 Tālruņa numurs, kur zvan t ārkārtas situācijās: 112,  Saind šan s un z ļu inform cijas centrs: + 371 670 42 473. 

http://www.mafra.com/
mailto:mafra@mafra.it
mailto:lab@mafra.it
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3. IEDA A. Sastāvs/informācija par sastāvda ām 

- 3.2 miskais raksturojums: Mais jumi 
- Apraksts: Mais jums no š d m viel m ar nekait giem piejaukumiem. 

 

 
 

 

 

 

 
 

- B stamie komponenti: 

CAS: 2809-21-4 
Reg.nr.: 01-2119510391-53 

1-hydroxy ethylidene-1,1diphosphonic acid <10% 

CAS: 26183-52-8 Alcohol ethoxylate C11-C13 <10% 

CAS: 1310-73-2 
Reg.nr.: 01-2119457892-27 

N trija hidroks ds <10% 

CAS: 5064-31-3 
Reg.nr.: 01-2119519239-36 

trisodium nitrilotriacetate <5% 

CAS: 61789-40-0 
Reg.nr.: 01-2119488533-30 

Betaine alkyl amido propil dimetil <2% 

CAS: 1310-58-3 
Reg.nr.: 01-2119487136-33 

K lija hidroks ds, kaustisk  potaša <2% 

CAS: 67-63-0 
Reg.nr.: 01-2119457558-25 

prop n-2-ols <2% 

- Regula (EK) Nr. 648/2004 par mazgašanas lidzekliem / Sastāvda u mar ēšana 

fosfon tiem, nejonu virsmakt vaj m viel m 5 - 15% 

NTA (nitriltrieti sk bei) un t s s ļiem, amfot raj m virsmakt vaj m viel m < 5% 

 

 

4. IEDA A. Pirmās pal dz bas pasākumi 
 

 
 

- 4.1 Pirmās pal dz bas pasākumu apraksts 

- Vispārējas norādes: Nekav joties novilkt apģ rba gabalus, uz kuriem nokļuvis produkts. 
- Pēc ieelpošanas: R p ties par svaigu gaisu. 
- Pēc saskares ar ādu: Nekav joties nomazg t ar deni un ziep m un labi noskalot. 
- Pēc nok šanas ac s: Acis caur pav rtiem plakstiņiem skalot vair kas min tes zem tekoša dens un konsult ties ar rstu. 
- Pēc nor šanas: Neizrais t vemšanu un nekav joties l gt rsta pal dz bu. 
- 4.2 Svar gākie simptomi un ietekme - ak ta un aizkavēta Nav pieejama cita b tiska inform cija. 

(Turpinājums 3.lpp.) 

LV 

(Turpinājums 1.lpp.) 

P264 
P270 

P c izmantošanas k rt gi nomazg t. 
Ne st, nedzert un nesm t produkta izmantošanas laik . 

P303+P361+P353 SASKAR  AR DU (vai matiem): nekav joties novilkt visu pies rņoto apģ rbu. Noskalot du ar 
deni/duš . 

P305+P351+P338 SASKAR  AR AC M: uzman gi skalot ar deni vair kas min tes. Izņemiet kontaktl cas, ja t s ir 
ievietotas un ja to ir viegli izdar t. Turpin t skalot. 

P310 Nekav joties sazinieties ar SAIND ŠAN S INFORM CIJAS CENTRU/ rstu. 
P321 paša medic nisk  pal dz ba (skat. uz šis eti etes). 
P301+P312 NOR ŠANAS GAD JUM : Sazinieties ar SAIND ŠAN S INFORM CIJAS CENTRU/ rstu, ja jums ir 

slikta pašsaj ta. 
P304+P340 IEELPOŠANAS GAD JUM : nog d t cietušo svaig  gais  un nodrošin t netrauc tu elpošanu. 
P363 Pirms atk rtotas lietošanas pies rņoto apģ rbu izmazg t. 
P301+P330+P331 NOR ŠANAS GAD JUM : izskalot muti. NEIZRAIS T vemšanu. 
P405 Glab t sl gt  veid . 
P501 Izmest saturu/iepakojumu saskaņ  ar viet jiem/reģion lajiem/nacion lajiem/starptautiskajiem  

noteikumiem. 
- 2.3 Citi apdraudējumi 

Produkts nesatur pier d mus organiski saist tus halog nu savienojumus (AOX-adsorb jošos organiskos halog nu 
savienojumus), nitr tus, smago met lu savienojumus un formaldeh du. 

- PBT un vPvB ekspert zes rezultāti 
- PBT: Nav pielietojams. 
- vPvB: Nav pielietojams. 
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8. IEDA A. Iedarb bas pārvald ba/individuālā aizsardz ba 

- Papildu informācija par tehnisko iekārtu izveidošanu: Nav citu datu, skat. 7.punktu. 
(Turpinājums 4.lpp.) 

LV 

7. IEDA A. Lietošana un glabāšana 
 

 
 

- 7.1 Piesardz ba drošai lietošanai 
Darba viet  r p ties par labu ventil ciju/ nos kšanu. 
Nepieļaut aerosolos veidojumus. 
Pielietot tikai labi v din t s zon s. 

- Norādes aizsardz bai pret degšanu un eksploziju: Sarg t no karstuma. 

- 7.2 Drošas glabāšanas apstāk i, tostarp visu veidu nesader ba 
- Uzglabāšana: 
- Pras bas, kādām jāatbilst uzglabāšanas telpām un tvertnēm: Uzglab t tikai oriģin l  tilpn . 
- Norādes par vairāku vielu kopēju uzglabāšanu: Nav nepieciešams. 
- Citi uzglabāšanas nosac jumi: Tvertni tur t bl vi nosl gtu. 
- Uzglabāšanas klase: 
- Klase saskaņā ar noteikumiem par degošiem š idrumiem: iztr kst 
- Klasifikācija saskaņā ar darba droš bas noteikumiem: - 
- 7.3 Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i) Nav pieejama cita b tiska inform cija. 

6. IEDA A. Pasākumi nejaušas nopl des gad jumos 
 

 
 

- 6.1 Individuālās droš bas pasākumi, aizsardz bas l dzek i un proced ras ārkārtas situācijām 

Valk t aizsarg jošo apr kojumu. Neaizsarg t s personas tur t att lum . 
- 6.2 Vides droš bas pasākumi: Nepieļaut nokļ šanu kanaliz cij , gr vjos un pagrabos. 
- 6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli: 

Sav kt ar š idrumu sasaistošu vielu pal dz bu (smilt m, poraino grants iezi, sk bju sasaist t ju, univers lo sasaist t ju, 
z ģa skaid m). 
Pielietot neitraliz cijas l dzekļus. 
Pies rņoto materi lu aiztransport t k  atkritumus p c 13.punkta nosac jumiem. 

- 6.4 Atsauce uz citām ieda ām 
Inform ciju par darba droš bu skat t 7.nodaļ . 
Inform ciju par person go aizsargapr kojumu skat t 8.nodaļ . 
Inform ciju par atkritumu likvid ciju skat t 13.nodaļ . 

5. IEDA A. Ugunsdzēs bas pasākumi 
 

 
 

- 5.1 Ugunsdzēs bas l dzek i 
- Piemērotie dzēšanas l dzek i: 

Co2, dz šamais pulveris vai dens str kla. Liel ku degšanu apkarot ar dens str klu vai ar alkoholnotur g m put m. 
- 5.2 paša vielas vai mais juma izrais ta b stam ba 

Sakaršanas vai degšanas gad jum  iesp jama ind gas g zes veidošan s. 
Ugunsgr ka gad jum  var izdal ties: 
Oglekļa monoks ds (CO) 

- 5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem 

- pašais aizsargapr kojums: Neieelpot eksplozijas un deguma g zes. 
- Citi dati 

Apdraud t s tvertnes atdzes t ar dens str klu. 
Degšanas p rpalikumi un pies rņotais dz šanas dens ir j izved atbilstoši noteikumiem . 

(Turpinājums 2.lpp.) 

- 4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medic nisko pal dz bu un pašu apr pi Nav pieejama cita b tiska inform cija. 
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- 8.1 Pārvald bas parametri 

(Turpinājums 3.lpp.) 

 

- Sastāvda as, kuru robežvērt bas ir kontrolējamas attiec gajā darba vietā: 
1310-58-3 Kālija hidroks ds, kaustiskā potaša 

REL (US) 

TLV (US) 

Ceiling limit value: 2 mg/m³ 

Ceiling limit value: 2 mg/m³ 

67-63-0 propān-2-ols 

AER (LV) slaic ga v rt ba: 600 mg/m³ 
 Ilgstoša v rt ba: 350 mg/m³ 

AGW (DE) Ilgstoša v rt ba: 500 mg/m³, 200 ppm 

 2(II);DFG, Y 

PEL (US) Ilgstoša v rt ba: 980 mg/m³, 400 ppm 

REL (US) slaic ga v rt ba: 1225 mg/m³, 500 ppm 

 Ilgstoša v rt ba: 980 mg/m³, 400 ppm 

TLV (US) slaic ga v rt ba: 984 mg/m³, 400 ppm 

Ilgstoša v rt ba: 492 mg/m³, 200 ppm 

BEI 

- Sastāvda as ar bioloģiskām robežvērt bam: 
67-63-0 propān-2-ols 

BGW (DE) 
 

 

 

 

 

 

 

 
BEI (US) 

25 mg/l 
Untersuchungsmaterial: Vollblut 
Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende 
Parameter: Aceton 
 

25 mg/l 
Untersuchungsmaterial: Urin 

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende 
Parameter: Aceton 

40 mg/L 
Medium: urine 

Time: end of shift at end of workweek 
Parameter: Acetone (background, nonspecific) 

- Papildu informācija: Pamat  tika izmantoti sast d šanas laik  sp k  esošie saraksti. 

- 8.2 Iedarb bas pārvald ba 

- Person gais aizsargapr kojums: 
- Vispārēji aizsardz bas un higiēnas pasākumi: 

Tur t t l k no p rtikas produktiem, dz rieniem un dz vnieku bar bas. 
Net ro, pies cin to apģ rbu nekav joties novilkt. 
P rtraukumos un darba beig s nomazg t rokas. 
Nepieļaut saskarsmi ar ac m un du. 

- Elpošanas ce u aizsardz ba: Nav nepieciešams. 
- Roku aizsardz ba: 

  Aizsargcimdi 

Cimdu materi lam ir j b t necaurlaid gam un notur gam pret produktu/ vielu/ prepar tu.   
Cimdu materi la izv le, ņemot v r  cauri izspiešan s laiku, caurlaides apjomus un saboj šanos. 

- Cimdu materiāls 
Gumijas cimdi 
Nitrilkaučuks 
Cimdi no neopr na 

- Cimdu materiāla caurlaides laiks 

Prec zu cauri izspiešan s laiku (permeabilit ti) var uzzin t no aizsargcimdu ražot ja, šis laiks j iev ro, lietojot cimdus. 
(Turpinājums 5.lpp.) 

LV 
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(Turpinājums 4.lpp.) 

- Acu aizsardz ba: 
 

Bl vi nosl dzamas aizsargbrilles 

9. IEDA A. Fizikālās un miskās paš bas 

11. IEDA A. Toksikoloģiskā informācija 

- 11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi 
- Ak tais toksiskums ( slaic gas saindēšanas potenciāls): 

Kait gs, ja norij. 

(Turpinājums 6.lpp.) 

LV 

 

 
 

 

 

- 9.1 Informācija par fizikālajām un miskajām pamat paš bām 
- Vispārēji dati 
- Izskats: 

Forma: Š idrs 

Krāsa: Zaļš 
- Smaka: Rakstur gs 

- pH vērt ba pie 20 °C (68 °F): >12 (pHmetro) 

- Stāvok a maiņa 

Kušanas punkts/ kušanas diapazons: Nav noteikts. 
Vār šanās punkts/ vār šanās diapazons: >100 °C (>212 °F) 

- Degšanas punkts: Nav pielietojams. 
- Pašaizdegšanās: Produkts neaizdegas pats no sevis. 
- Sprādzienb stam ba: Produkts nav spr dzienb stams. 
- Tvaika spiediens pie 20 °C (68 °F): 23 hPa (17 mm Hg) 
- Bl vums pie 20 °C (68 °F): 1,162 g/cm³ (9,697 lbs/gal) 
- Š d ba/ mais šanās spēja ar 

deni: Piln b  samais ms. 
- Viskozitāte: 

dinamiskā: Nav noteikts. 
kinemātiskā: Nav noteikts. 

- Š dinātāja saturs: 
Organiskie š dinātāji: 0,0 % 

dens: > 70,0 % 

Cieto da iņu saturs: < 30,0 % 
- 9.2 Cita informācija Nav pieejama cita b tiska inform cija. 

 

 
 

 

 

 

 

 
- Svar gāko LD/LC50- (letālo devu un koncentrācijas) klasifikācija: 

1310-73-2 Nātrija hidroks ds 

or li LD50 2000 mg/kg (rat) 

10. IEDA A. Stabilitāte un reaģētspēja 
 

 
 

- 10.1 Reaģētspēja stabils norm los apst kļos 

- 10.2 miskā stabilitāte 
- Termiskā sadal šanās/ apstāk i, no kuriem jāizvairās: Nesadal s, ja pielieto atbilstoši nosac jumiem. 
- 10.3 B stamu reakciju iespējam ba Nav zin mas b stamas reakcijas. 
- 10.4 Apstāk i, no kuriem jāvairās Nav pieejama cita b tiska inform cija. 
- 10.5 Nesader gi materiāli: Nav pieejama cita b tiska inform cija. 
- 10.6 B stami noārd šanās produkti: Nav zin mi b stami sadal šan s produkti. 
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14. IEDA A. Informācija par transportēšanu 

- UN numurs (b stamās preces numurs) 

- ADR, IMDG, IATA UN1719 

- 14.2 ANO s t šanas nosaukums 

- ADR KOD GO S RMU Š IDRUMI, C.N.P. (K LIJA HIDROKS DS) 
- IMDG, IATA CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (POTASSIUM HYDROXIDE) 

(Turpinājums 7.lpp.) 

LV 

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

 
 

- 13.1 Atkritumu apstrādes metodes 

- Ieteikums: Nedr kst aiztransport t kop  ar sadz ves atkritumiem. Nepieļaut nokļ šanu kanaliz cij . 
- Neatt r tie iesaiņojumi: 
- Ieteikums: Nepies rņotus iepakojumus var nodot otrreiz jai p rstr dei. 
- Ieteicamais t r šanas l dzeklis: dens, ja nepieciešams, kop  ar t r šanas l dzekļiem. 

12. IEDA A. Ekoloģiskā informācija 
 

 
 

- 12.1 Toksicitāte 

- deņu toksiskums: Nav pieejama cita b tiska inform cija. 
- 12.2 Notur ba un spēja noārd ties Nav pieejama cita b tiska inform cija. 
- 12.3 Bioakumulācijas potenciāls Nav pieejama cita b tiska inform cija. 
- 12.4 Mobilitāte augsnē Nav pieejama cita b tiska inform cija. 
- Cita ekoloģijas informācija: 
- Vispārējie norād jumi: 

Nepieļaut nokļ šanu notek den  vai notek dens rezervu r  neatš aid t  vai att. neneitraliz t  veid . 
Virsmas akt vs(i), kas iekļauts šaj  prepar t , atbilst biodegradabilit tes krit rijiem, kas noteikti Regul (EC) Nr.648/2004 
par š dumiem. Dati, kas apstiprina šo pieņ mumu tiek glab ti, lai uzr d tu Dal bvalstu attiec g m instit cij m, un tie tiks 
iesniegti p c tieša piepras juma vai š duma ražot ja piepras juma. 
Aizskalošana kanaliz cij  vai deņos liel kos daudzumos var izrais t pH v rt bas paaugstin šanos. Augsta pH v rt ba ir 
kait ga dens organismiem. Pielietojam s koncentr cijas atš aid šana b tiski pazemina pH v rt bu, t p c p c produkta 
izmantošanas kanaliz cij  nokļuvušie notek deņi ir tikai v ji dens apdraudoši. 

- 12.5 PBT un vPvB ekspert zes rezultāti 
- PBT: Nav pielietojams. 
- vPvB: Nav pielietojams. 
- 12.6 Citas nelabvēl gas ietekmes Nav pieejama cita b tiska inform cija. 

(Turpinājums 5.lpp.) 

- Primārā kairinājuma iedarb ba: 
- uz ādu: 

Izraisa smagus das apdegumus un acu boj jumus. 
- uz ac m: 

Izraisa smagus das apdegumus un acu boj jumus. 
- Jut gums: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasific šanas krit rijiem. 
- CMR ietekmes (kancerogēnums un mutagēnums un toksiskums reprodukt vai funkcijai). 
- Mikroorganismu š nu mutācija Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasific šanas krit rijiem. 
- Kancerogēnums Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasific šanas krit rijiem. 
- Toksicitāte reprodukt vajai sistēmai Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasific šanas krit rijiem. 
- Toksiskas ietekmes uz pašu mēr orgānu vienreizēja iedarb ba 

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasific šanas krit rijiem. 
- Toksiskas ietekmes uz pašu mēr orgānu atkārtota iedarb ba 

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasific šanas krit rijiem. 
- B stam ba ieelpojot Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasific šanas krit rijiem. 
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(Turpinājums 6.lpp.) 

15. IEDA A. Informācija par regulējumu 

- 15.1 Droš bas, vesel bas jomas un vides noteikumi/normat vie akti, kas paši attiecas uz vielām un mais jumiem 

- Direkt va 2012/18/ES 

- Konkrētas b stamās vielas - I PIELIKUMS Nesatur nevienu no sast vdaļ m 

- Regula (EK) Nr. 1907/2006 XVII PIELIKUMS Ierobežojumi: 3 
- Nacionālie noteikumi: 

- Klasifikācija saskaņā ar noteikumiem par degošiem š idrumiem: iztr kst 
- Tehniskās norādes gaisa transportam: 

- 15.2 miskās droš bas novērtējums: misk s droš bas nov rt jums nav veikts. 
LV 

 

 

- 14.3 Transportēšanas b stam bas klase(-es) 

- ADR, IMDG, IATA 
 

 

- klase 

- Riska faktoru eti ete 

 

 

 

 

 

 

 

8 Koroz vas vielas 
8 

- Iesaiņojuma grupa  

- ADR, IMDG, IATA III 

- 14.5 Vides apdraudējumi:  

- J ras piesārņotājs: N  

- 14.6 paši piesardz bas pasākumi lietotājiem Uzman bu: Koroz vas vielas 
- B stam bas kods: 80 

- Neatliekamās medic niskās pal dz bas Nr.: F-A,S-B 

- Segregation groups Alkalis 
- Stowage Category A 

- Segregation Code SG22 Stow "away from" ammonium salts 

 SG35 Stow "separated from" acids. 

- 14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPO L II 
pielikumam un IBC kodeksam Nav pielietojams. 

- Transports/ cita informācija:  

- ADR  

- Ierobežotie daudzumi (LQ) 5L 

- Atbrivotie daudzumi (EQ) Kods: E1 

 Maksim lais neto daudzums vien  iekš j  iepakojum : 30 ml 
 Maksim lais neto daudzums vien  r j  iepakojum : 1000 ml 

- Transporta kategorija 3 

- Tune a izmantošanas ierobežojuma kods: E 

- IMDG  

- Limited quantities (LQ) 5L 

- Excepted quantities (EQ) Code: E1 

 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml 
 Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Klase Da a % 

Wasser 
NK 

74,4 

0,5 

 
 

(Turpinājums 8.lpp.) 
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16. IEDA A. Cita informācija 

- Droš bas instrukcijas izstrādātājs: Ma-Fra Laboratories 

- Kontaktpersona: lab@mafra.it 
- Sa sinājumi un akron mi: 

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) 
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) 
SVHC: Substances of Very High Concern 

Acute Tox. 4: Ak ta toksicit te – 4. kategorija 

Skin Corr. 1A: Kod gums/kairin jums dai – 1.A kategorija 
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