
DROŠĪBAS DATU LAPA 
saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006, (EK) Nr. 453/2010 

 

 

 

 

 

 

 

Capamix Capacryl PU-Matt Basis T   

Versija 2.0 Pārstrādāts 16.12.2014. Publicēts 16.12.2014. 
 

 

1. SADAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 
 

1.1 Produkta identifikators 
 

Tirdzniecības nosaukums : Capamix Capacryl PU-Matt Basis T 

 
 

1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot 
 

Vielas/maisījuma 
pielietojums 

: pārklājuma materiāli uz ūdens bāzes 

 

Ieteicamie lietošanas 
ierobežojumi 

: ja izmanto pareizi - nav 

 

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju 
 
 

 

Tālrunis :  +496154710 
 

E-pasts: :  msds@dr-rmi.com 

Oficiālā pārstāvniecība Latvijā  :  SIA DAW Baltica 
Adrese  :  Mellužu 17-2, Rīga, LV-1067 
Tālrunis  :  67500072 
Fakss  :  67440660 
E-pasts  :  info@daw.lv 
Internets  :  www.caparol.lv 

1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās 

Valsts Toksikoloģijas centra Saindēšanās un zāļu informācijas centrs:  +371 67042473 

 
 

2. SADAĻA: Iespējamie riski 
 

2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija Klasifikācija 

(REGULA (EK) Nr. 1272/2008) 

 
Nav bīstama viela vai maisījums. 

Klasifikācija (67/548/EEK, 1999/45/EK) Nav 

bīstama viela vai maisījums. 

 

2.2 Marķējuma elementi 

 
Marķējums (REGULA (EK) Nr. 1272/2008) 

Nav bīstama viela vai maisījums. 

Uzņēmums: : Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH 
Roßdörfer Straße 50 
64372  Ober-Ramstadt 

 
Fakss : +49615471222 

 

 
 

mailto:msds@dr-rmi.com
mailto:info@daw.lv
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Papildu marķējums: 
 

EUH210 
EUH208 

Drošības datu lapu var saņemt pēc pieprasījuma. 
Satur: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu, 2-metil-2H-izotiazol-3-onu Var 
izraisīt alerģiskas reakcijas. 
Ieteikumi alerģijas slimniekiem: Palīdzības dienests 0180 / 530 89 28 
(no Vācijas fiksētā tīkla 0,14 €/ min, no mobilā tālruņa maks. 0,42 €/ 
min)  

Marķējums atbilstoši EK Derektīvai: 1999/45/EK 

Nav bīstama viela vai maisījums. 
 
 

Noteiktu maisījumu īpašs 
marķējums 

: Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma 
profesionāliem lietotājiem. 

 

2.3 Citi riski 

Šī viela/maisījums nesatur  komponentus, kas ir klasificēti kā noturīgi, bioakumulatīvi vai toksiski (PBT) 
vai ļoti noturīgi un ļoti bioakumulatīvi (vPvB) koncentrācijā 0,1% vai vairāk. 
Uzglabājiet bērniem nepieejamā vietā. Lietošanas un žāvēšanas laikā nodrošiniet pamatīgu 
ventilāciju. No ēšanas, dzeršanas un smēķēšanas produkta izmantošanas laikā būtu jāizvairās. Pēc 
saskares ar acīm vai ādu nekavējoties rūpīgi noskalojiet ar ūdeni. Neļaujiet nokļūt notekcaurulēs, 
ūdenstecēs vai uz zemes. Darbarīkus tūlīt pēc lietošanas nomazgājiet ar ūdeni un ziepēm. 
Veicot slīpēšanas darbus, lietojiet putekļu filtru P2. 
Nieelpojiet izsmidzināto aerosolu. Lietojiet kombinēto filtru A2/P2. 

 
 

3. SADAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām 

3.2 Maisījumi 

Bīstamas sastāvdaļas 
 

Ķīmiskais 
apzīmējums 

CAS Nr. 
EK Nr. 
Reģistrācijas 
numurs 

Klasifikācija 
(67/548/EEK) 

Klasifikācija 
(REGULA (EK) 

Nr. 
1272/2008) 

Koncentrācija 
[%] 

2-metilpentān-2,4-
diols 

107-41-5 
203-489-0 
01-2119539582- 
35-xxxx 

Xi; R36/38 Skin Irrit.2; H315 
Eye Irrit.2; H319 

>= 1 - < 10 

2-(2- 
butoksietoksi)etanols 

112-34-5 
203-961-6 
02-2119751533- 
40-XXXX 

Xi; R36 Eye Irrit.2; H319 >= 1 - < 10 

 

Saīsinājumu skaidrojumu skatiet 16. sadaļā. 
 
 

 

4. SADAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi 
 

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts 
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Vispārīgi norādījumi 
 

: 
 

Nav nepieciešami īpaši pirmās palīdzības pasākumi. 
Nogādājiet cietušos ārpus bīstamās zonas. 
Pirmās palīdzības sniedzējam ir sevi jāaizsargā. 

Pēc ieelpošanas : Nogādājiet svaigā gaisā. 

Pēc saskares ar ādu : Rūpīgi nomazgājiet ar ūdeni un ziepēm vai lietojiet 
atzītus ādas tīrīšanas līdzekļus. 
NELIETOJIET šķīdinātājus vai atšķaidītājus. 

Pēc iekļūšanas acīs : Izņemiet kontaktlēcas. 
Turiet plakstiņus atvērtus un skalojiet vismaz 10 minūtes ar 
lielu daudzumu tīra, tekoša ūdens. 
Meklējiet medicīnisko palīdzību. 

Pēc norīšanas : Ja norīts, NEIZRAISIET vemšanu. Izskalojiet muti 
ar ūdeni un dzeriet daudz ūdens. 
Nekad nelejiet šķidrumu mutē personai, kas ir 
bezsamaņā. 
Ja simptomi neizzūd, meklējiet ārsta palīdzību. 

 

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta vai aizkavēta 
 

Simptomi : Nav pieejama informācija. 

Riski : Nav pieejama informācija. 
 

4.3 Norādes par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi 
 

Aprūpe : Nav pieejama informācija. 

 
 

 

5. SADAĻA: Ugunsdrošības pasākumi 
 

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi 
 

 

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi :  Ūdens strūkla 
5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība 

 
 

 

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem 
 
 

 

Papildinformācija :  Produkts nedeg. 
Standarta procedūra ugunsgrēkiem ar ķimikālijām. 

 

 
 

6. SADAĻA: Pasākumi nejaušas izplūdes gadījumos 
 

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras  

Piemēroti ugunsdzēsības 
līdzekļi 

: Nedegošs. Ugunsdzēsības pasākumus izvēlieties 
atbilstoši videi. 

 

Īpaša bīstamība 
ugunsdzēšanas laikā 

: Sadegot rodas kairinoši dūmi. Ugunsdzēšanas ūdenim 
neļaujiet noplūst kanalizācijā vai ūdenstilpēs. 

 
Īpašs aizsardzības 
aprīkojums 
ugunsdzēsējiem 

: Lietojiet individuālo aizsardzības aprīkojumu. Ugunsgrēka 
gadījumā, ja nepieciešams, lietojiet respiratoru ar autonomu 
gaisa padevi. 
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ārkārtas situācijām 
 

Individuālās drošības 
pasākumi 

: Izvairieties no saskares ar ādu un acīm. Materiāls 
var radīt slidenus apstākļus. 
Lietojiet drošības apavus vai zābakus ar raupjām 
gumijas zolēm. 
Skat. Drošības pasākumus 7. un 8. punktā. 
Ar savākto materiālu rīkoties atbilstošo sadaļai 
Atbrīvošanās no atliekām. 

 
6.2 Vides drošības pasākumi 

 

Vides drošības pasākumi : Neļaujiet nonākt virszemes ūdeņos vai kanalizācijā. 
Ja notikusi virszemes ūdeņu vai kanalizācijas piesārņošana, 
paziņojiet par to atbildīgajām iestādēm. 
Novērsiet tālāku noplūdi vai izšļakstīšanos, ja tas ir 
iespējams, nepakļaujot sevi riskam. 

 
6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli 

 

Savākšanas metodes : Savāciet ar inertiem absorbējošiem materiāliem (piem., 
smiltīm, silikāta gēlu, skābes saistvielu, universālu 
saistvielu, zāģa skaidām). 
Uzglabājiet piemērotos slēgtos konteineros nodošanai. 

 

6.4 Atsauce uz citām sadaļām 

Papildinformāciju skat. Drošības datu lapas 8. un 13. sadaļā. 

 
 

7. SADAĻA: Lietošana un glabāšana 
 

7.1 Piesardzība drošai lietošanai 
 

Norādījumi drošai 
lietošanai 

: Nav nepieciešami īpaši tehniskie aizsardzības 
pasākumi. 
Individuālo aizsardzības aprīkojumu skat. 8. sadaļā. 
Lietošanas zonā nedrīkst ēst, dzert vai smēķēt. 

 

Higiēnas pasākumi : Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju. Izvairieties no saskares 
ar ādu un acīm. Pirms ēšanas, dzeršanas vai smēķēšanas 
nomazgājiet rokas. Pirms pārtraukumiem un darba beigās 
nomazgājiet rokas. 

 

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, ņemot vērā visu veidu nesaderību 
 

Prasības uzglabāšanas 
telpām un tvertnēm 

: Atvērtas tvertnes rūpīgi aizveriet un uzglabājiet stāvus, lai 
novērstu noplūdi. Lai saglabātu izstrādājuma kvalitāti, 
neuzglabājiet siltumā vai tiešos saules staros. Uzglabājiet 
istabas temperatūrā. 
Pēc sasalšanas nav lietojams. 

 

Norādījumi par saderību : Neuzglabājiet kopā ar oksidantiem un stiprām skābēm 
vai sārmiem. 
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Uzglabāšanas klase (TRGS 
510) 

: 12, Nedegoši šķidrumi 

 

7.3 Konkrēti galalietošanas veidi 
 

Noteikta lietošana : Jāievēro ražotāja sniegtā tehniskā informācija. 

 
 
 

 

8. SADAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālās aizsardzības aprīkojums 
 

8.1 Kontrolējamie parametri 

Arodekspozīcijas 

robežvērtības 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 Iedarbības pārvaldība Individuālās 

aizsardzības aprīkojums 

 
 
 

 

Roku aizsardzība 
 

 

Cimdu biezums :  0,2 mm 

 

Sastāvdaļas 
 

CAS Nr. Vērtība tips 
(iedarbības 
veids) 

Kontrolējamie 
parametri 

 

Pamats 

2-(2- 

butoksietoksi)etanol
s 

112-34-5 TWA 10 ppm 

67,5 mg/m3 

2006/15/EK 

Papildinfor
mācija 

Indikatīvs 

2-(2- 

butoksietoksi)etanol
s 

112-34-5 STEL 15 ppm 

101,2 mg/m3 

2006/15/EK 

Papildinfor
mācija 

Indikatīvs 

2-(2- 

butoksietoksi)etanol
s 

112-34-5 AGW 10 ppm 

67 mg/m3 

DE TRGS 900 

Papildinfor
mācija 

DFG (MAK Komisija) senāta komisija veselībai kaitīgu vielu pārbaudei, 
Eiropas Savienība (ES ir noteikusi gaisa robežvērtību: iespējamas novirzes 
no vērtībām un maksimālā limita.), tvaiku un aerosolu summa., Ja ir 
ievērotas arodekspozīcijas robežvērtības un bioloģiskā limita vērtība (BLV), 
nav jābaidās no kaitējuma auglim 

 

Acu aizsardzība : Aizsargbrilles 
Vācijas arodbiedrību noteikumi - BGR 192 Acu un sejas 
aizsargu lietošana 

 

Materiāls : Nitrilkaučuks 
Aizsardzības funkciju 
zaudēšanas laiks 

: 240 min 
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Piezīmes 
 

: 
 

Lietojiet piemērotus cimdus, kas pārbaudīti atbilstoši 
EN374. Pirms novilkšanas nomazgājiet cimdus ar 
ūdeni un ziepēm. 

 

Adas un ķermeņa 
aizsardzība 

: Aizsargtērps 

 
 

Elpceļu aizsardzība : Parasti nav nepieciešama nekāda individuālā elpceļu 
aizsardzība. 

 
Parasti nav nepieciešama nekāda individuālā elpceļu aizsardzība. 

 
 

Drošības pasākumi : Nav nepieciešams īpašs aizsardzības aprīkojums. 

 
Vides riska pārvaldība 

 

Vispārīgi norādījumi : Neļaujiet nonākt virszemes ūdeņos vai 
kanalizācijā. 
Ja notikusi virszemes ūdeņu vai kanalizācijas 
piesārņošana, paziņojiet par to atbildīgajām 
iestādēm. 
Novērsiet tālāku noplūdi vai izšļakstīšanos, ja tas ir 
iespējams, nepakļaujot sevi riskam. 

 

9. SADAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības 
 

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām 
 

Izskats : šķidrum
s 

 

Krāsa : pigmentēts 

Smarža : raksturīga 
 

Smaržas slieksnis : Nav piemērojams 

Kušanas punkts/diapazons : apm. 0 °C 

 

Viršanas punkts/diapazons : apm. 100 °C 

Uzliesmošanas 
temperatūra 

:  
Piezīmes: Nav piemērojams 

 
Iztvaikošanas ātrums : Nav piemērojams 

 

Uzliesmojamība 
(cietām vielām, 
gāzēm) 

: nav noteikts 

Augšējā 
sprādzienbīstamības 
robeža 

: Nav piemērojams 
 

Apakšējā 
sprādzienbīstamības robeža 

: Nav piemērojams 

Tvaika spiediens : apm. 23 hPa 
 

Relatīvais tvaika blīvums : Nav piemērojams 

Relatīvais blīvums : Nav piemērojams 
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Blīvums 
 

: 
 

1,0900 g/cm3 
 

Šķīdība 
 

Šķīdība ūdenī : pilnīgi sajaucams 
 

Sadalījuma koeficients: 
n-oktanols/ūdens 

: nav noteikts 

 

Termiskā sadalīšanās : Nav pieejama 
informācija Izplūdes laiks : nav noteikts 

 

Sprādzienbīstamība : Nav piemērojams 
 

Oksidēšanās īpašības : Nav pieejama 
informācija 

 
9.2 Cita informācija 

 
Nav pieejama informācija 

 

 
 

10. SADAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja 
 

10.1 Reaģētspēja 

Nesadalās, ja tiek uzglabāts un lietots pareizi. 

10.2 Ķīmiskā stabilitāte 

Nesadalās, ja tiek uzglabāts un lietots pareizi. 

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība 
 

Bīstamas reakcijas : Nesadalās, ja tiek uzglabāts un lietots pareizi. 

 

10.4 Apstākļi, no kuriem jāizvairās 
 

Apstākļi, no 
kuriem 
jāizvairās 

: Sargājiet no sala. 
Ekstremālas temperatūras un tieši saules stari. 

 

10.5 Nesaderīgi materiāli 
 

Vielas, no kurām jāizvairās : Nesaderīgs ar oksidantiem. 
Nesaderīgs ar skābēm un bāzēm. 

 

10.6 Bīstami sadalīšanās produkti 
 

Bīstami sadalīšanās 
produkti 

: Nesadalās, ja tiek uzglabāts un lietots pareizi. 
Ugunsgrēka gadījumā var rasties šādi kaitīgi 
sadalīšanās produkti: 
oglekļa monoksīds, oglekļa dioksīds un nesadedzis 
ogļūdeņradis (dūmi). 

 
 

 

11. SADAĻA: Toksikoloģiskā informācija 

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi 
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Akūta toksicitāte 

Produkts: 
 

Akūta perorāla toksicitāte : > 2.000 mg/kg 

 

Akūta inhalācijas toksicitāte : Piezīmes: Nav pieejama informācija 

 

Akūta dermāla toksicitāte :  
Piezīmes: Nav pieejama informācija 

 
 

Sastāvdaļas: 

2-(2-butoksietoksi)etanols: 
 

 
Akūta dermāla toksicitāte : LD50 Dermāli trusis: 4 000 mg/kg 

 

Kodīga/kairinoša ietekme uz ādu 

Produkts: 

Piezīmes: Saskaņā ar ES klasifikācijas kritērijiem, produkts nav uzskatāms par kairinošu ādai. 

 
Nopietns acu 

bojājums/kairinājumsProdukts: 

Piezīmes: Saskaņā ar ES klasifikācijas kritērijiem, produkts nav uzskatāms par kairinošu acīm. 

 
Elpceļu/ādas sensibilizācija 

Produkts: 

Piezīmes: Nav pieejama informācija 

 
Reproduktīvo šūnu 

mutagenitāte Nav 

pieejama informācija 

Kancerogenitāte 

Nav pieejama informācija 

 
Reproduktīvā toksicitāte 

Nav pieejama informācija 

 
Toksiska ietekme uz specifisku mērķorgānu pēc vienreizējas iedarbības 

Nav pieejama informācija 

 
Toksiska ietekme uz specifisku mērķorgānu pēc atkārtotas iedarbības 

Nav pieejama informācija 

Toksicitāte ieelpojot 

Akūta perorāla toksicitāte : LD50 Orāli žurka: 5 660 mg/kg 
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Nav pieejama informācija 

 
Papildinformācija Produkts: 

Piezīmes: Nav pieejama informācija par šo produktu. Sniegtā informācija pamatojas uz datiem 
par sastāvdaļām un līdzīgu produktu toksicitāti. 

 
 
 
 

 

12. SADAĻA: Ekoloģiskā informācija 

 
12.1 Toksicitāte 

Produkts: 
 

Toksiskums attiecībā uz zivīm : Piezīmes: Nav pieejama informācija 
 

Toksiskums attiecībā uz 
dafnijām un citiem ūdens 
bezmugurkaulniekiem 

: Piezīmes: Nav pieejama informācija 

 

Papildinformācija 

Šādu procentuālo daļu no maisījuma veido sastāvdaļa/sastāvdaļas ar nezināmu apdraudējumu 
ūdeņiem: 91,6165 % 

 

12.2 Noturība un spēja noārdīties 

Produkts: 

 

 
Nav pieejama informācija 

12.3 Bioakumulācijas 

potenciāls Produkts: 

 
 

Sadalījuma koeficients: 
n-oktanols/ūdens 

: Piezīmes: nav noteikts 

12.4 Mobilitāte augsnē 

Produkts: 

 

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti 

Produkts: 

 
 
 

 

12.6 Cita veida kaitīgā iedarbība 

Bioloģiskā noārdīšanās : Piezīmes: Nav pieejama informācija 

 

Bioakumulācija : Piezīmes: Nav pieejama informācija 

 

Mobilitāte : Piezīmes: Nav pieejama informācija 

 

Novērtējums : Šī viela/maisījums nesatur  komponentus, kas ir klasificēti kā 
noturīgi, bioakumulatīvi vai toksiski (PBT) vai ļoti noturīgi un 
ļoti bioakumulatīvi (vPvB) koncentrācijā 0,1% vai vairāk. 
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Produkts: 
 

Cita ekoloģiskā 
informācija 

: Nav pieejama informācija par šo produktu. 

 
 
 

 

13. SADAĻA: Norādījumi par atbrīvošanos no atliekām 
 

13.1 Atkritumu apstrādes metodes 
 

Produkts : Šķidros materiāla atlikumus nododiet krāsu/laku atlikumu 
savākšanas punktā, no izžuvušajiem materiāla atlikumiem 
atbrīvojieties kā no būvniecības un nojaukšanas 
atkritumiem 
vai sadzīves atkritumiem. 

Netīrs iesaiņojums : Tikai pilnīgi tukšas tvertnes nododiet pārstrādei. 

 
 

 

14. SADAĻA: Informācija par transportēšanu 

 
14.1 ANO numurs 

Nav klasificēts kā bīstams 

14.2 ANO sūtīšanas 
nosaukums 

Nav klasificēts kā bīstams 

14.3 Transportēšanas bīstamības klases 

Nav klasificēts kā bīstams 

14.4 Iepakojuma grupa 

Nav klasificēts kā bīstams 

14.5 Vides apdraudējumi 

Nav klasificēts kā bīstams 

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam 
 

Piezīmes : skat. 6.-8. sadaļu 
 

14.7 Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam 
 

Piezīmes : Nav piemērojams 

 
 

 

15. SADAĻA: Tiesību akti 
 

15.1 Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz šo vielu 
vai maisījumu 

 
Ūdens apdraudējuma klase : 2 apdraud ūdeni 

Piezīmes: VWVWS A4 
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Krāsu un laku produkta 
kods/Giscode 

: M-LW01 Dispersijas krāsas (Papildinformācija: 
www.wingis-online.de) 

 

Gaistoši organiskie 
savienojumi 

: Direktīva 2004/42/EK 
< 5 % 
< 50 g/l 

 
 
 

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums 

Ķīmiskās drošības novērtējums (Chemical Safety Assessment), šai vielai nav nepieciešams. 
 

 
 

16. SADAĻA: Cita informācija 

Pilns R frāžu teksts 
 
 
 

Pilns H frāžu teksts 
 
 
 

Citu saīsinājumu pilns teksts 

 

Skin Irrit. Kairinoša ietekme uz ādu 
 

Papildinformācija 
 

Cita informācija : Šim produktam nav nepieciešams iedarbības scenārijs 
saskaņā ar REACH regulu (EK) Nr. 1907/2006. 

Šis produkts ir maisījums, kas nesatur 0,1% vai vairāk 
satraukumu izraisošas vielas (SVHC), līdz ar to nav 
jādefinē pieļaujamie galalietošanas veidi un nav jāveic 
ķīmiskās drošības novērtējums. 

 
Paziņojums par lietojuma veidiem saskaņā ar REACH 31. 
(1) (a) pantu - reģistrētas vielas/maisījumi, kas atbilst 
kritērijiem, lai to klasificētu kā bīstamus saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 
1272/2008 vai 1999/45 / EK) - nav nepieciešams. 

 

 
Informācija šajā drošības datu lapā uz pārskatīšanas brīdi pēc mūsu rīcībā esošajām ziņām ir 
precīza un uzticama. Informācija ir paredzēta, lai sniegtu jums padomu par drošu apiešanos ar šajā 
drošības datu lapā minēto produktu tā uzglabāšanas, lietošanas, pārvadāšanas laikā un atbrīvojoties 
no tā atliekām. Informācija nav attiecināma uz citiem produktiem. Ja šajā drošības datu lapā minētais 
produkts tiek sajaukts vai lietots kopā ar citiem materiāliem vai tiek apstrādāts, šajā drošības datu 
lapā minēto informāciju nevar attiecināt uz jauno materiālu, ja vien šeit nav īpaši norādīts savādāk. 

R36 Kairina acis. 
R36/38 Kairina acis un ādu. 

 

H315 Izraisa ādas kairinājumu. 
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu. 

 

Eye Irrit. Acu kairinājums 
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REACH un GHS/CLP informācija 
 

Ar REACH (EK Nr. 1907/2006) un GHS/CLP regulu (EK Nr. 1272/2008) noteiktās normatīvo prasību 
izmaiņas mēs īstenosim atbilstoši mūsu likumiskajām saistībām. Mēs aktualizēsim un pielāgosim 
mūsu drošības datu lapas atbilstoši mūsu rīcībā esošai informācijai, ko saņemam no saviem 
piegādātājiem. Kā ierasts, informēsim Jūs par šīm izmaiņām. 
 
Attiecībā uz REACH vēlamies norādīt, ka DAW kā izejmateriālu lietotājs reģistrācijas neveic savā 
vārdā, bet gan balstās uz savu piegādātāju sniegto informāciju. Pēc nepieciešamās informācijas 
saņemšanas mēs atbilstoši pielāgosim mūsu drošības datu lapas. Atkarībā no saņemto izejvielu 

reģistrēšanas termiņiem tas var tikt veikts pārejas perioda laikā no 01.12.2010. līdz 01.06.2018. 
 

Drošības datu lapu maisījumiem pielāgošanai GHS/CLP regulai ir spēkā pārejas periods līdz 
01.06.2015. Šajā pārejas periodā mēs pielāgosim mūsu drošības datu lapas atbilstoši saņemtajai 
nepieciešamajai informācijai no mūsu piegādātājiem. 


