EPSO Microtop®
Drošības Datu Lapa
saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878
Izdošanas datums: 31.08.2022 Pārskatīšanasdatums: 31.08.2022 Versija: 21.0

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana
1.1. Produkta identifikators
Produkta forma
Tirdzniecības nosaukums

: Maisījums
: EPSO Microtop®

1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas veidi un tādi, ko neiesaka izmantot
1.2.1. Apzinātie lietošanas veidi
Papildus informācija nav pieejama
1.2.2. Lietošanas veidi, ko neiesaka izmantot
Papildus informācija nav pieejama

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju
Ražotājs
K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von Suttner-Str. 7
34131 Kassel - Deutschland
T +49 561 9301- 0
info@k-plus-s.com - www.kpluss.com

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās
Tālruņa numurs, pa kuru zvanīt ārkārtas situācijās

: Ķīmiskas avārijas gadījumā zvaniet … 24 st. dienā, 7 dienas nedēļā
ASV un Kanādas teritorijā: +1 800 424 - 9300
Ārpus ASV un Kanādas: +1 703 741 - 5970
(tiek pieņemti citmaksas izsaukumi)

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana
2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana
Klasifikācijas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
Nopietni acu bojājumi/acu kairinājumi, 1. kategorija

H318

Toksiska ietekme uz reproduktīvo funkciju, 1.B kategorija

H360FD

Ūdens videi bīstama viela, hronisks toksiskums, 3. kategorija

H412

Pilns H un EUH apzīmējumu teksts: skat. 16. sadaļu
Nelabvēlīga fizikālķīmiskā ietekme, kā arī ietekme uz cilvēka veselību un apkārtējo vidi
Var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

2.2. Etiķetes elementi
Marķējums saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
Bīstamības piktogrammas (CLP)

Signālvārds (CLP)
Bīstamības apzīmējumi (CLP)

31.08.2022 (Pārskatīšanasdatums)

:

GHS05
GHS08
: Bīstami
: H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H360FD - Var negatīvi ietekmēt auglību. Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.
H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
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Drošības prasību apzīmējums (CLP)

: P201 - Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.
P202 - Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi.
P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu aizsargus/sejas aizsargus/dzirdes
aizsarglīdzekļus.
P305+P351+P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes.
Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.
P308+P313 - Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību.

2.3. Citi apdraudējumi

Sastāvdaļa
Borskābe (10043-35-3)

Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem PBT
Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem vPvB

Sastāvdaļa
Borskābe(10043-35-3)

Viela nav iekļauta sarakstā, kas izveidots saskaņā ar REACH 59.(1) pantu, jo tai nepiemīt
endokrīni graujošas īpašības, vai tā nav identificēta kā tāda, kam piemīt endokrīni
graujošas īpašības, saskaņā ar kritērijiem, kas minēti Komisijas Deleģētajā regulā (ES)
2017/2100 vai Komisijas regulā (ES) 2018/605.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām
3.1. Vielas
Nav piemērojams

3.2. Maisījumi
Nosaukums

Produkta identifikators

%

Klasifikācijas saskaņā ar
Regulu (EK) Nr. 1272/2008
[CLP]

Borskābe
REACH kandidātvielu sarakstā iekļautās viela

(CAS Nr) 10043-35-3
(EK Nr) 233-139-2
(INDEKSA Nr) 005-007-00-2

≥ 5 – < 10

Repr. 1B, H360FD
Aquatic Chronic 3, H412

Mangāna sulfāta monohidrāts
viela, kam konkretizēta Kopienas arodekspozīcijas
robežvērtība

(CAS Nr) 7785-87-7
(EK Nr) 232-089-9
(INDEKSA Nr) 025-003-00-4

≥3–<5

STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411

Nosaukums

Produkta identifikators

Specifiskās robežkoncentrācijas

Borskābe

(CAS Nr) 10043-35-3
(EK Nr) 233-139-2
(INDEKSA Nr) 005-007-00-2

( 5,5 ≤C < 100) Repr. 1B, H360FD

Specifiskās robežkoncentrācijas:

Pilns H un EUH apzīmējumu teksts: skat. 16. sadaļu

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi
4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts
Vispārēji pirmās palīdzības pasākumi
Pirmās palīdzības pasākumi pēc ieelpošanas
Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar ādu
Pirmās palīdzības pasākumi pēc saskares ar acīm

31.08.2022 (Pārskatīšanasdatums)

:
:
:
:

Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību.
Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.
Mazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu.
Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir
viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties izsaukt ārstu.
LV (latviešu)
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Pirmās palīdzības pasākumi pēc norīšanas

: Sazinieties ar saindēšanās centru vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta
Simptomi/ietekme pēc saskares ar acīm

: Nopietni bojājumi acīm.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi
Simptomātiskā ārstēšana.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi
5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi
Atbilstoši dzēšanas līdzekļi

: Ūdens strūkla. Sauss pulveris. Putas.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība
Bīstami noārdīšanās produkti ugunsgrēka gadījumā : Var izdalīt toksiskus izgarojumus.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem
Aizsardzība ugunsdzēsības darbu laikā

: Nerīkoties bez attiecīga aizsardzības ekipējuma. Autonoms, izolējošs elpošanas aparāts.
Pilnīga ķermeņa aizsardzība.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos
6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām
6.1.1. Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām
Plāni ārkārtas gadījumiem

: Drīkst rīkoties tikai kvalificēts personāls, kas ekipēts ar atbilstīgiem aizsardzības līdzekļiem.

6.1.2. Ārkārtas palīdzības sniedzējiem
Aizsarglīdzekļi

: Nerīkoties bez attiecīga aizsardzības ekipējuma. Lai iegūtu vairāk informācijas, skat. 8.
iedaļu "Iedarbības pārvaldība, individuālā aizsardzība".

6.2. Vides drošības pasākumi
Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Ziņot varas iestādēm, ja produkts nokļuvis kanalizācijā vai atklātās ūdenskrātuvēs.

6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli
Tīrīšanas procedūra
Cita informācija

: Savākt produktu mehāniski. Ziņot varas iestādēm, ja produkts nokļuvis kanalizācijā vai
atklātās ūdenskrātuvēs.
: Iznīcināt cietos atlikumus vai materiālus atļautā iznīcināšanas vietā.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām
Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt 13. nodaļu.

7. IEDAĻA: Lietošana un glabāšana
7.1. Piesardzība drošai lietošanai
Piesardzība drošai lietošanai

Higiēnas pasākumi

: Nodrošināt darba vietā labu ventilāciju. Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu.
Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi. Lietot individuālu
aizsargaprīkojumu. Nepieļaut saskari ar ādu un acīm.
: Nošķirt darba apģērbu no ielas apģērba. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta
izmantošanas laikā. Pēc lietošanas mazgāt rokas.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība
Uzglabāšanas noteikumi

31.08.2022 (Pārskatīšanasdatums)

: Glabāt slēgtā veidā. Glabāt labi vēdināmā vietā. Turēt vēsumā.
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7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)
Papildus informācija nav pieejama

8. IEDAĻA: Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība
8.1. Pārvaldības parametri
8.1.1 Nacionālās arodekspozīcijas un bioloģiskās robežvērtības

Mangāna sulfāta monohidrāts (7785-87-7)
ES - Orientējošā arodekspozīcijas robežas vērtība (IOEL)
IOEL TWA

0,2 mg/m³ (Ieelpojamā frakcija)
0,05 mg/m³ (Frakcija, kas var nonākt elpceļos)

Beļģija - Arodekspozīcijas robežvērtības
OEL TWA

0,2 mg/m³

Francija - Arodekspozīcijas robežvērtības
VME (OEL TWA)

0,05 mg/m³
0,2 mg/m³

Nīderlande - Arodekspozīcijas robežvērtības
TGG-8u (OEL TWA)

0,05 mg/m³ (respirabel)
0,2 mg/m³ (inhaleerbaar)

Apvienotā Karaliste - Arodekspozīcijas robežvērtības
WEL TWA (OEL TWA) [1]

0,2 mg/m³
0,05 mg/m³

Amerikas Savienotās Valstis - ACGIH - Arodekspozīcijas robežvērtības
ACGIH OEL TWA

0,1 mg/m³ (Inhalable fraction)

Borskābe (10043-35-3)
Beļģija - Arodekspozīcijas robežvērtības
OEL TWA

2 mg/m³

OEL STEL

6 mg/m³

Amerikas Savienotās Valstis - ACGIH - Arodekspozīcijas robežvērtības
ACGIH OEL TWA

2 mg/m³ (Inhalable fraction)

ACGIH OEL STEL

6 mg/m³ (Inhalable fraction)

8.1.2. Ieteicamajām monitoringa procedūrām
Papildus informācija nav pieejama
8.1.3. Veidojas gaisa kontaminanti
Papildus informācija nav pieejama
8.1.4. DNEL un PNEC
Papildus informācija nav pieejama
8.1.5. Riska pārvaldība
Papildus informācija nav pieejama

8.2. Iedarbības pārvaldība
8.2.1. Atbilstoša tehniskā pārvaldība
Atbilstoša tehniskā pārvaldība:
Nodrošināt darba vietā labu ventilāciju.

31.08.2022 (Pārskatīšanasdatums)
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8.2.2. Individuālie aizsardzības līdzekļi
Individuālās aizsardzības aprīkojuma simbols(-i):

8.2.2.1. Acu un sejas aizsardzība
Acu aizsardzība:
Aizsargbrilles
8.2.2.2. Ādas aizsardzība
Ādas un ķermeņa aizsardzība:
Lietot piemērotu aizsargapģērbu

Roku aizsardzība:
Aizsargcimdi
8.2.2.3. Respirators
Respirators:
[Neatbilstošas ventilācijas gadījumā] lietot elpošanas orgānu aizsargierīces.
8.2.2.4. Termiska bīstamība
Papildus informācija nav pieejama
8.2.3. Ekspozīcijas vidē ierobežošana un pārraudzīšana
Ekspozīcijas vidē ierobežošana un pārraudzīšana:
Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības
9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām
Agregātstāvoklis
Krāsa
Smarža
Smaržas slieksnis
Kušanas temperatūra
Sasalšanas punkts
Viršanas punkts
Uzliesmojamība
Eksplozivitātes zemākās robežas
Apakšējā sprādzienbīstamības robeža
Augšējā sprādzienbīstamības robeža
Uzliesmošanas temperatūra
Pašaizdegšanās temperatūra
Noārdīšanās temperatūra
pH
pH šķīdums
Kinemātiskā viskozitāte
Šķīdība
Sadalīšanās koeficients n‑oktanols/ūdens (Log
Kow)
Tvaika spiediens
Tvaika spiediens 50° C temperatūrā
31.08.2022 (Pārskatīšanasdatums)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Cieta viela
Nav pieejams
Nav pieejams
Nav pieejams
> 48 °C
Nav piemērojams
Nav pieejams
Nav uzliesmojošs
Nav piemērojams
Nav piemērojams
Nav piemērojams
Nav piemērojams
Nav piemērojams
Nav pieejams
≈5
Nav pieejams
Nav piemērojams
Ūdens: 42,9 %
Nav pieejams

: Nav pieejams
: Nav pieejams
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Blīvums
Relatīvais blīvums
Relatīvais tvaika blīvums 20 °C
Daļiņu izmērs
Daļiņu izmēra izkliede
Daļiņu forma
Daļiņu attiecība
Daļiņu agregāciju
Daļiņu aglomerāciju
Daļiņu īpatnējās virsmas laukums
Daļiņu putekļainību

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Nav pieejams
Nav pieejams
Nav piemērojams
Nav pieejams
Nav pieejams
Nav pieejams
Nav pieejams
Nav pieejams
Nav pieejams
Nav pieejams
Nav pieejams

9.2. Cita informācija
9.2.1. Informācija par fizikālās bīstamības klasēm
Papildus informācija nav pieejama
9.2.2. Citi drošības raksturlielumi
piltinis tankis

: ≈ 1000 kg/m³

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja
10.1. Reaģētspēja
Nav zināma bīstama reakcija normālos lietošanas, uzglabāšanas un transportēšanas apstākļos.

10.2. Ķīmiskā stabilitāte
Stabils normālos apstākļos.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība
Normālos lietošanas apstākļos bīstamas reakcijas nav zināmas.

10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās
Ieteicamos uzglabāšanas apstākļos un, veicot ieteicamās manipulācijas, nav (skat. 7. iedaļu).

10.5. Nesaderīgi materiāli
Papildus informācija nav pieejama

10.6. Bīstami noārdīšanās produkti
Normālos uzglabāšanas un lietošanas apstākļos nekādiem bīstamiem sadalīšanās produktiem nebūtu jārodas.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija
11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm
Akūta toksicitāte (pēc perorālas ievadīšanas)
Akūtā toksicitāte (ādas)
Akūta toksicitāte (pēc ieelpošanas)

: Nav klasificēts
: Nav klasificēts
: Nav klasificēts

Borskābe (10043-35-3)
LD50, caur muti, žurkām

> 2600 mg/kg ķermeņa svara (OECD tests Nr. 401: Akūta perorāla toksicitāte, Žiurkė,
Patinas, Eksperimentāli noteiktā vērtība, Burnos, 15 diena(s))

LD50, caur ādu, trušiem

> 2000 mg/kg (FIFRA (40 CFR), 24 h, Triušis, Vīrietis / sieviete, Eksperimentāli noteiktā
vērtība, Odos, 14 diena(s))

LC50 Ieelpojot - Žurkām

> 2,12 mg/l air (OECD tests Nr. 403: Akūta toksicitāte ieelpojot, 4 h, Žiurkė, Vīrietis /
sieviete, Eksperimentāli noteiktā vērtība, Ieelpošana (putekļi), 14 diena(s))

31.08.2022 (Pārskatīšanasdatums)

LV (latviešu)

6/11

EPSO Microtop®
Drošības Datu Lapa
saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878

Kodīgs/kairinošs ādai

Elpceļu vai ādas sensibilizācija
Cilmes šūnu mutācija
Kancerogenitāte

: Nav klasificēts
pH: ≈ 5
: Izraisa nopietnus acu bojājumus.
pH: ≈ 5
: Nav klasificēts
: Nav klasificēts
: Nav klasificēts

Toksisks reproduktīvajai sistēmai

: Var negatīvi ietekmēt auglību. Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja
iedarbība

: Nav klasificēts

Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota
iedarbība

: Nav klasificēts

Nopietns acu bojājums/kairinājums

Mangāna sulfāta monohidrāts (7785-87-7)
Toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība
Bīstamība ieelpojot

Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

: Nav klasificēts

EPSO Microtop®
Kinemātiskā viskozitāte

Nav piemērojams

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem
Papildus informācija nav pieejama

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija
12.1. Toksiskums
Ekoloģija — vispārēji
Ūdens videi bīstama viela, īstermiņa (akūta)
Ūdens videi bīstama viela, ilgtermiņa (hroniska)
Sadalās lēnām

: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
: Nav klasificēts
: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Mangāna sulfāta monohidrāts (7785-87-7)
LC50 - Zivīm [1]

33,8 mg/l (96 h, Pimephales promelas, Bezūdens forma)

EC50 - Vēžveidīgie [1]

8,28 mg/l (48 h, Daphnia magna, Bezūdens forma)

Borskābe (10043-35-3)
LC50 - Zivīm [1]

79,7 mg/l (EPA OPPTS 850.1075, 96 h, Pimephales promelas, Statiska sistēma, Svaigs
ūdens, Read-across)

ErC50 aļģes

52,4 mg/l (OECD tests Nr. 201: Aļģu augšanas inhibīcijas tests, 72 h, Pseudokirchneriella
subcapitata, Statiska sistēma, Svaigs ūdens, Pierādījumu daudzums, LLP)

12.2. Noturība un spēja noārdīties
Mangāna sulfāta monohidrāts (7785-87-7)
Noturība un spēja noārdīties

Biodegradācija: nav derīgs.

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)

Nav piemērojams

ThOD

Nav piemērojams

BSP (% no ThOD)

Nav piemērojams

31.08.2022 (Pārskatīšanasdatums)
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Borskābe (10043-35-3)
Noturība un spēja noārdīties

Augses biodegradācija: nav lietojams. Biodegradācija: nav derīgs.

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)

Nav piemērojams

ThOD

Nav piemērojams

BSP (% no ThOD)

Nav piemērojams

12.3. Bioakumulācijas potenciāls
Borskābe (10043-35-3)
BCF - Zivīm [1]

< 0,1 l/kg (60 diena(s), Oncorhynchus tshawytscha, Caurplūdes sistēma, Svaigs ūdens,
Pierādījumu daudzums, Svaiga produkta svars)

Sadalīšanās koeficients n‑oktanols/ūdens (Log Pow)

-1,09 (Eksperimentāli noteiktā vērtība, ES A.8. metode, 22 °C)

Bioakumulācijas potenciāls

Nav bioakumulatīvs.

12.4. Mobilitāte augsnē
Borskābe (10043-35-3)
Ekoloģija — augsne

Nav pieejami (testēšanas) dati par vielas mobilitāti. Var kavēt augu augšanu, ziedēšanu
un augļu veidošans.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti
Sastāvdaļa
Borskābe (10043-35-3)

Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem PBT
Šī viela vai maisījums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritērijiem vPvB

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības
Papildus informācija nav pieejama

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes
Papildus informācija nav pieejama

13. IEDAĻA: Apsvērumi saistībā ar apsaimniekošanu
13.1. Atkritumu apstrādes metodes
Atkritumu apstrādes metodes

: Atbrīvoties no satura/tvertne saskaņā ar apstiprināta [atkritumu] savācēja norādījumiem par
atkritumu šķirošanu.

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu
Saskaņā ar ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

Nav piemērojams

Nav piemērojams

Nav piemērojams

Nav piemērojams

Nav piemērojams

Nav piemērojams

Nav piemērojams

Nav piemērojams

Nav piemērojams

Nav piemērojams

14.1. ANO numurs vai ID numurs
Nav piemērojams

14.2. ANO sūtīšanas nosaukums
Nav piemērojams

Nav piemērojams

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)
Nav piemērojams

31.08.2022 (Pārskatīšanasdatums)
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Drošības Datu Lapa
saskaņā ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozījumiem Regulā (ES) 2020/878

14.4. Iepakojuma grupa
Nav piemērojams

Nav piemērojams

Nav piemērojams

Nav piemērojams

Nav piemērojams

Nav piemērojams

Nav piemērojams

Nav piemērojams

Nav piemērojams

14.5. Vides apdraudējumi
Nav piemērojams
Papildu informācija nav pieejama

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem
Sauszemes transports
Nav piemērojams
Jūras transports
Nav piemērojams
Gaisa transports
Nav piemērojams
Iekšzemes ūdensceļu transports
Nav piemērojams
Dzelzceļa pārvadājumi
Nav piemērojams

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem
Nav piemērojams

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu
15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem
15.1.1. ES tiesību normas
Nesatur vielas, uz kurām attiecas ierobežojumi saskaņā ar REACH XVII pielikumu
Satur REACH kandidātsarakstā iekļautu vielu: Borskābe (EC 233-139-2, CAS 10043-35-3)
Nesatur nevienu REACH XIV pielikuma sarakstā minēto vielu
Nesatur vielas, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 649/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par bīstamo ķīmisko vielu
eksportu un importu.
Nesatur vielas uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 2019/1021 (2019. gada 20. jūnijs) par noturīgiem organiskajiem
piesārņotājiem
15.1.2. Valsts noteikumi
Vācija
Employment restrictions
Bīstamības klase ūdens videi (WGK)
Bīstamu negadījumu rīkojums (12. BImSchV)
Uzglabāšanas klase (LGK, TRGS 510)
Kopīgas uzglabāšanas tabula

Kopīga uzglabāšana nav atļauta
Kopīga uzglabāšana ar ierobežojumiem atļauta
Kopīga uzglabāšana atļauta
Nīderlande
ABM kategorija

31.08.2022 (Pārskatīšanasdatums)

: Ievērojiet ierobežojumus saskaņā ar Likums par strādājošu māšu aizsardzību (MuSchG)
Ievērojiet ierobežojumus saskaņā ar Likums par jauniešu darba aizsardzību (JArbSchG)
: WGK 1, nedaudz kaitīgs ūdenim (Klasifikācija saskaņā ar AwSV, 1. pielikums)
: Uz to neattiecas Bīstamu negadījumu rīkojums (12. BImSchV)
: LGK 6.1D - Akūtas toksicitātes nedegošas vielas, 3. kategorija / bīstamas vielas, kas ir
toksiskas vai izraisa hroniskas sekas
:

: LGK 1, LGK 2A, LGK 4.1A, LGK 5.1A, LGK 5.1C, LGK 5.2, LGK 6.2, LGK 7
: LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B
: LGK 2B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11,
LGK 12, LGK 13, LGK 10-13
: Z(2) - bioloģiski noārdāmas vielas ar cilvēkiem un videi bīstamām īpašībām
(kancerogenitāte/mutagenitāte/reproduktīvā toksicitāte/bioakumulācijas potenciāls vai
toksiskums)
LV (latviešu)
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SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stoffen
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding
SZW-lijst van reprotoxische stoffen –
Vruchtbaarheid
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling
Dānija
Dānijas valsts noteikumi

:
:
:
:

Mangāna sulfāta monohidrāts ir iekļauta sarakstā
Mangāna sulfāta monohidrāts ir iekļauta sarakstā
Neviena no sastāvdaļām nav iekļauta sarakstā
Mangāna sulfāta monohidrāts ir iekļauta sarakstā

: Mangāna sulfāta monohidrāts ir iekļauta sarakstā
: Jaunieši līdz 18 gadu vecumam nedrīkst lietot produktu.
Grūtnieces/sievietes laktācijas periodā, kas strādā ar šo produktu, nedrīkst būt tiešā
saskarē ar to

Šveice
Uzglabāšanas klase (LK)

: LK 6.1 - Toksiski materiāli

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums
Ķīmiskās drošības novērtējums nav veikts

16. IEDAĻA: Cita informācija
Saīsinājumi un akronīmi:
ADN

Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem

ADR

Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

ATE

Aprēķinātā akūtā toksicitāte

BCF

Biokoncentrācijas koeficients

BLV

Bioloģiskās robežvērtības

BOD

Bioķīmiskā skābekļa patēriņš (BSP)

COD

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)

DMEL

Atvasinātais minimālās iedarbības līmenis

DNEL

Atvasinātais beziedarbības līmenis

EK Nr

Eiropas Kopienas numurs

EC50

Vidējā efektīvā koncentrācija

EN

Eiropas standarts

IARC

Starptautiskā Vēža izpētes aģentūra (SVIA)

IATA

Starptautiskā Gaisa transporta asociācija

IMDG

Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss

LC50

letālā koncentrācija 50 % testa populācijas

LD50

letālā deva 50 % testa populācijai (vidēji letālā deva)

LOAEL

Zemākais novērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmenis

NOAEC

Nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes koncentrācija

NOAEL

Nenovērojamās nelabvēlīgās ietekmes līmenis

NOEC

Nenovērojamās ietekmes koncentrācija

OECD

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija

OEL

Arodekspozīcijas robeža

PBT

Noturīga, bioakumulatīva un toksiska viela

PNEC

Paredzētā(-s) beziedarbības koncentrācija(-s)

RID

Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem

31.08.2022 (Pārskatīšanasdatums)
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DDL

Drošības Datu Lapa

STP

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtās

ThOD

Teorētiskais skābekļa patēriņš (TSP)

TLM

Vidējā pielaides robeža

VOC

Gaistoši organiskie savienojumi

CAS Nr

Informatīvā ķīmijas dienesta numurs

N.O.S.

Citādi nespecificēts

vPvB

ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva

ED

Endokrīni disruptīvās īpašības

H un EUH frāžu pilns teksts:
Aquatic Chronic 2

Ūdens videi bīstama viela, hronisks toksiskums, 2. kategorija

Aquatic Chronic 3

Ūdens videi bīstama viela, hronisks toksiskums, 3. kategorija

Eye Dam. 1

Nopietni acu bojājumi/acu kairinājumi, 1. kategorija

H318

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

H360FD

Var negatīvi ietekmēt auglību. Var nodarīt kaitējumu nedzimušam bērnam.

H373

Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

H411

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

H412

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Repr. 1B

Toksiska ietekme uz reproduktīvo funkciju, 1.B kategorija

STOT RE 2

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu – atkārtota iedarbība, 2. kategorija

Klasifikācija saskaņā ar

: ATP 12

Drošības datu lapa (DDL) K+S, ES
Šī informācija pamatojas uz mūsu pašreizējām zināšanām un ir paredzēta izstrādājuma aprakstīšanai tikai veselības aizsardzības, drošības un
vides prasību nolūkos. Tādējādi to tā nevajadzētu uzskatītnebūtu jāuzskata par konkrētas izstrādājuma īpašības garantiju.
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