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1. SADAĻA: Ķīmiskās produkcijas identifikācija un informācija par ražotāju un piegādātāju

1.1.               Produkta identifikators  

OLI-NATURA Hartwachsoel

1.2.      Vielas vai maisījuma atbilstošās noteiktās pielietošanas jomas un     
neieteiktā izmantošana Vielas vai 

maisījuma izmantošana

Krāsa

1.3.               Drošības datu lapā sniegtie dati par piegādātāju  
Uzņēmums: Oli Lacke GmbH
Iela: Bahnhofstrase 22
Pilsēta: Tālrunis:
Elektroniskais pasts:
Internets:

1.4.               Avārijas   
tālruņa numurs:

D-09244 Lichtenau

+49(0)37208/84200 Telefakss: +49(0)37208/84268
entwicklung@oli-lacke.de
www.oli-lacke.de

Gemeins. Gifinformationszentrum Erfurt
+49(0)361/730730

2. SADAĻA: Bīstamības(-u) identifikācija

2.1.     Vielas vai maisījuma klasifikācija   

saskaņā ar Reglamentu (ES) Nr. 1272/2008
Saskaņā ar Reglamentu (ES) Nr. 1272/2008 šis maisījums netiek kvalificēts kā bīstams.

2.2.     Marķējuma elementi   saskaņā 

ar Reglamentu (ES) Nr. 

1272/2008

Bīstami komponenti, kuriem jābūt norādītiem uz etiķetes
Ar produktu piesārņoti materiāli, tādi kā slaukāmās lupatas, tīrāmās papīra salvetes un aizsargapģērbs, var 
pēc dažām stundām patvaļīgi aizdegties.

Brīdinājumi
P102 Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.

2.3.     Citas bīstamības  
Maisījumā esošās vielas neatbilst PBT/vPvB kritērijiem atbilstoši REACH XIII pielikumam.

3.2. Maisījumi

3. SADAĻA: Sastāvs (informācija par komponentiem)



Bīstams vielu saturs

CAS numurs nosaukums daļa

ES numurs Numurs, indekss REACH numurs

SGS klasifikācija

64742-48-9 Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy; Low boiling point hydrogen treated naphtha 50 − < 55%

265-150-3 649-327-00-6

Asp. Tox. 1; H304

108-83-8 2,6-dimetilheptāns-4-оn 1 − < 5%

203-620-1 606-005-00-X

Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H335

22464-99-9 Zirkonium(2-ethylhexanoat) < 1%

245-018-1 01-2119979088-21

Repr. 2; H361d

H frāžu tekstu skatīt 16. sadaļā.

4.1.     Pirmās palīdzības pasākumu   

apraksts Vispārīgi ieteikumi
Simptomu rašanās gadījumā vai šaubu gadījumā konsultējieties ar ārstu. Ja persona ir bezsamaņā vai tai ir 
krampju lēkmes, nekādā gadījumā nedrīkst kaut ko ievadīt perorāli. Samaņas zuduma gadījumā cietušais 
jānogulda stabilā stāvoklī uz sāniem un jāizsauc ārsts.

Ieelpošanas gadījumā
Cietušos iznest svaigā gaisā. Cietušos uzturēt miera stāvoklī un siltumā. Ja cietušais elpo nepareizi vai 
neelpo, pielietot mākslīgo elpināšanu.

Ja nokļūst uz ādas
Nekavējoties novilkt nosmērēto, piesūcināto apģērbu. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties nomazgāt ar 
lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Nemazgāt ar: šķīdinātājiem, atšķaidītājiem

Saskares gadījumā ar acīm
Noņemt kontaktlēcas, ja tiek lietotas un ja to viegli izdarīt. Turpināt acu skalošanu. Nekavējoties pacelt acu 
plakstiņus un 10 līdz 15 minūtes skalot acis ar tekošu ūdeni.
Pēc tam apmeklēt acu ārstu.

Ja nokļūst kuņģī
Ja nokļūst kuņģī, nekavējoties izsaukt ārstu un parādīt iepakojumu vai etiķeti. NEDRĪKST izraisīt vemšanu. 
Pēc norīšanas izskalot muti ar lielu daudzumu ūdens (ja cietušais ir pie samaņas) un tūlīt pēc tam meklēt 
medicīnisko palīdzību.

4.2.     Būtiskākie simptomi / akūtas iedarbības ietekme  
Samaņas traucējumi

4.3.     Norādes par nekavējošas medicīniskās palīdzības un speciālas ārstēšanas nepieciešamību  
Nekavējoties meklēt ārsta palīdzību.

5.1.     Ugunsdzēsības līdzekļi   Piemēroti 

ugunsdzēsības līdzekļi
Pret spirtu noturīgas putas. Oglekļa dioksīds (CO2). Sausais pulveris dzēšanai. Ūdens aerosols.

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi
Spēcīga ūdens strūkla.

4. SADAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

5. SADAĻA: Ugunsdrošības un sprādziendrošības nodrošināšanas pasākumi un līdzekļi



5.2.     Īpaši riska faktori, kuru avots ir viela vai maisījums  
Sadegot rodas daudz dūmu. Bīstami sadalīšanās produkti: kvēpi. Ilgstošas pakļaušanas ietekmei 
(ekspozīcijas) gadījumā nopietna veselības apdraudējuma risks. Pielietot piemērotus elpceļu aizsardzības 
līdzekļus.

5.3.     Drošības pasākumi ugunsdzēsējiem  
Cilvēku aizsardzībai un tvertņu dzesēšanai izmantot izsmidzināta ūdens strūklu. Dzēšanai izmantoto 
piesārņoto ūdeni savākt atsevišķi. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā vai ūdenstilpnēs.

6.1.     Drošības pasākumi personālam, aizsargaprīkojums un ārkārtas pasākumi  

Turēt pietiekamā attālumā no aizdegšanās avotiem; nesmēķēt. Nodrošināt labu ventilāciju. Neieelpot 
sprādzienā/ugunsgrēkā radušās gāzes. Drošs darbs: skatīt 7. sadaļu Individuālās aizsardzības līdzekļi: skatīt 
8. sadaļu

6.2.     Profilaktiskie pasākumi apkārtējās vides aizsardzībai  
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā vai ūdenstilpnēs. Papildus ievērot valsts likumu normas! Gāzes izmetes 
gadījumā vai nokļūšanas gadījumā ūdenstilpnēs, augsnē vai kanalizācijā nekavējoties par to ziņot attiecīgajām 
institūcijām.

6.3.     Lokalizācijas un attīrīšanas metodes un materiāli  
Novērst izplatīšanos pa virsmu (piemēram, ar nožogojumiem un hidrauliskajiem aizslēgiem). Savākt ar 
mitrumu uzsūcošiem materiāliem (smiltīm, kīzelgūru, skābi piesaistošu vielu, universālu saistmateriālu). Ar 
savākto materiālu apieties atbilstoši sadaļā par utilizāciju norādītajam. Attīrīt ar detergentiem. Nepielietot 
šķīdinātājus.

6.4.     Norāde uz citām sadaļām  
Skatīt 8. sadaļu.

7.1.     Drošības pasākumi, strādājot ar produktu  

Informācija par drošu apiešanos
Nepietiekamas ventilācijas un/vai lietošanas gadījumā iespējama sprādzienbīstamu vai viegli 
uzliesmojošu maisījumu veidošanās. Līdz uzliesmojošo komponentu pilnīgai iztvaikošanai pēc 
lietošanas arī pastāv sprādzienbīstamu
gaisa-tvaiku maisījumu veidošanās bīstamība. Materiālu izmantot tikai vietās, kur tuvumā nav atklātas 
gaismas, uguns un citu aizdegšanās avotu. Veikt pasākumus pret elektrostatiskā lādiņa veidošanos.
Izmantot sprādziendrošas elektroiekārtas. Paredzēt tvertņu, aparātu, sūkņu un atsūkšanas iekārtu 
iezemēšanu. Valkāt antistatiskus apavus un apģērbu.
Izmantot tikai antistatiski apstrādātus (dzirksteles neveidojošus) instrumentus.
Izvairīties no saskares ar ādu, acīm un apģērbu. Izvairīties: Tvaiku vai aerosola ieelpošana, 
putekļu/daļiņu ieelpošana un saskare ar ādu ir kaitīga veselībai. Turiet pietiekamā attālumā no siltuma 
avotiem (piemēram, karstām virsmām), dzirkstelēm un atklātas liesmas. Neiztukšot tvertnes, pielietojot 
spiedienu. Uzglabāt / ievietot noliktavā tikai oriģinālajā tvertnē.
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā vai ūdenstilpnēs.

Ieteikumi par aizsardzību pret aizdegšanos vai sprādzienu
Koncentrēti tvaiki ir smagāki nekā gaiss. Tvaiki kopā ar gaisu var veidot sprādzienbīstamu maisījumu.

Turpmākie norādījumi

Ar produktu piesārņoti materiāli, tādi kā slaukāmās lupatas, tīrāmās papīra salvetes un aizsargapģērbs, var 
pēc dažām stundām patvaļīgi aizdegties.

6. SADAĻA: Avārijas un ārkārtas situāciju un seku novēršanas un likvidācijas pasākumi

7. SADAĻA: Ķīmiskās produkcijas uzglabāšanas un rīkošanās noteikumi, veicot 
iekraušanas-izkraušanas darbus



Papildus ievērot valsts likumu normas!

7.2.     Drošas uzglabāšanas nosacījumi, ņemot vērā jebkuras nesaderības  

Prasības attiecībā uz noliktavas zonām un taru

Uzglabāt atbilstoši: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Ieteikums parastai uzglabāšanai
Neuzglabāt kopā ar: oksidētājiem, stiprām skābēm, stipriem sārmiem.

Papildu informācija par uzglabāšanas nosacījumiem
Uzglabāt tikai oriģinālajā tvertnē vēsā, labi vēdināmā vietā. Sargāt no karstuma. Ievērot uz etiķetes sniegtos 
lietošanas norādījumus. Tvertnes uzglabāt hermētiski noslēgtas vēsā, labi vēdināmā vietā. Sargāt no saules 
stariem. Turēt pietiekamā attālumā no aizdegšanās avotiem; nesmēķēt. Glabāt vietā, kura pieejama tikai 
pilnvarotām personām. Pēc produkta ņemšanas vienmēr cieši noslēgt tvertnes.

8.1.     Kontroles parametri  

8.2.     Iedarbības regulēšana  

Piemēroti tehniskie vadības līdzekļi
Pielietot tikai vietās ar labu ventilāciju. Atklātas lietošanas gadījumā, ja iespējams, izmantot vietējas 
sūkšanas ierīces. Ja tehniskā sūkšana vai sūcējventilācija nav iespējama vai nav pietiekama, jālieto 
elpošanas aizsarglīdzekļi.

Aizsardzības un higiēniskie pasākumi
Pirms pārtraukumiem un pēc darba beigšanas nomazgāt rokas. Darba vietā neēst, nedzert, nesmēķēt, 
nešņaukt degunu.

Sejas/acu aizsardzība

Cieši pieguļošas aizsargbrilles.

Roku aizsardzība
Jāizmanto pārbaudīti aizsargcimdi: NBR (nitrilkaučuks). Jāizvēlas ķīmiski izturīgi aizsargcimdi atkarībā no 
bīstamo vielu koncentrācijas, kā arī atkarībā no darba vietas specifikas. Pirms produkta izmantošanas uzklāt 
uz ādas aizsargkrēmu.

Ādas aizsardzība

Aizsargapģērbs: dabiska šķiedra (piemēram, kokvilna), karstumizturīga ķīmiskā šķiedra.
Elpceļu aizsardzība

Izsmidzināšanas gadījumā lietot piemērotu elpošanas aparātu. Jāņem vērā lietošanas laika ierobežojumi 
saskaņā ar GefSoffV apvienojumā ar elpceļu aizsardzības ierīču lietošanas noteikumiem (BGR 190).

Iedarbības uz apkārtējo vidi regulēšana
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā vai ūdenstilpnēs.

9.1.     Informācija par galvenajām fizikāli ķīmiskajām īpašībām  

Vielas fizikālais stāvoklis: Krāsa:

Stāvokļa maiņa

Uzliesmes punkts:

Ekspozīcijas apakšējā robeža:

šķidrs

Standarts izmēģinājuma 
metodei

> 60 °C   DIN  EN ISO 1523

0,6 tilp. %

Ekspozīcijas augšējā robeža:

Uzliesmošanas temperatūra: 
Tvaika spiediens:
(pie 20 °C)

8. SADAĻA: Bīstamu iedarbību kontroles līdzekļi un individuālās aizsardzības līdzekļi

9. SADAĻA: Fizikāli ķīmiskās īpašības



7 tilp. % > 200 °C

0,03 hPa

Blīvums (pie 20 °C): 0,89 g/cm³   ISO 2811

Plūstamības rādītājs viskoziem 
šķidrumiem:
(pie 20 °C)

Šķīdinātāja atdalīšanas tests: 

Šķīdinātāja saturs:

9.2.     Citi dati  

Cieto vielu saturs:

verarbeitungsfertig

< 3%

55,6%

44,4%

10. SADAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1.     Reaģētspēja  

skatīt 7. nodaļu. Nekādi papildu pasākumi nav nepieciešami.

10.2.     Ķīmiskā izturība  

Produkts ir stabils, ja tas tiek glabāts normālā apkārtējās vides temperatūrā.

10.3.     Bīstamu reakciju iespējamība  

Eksotermiskas reakcijas ar: Sārmi (sārmi), koncentrēti. Skābes, koncentrētas. Oksidētāji, spēcīgi.

10.4.     Apstākļi, no kādiem jāizvairās  
Termiska sadalīšanās var izraisīt kodīgu gāzu un tvaiku atbrīvošanos.

10.5.     Nesaderīgi materiāli, no kādiem jāizvairās  

Gumijas izstrādājumi

10.6.     Bīstami sadalīšanās produkti  

Oglekļa oksīds. Oglekļa dioksīds. Slāpekļa oksīdi (NOx).

11.1. Dati par toksisku iedarbību Akūts toksiskums

Kancerogēnas, mutagēnas sekas, kā arī izplatīšanās ātrums
Šajā preparātā ietilpstošās vielas neatbilst kritērijiem attiecināšanai uz kancerogēno un mutagēno vielu un

reproduktīvo funkciju traucējošu vielu 1. vai 2. kategoriju.

Turpmākā informācija  Citi novērojumi
Datu par pašu preparātu/maisījumu nav. Klasifikācija tika veikta saskaņā ar aprēķinu metodēm, kādas 
noteiktas Direktīvā par preparātiem (1999/45/ES).

11. SADAĻA: Informācija par toksiskumu

CAS numurs nosaukums

Kaitīgo vielu 
iedarbības ceļš

Doza Sugas Avots Metode

108-83-8 2,6-dimetilheptāns-4-оn

orāli LD50 5750
mg/kg

Žurka

caur ādu LD50 16000
mg/kg

Trusis



12. SADAĻA: Informācija par iedarbību uz apkārtējo vidi

12.1.     Toksiskums  

Nekādu datu par maisījumu nav.

CAS numurs nosaukums

Ūdens toksiskums Doza [h] | [d] Sugas Avots Metode

108-83-8 2,6-dimetilheptāns-4-оn

Akūts toksiskums zivīm LC50 > 100
mg/l

96 h

Akūts toksiskums
vēžveidīgajiem

EC50 > 100
mg/l

48 h Daphnia

12.2.     Noturība un spēja noārdīties  

Nekādu datu par maisījumu nav.

12.3.     Bioakumulācijas potenciāls  

Nekādu datu par maisījumu nav.

Sadalījuma koeficients (n-oktanols/ūdens)

CAS numurs nosaukums Log Pow

108-83-8 2,6-dimetilheptāns-4-оn 2,56

12.4.     Mobilitāte augsnē  

Nekādu datu par maisījumu nav.

12.5.     PBT un vPvB novērtējuma rezultāti  
Šajā preparātā ietilpstošās vielas neatbilst to attiecināšanai uz noturīgām, bioakumulējošām un toksiskām vai 
ļoti bioakumulējošām vielām nepieciešamajiem kritērijiem.

12.6.     Citas nelabvēlīgas ietekmes  

Par šo preparātu/maisījumu nav nekādu datu.

Papildu ieteikums
Datu par pašu preparātu/maisījumu nav. Klasifikācija tika veikta saskaņā ar aprēķinu metodēm, kādas 
noteiktas Direktīvā par preparātiem (1999/45/ES).

13.1. Atkritumu utilizācijas metodes 

Ieteikums
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā vai ūdenstilpnēs.
Iespējama patvaļīga aizdegšanās pašoksidācijas dēļ, ja ar produktu ir piesūcinātas lupatas. 
Uzglabāt zem ūdens.
Aizvākt saskaņā ar oficiāli saskaņotiem norādījumiem.

Neattīrītā iepakojuma utilizācija un ieteicamie attīrīšanas līdzekļi
Rīkoties ar piesārņotajiem iepakojumiem kā ar šo vielu.

Sauszemes transports (ADR/RID)

Cita papildu informācija (Virszemes transports)
Transportēšanas priekšrakstu izpratnē nav klasificēta kā bīstams produkts.

Piegāde pa iekšējiem ūdensceļiem (ADN/ADNR)

Cita papildu informācija (Piegāde pa iekšējiem ūdensceļiem)
Transportēšanas priekšrakstu izpratnē nav klasificēta kā bīstams produkts.

Piegāde pa jūru (IMDG)

13. SADAĻA: Ieteikums par atkritumu (atlikumu) aizvākšanu

14. SADAĻA: Informācija par pārvadāšanu (transportēšanu)



Cita papildu informācija (Jūras transports)
Transportēšanas priekšrakstu izpratnē nav klasificēta kā bīstams produkts.

Gaisa transports (ICAO-TI/IATA-DGR)

Cita papildu informācija (Gaisa transports)
Transportēšanas priekšrakstu izpratnē nav klasificēta kā bīstams produkts.

14.5.  Kaitīgas iedarbības uz apkārtējo vidi bīstamība  

BĪSTAMA APKĀRTĒJAI VIDEI:
nē

14.6.  Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam  

skatīt 7. nodaļu. Nekādi papildu pasākumi nav nepieciešami.

14.7.  Apjomīgu kravu pārvadāšana saskaņā ar MARPOL     73/789 II     pielikumu un IBC kodeksu   Kravas 
beztaras pārvadāšana saskaņā ar konvencijas MARPOL 73/78 II pielikumu un saskaņā ar bīstamu 
ķīmisko lejamkravu Starptautisko pārvadājumu IBC kodeksu

15.1. Darba aizsardzības un higiēnas normatīvi un darba aizsardzības likumdošana/normatīvi, kuri     
raksturīgi dotajai vielai vai maisījumam.

Nacionālie priekšraksti

Ūdens piesārņojuma klase (D):
Papildu ieteikums

1 — ūdeni nedaudz piesārņojošs

Papildus ievērot valsts likumu normas!

H frāžu teksts (Numurs un pilns teksts)
H226 Uzliesmojošs šķidrums. Tvaiki kopā ar gaisu veido sprādzienbīstamu maisījumu. 
H304 Var būt nāvējošs norīšanas gadījumā un sekojošas iekļūšanas gadījumā elpceļos.
H335 Var izraisīt augšējo elpošanas ceļu kairinājumu.
H361d Tiek uzskatīts, ka šī viela var negatīvi iedarboties uz nedzimušu bērnu.

Papildu informācija
Šajā drošības datu lapā sniegtās ziņas atbilst tam informācijas līmenim, kāds bija mūsu rīcībā iespiešanai 
nodošanas dienā. Šī informācija ir izmantojama kā izejas punkts drošai rīcībai ar šajā drošības datu lapā 
minēto produktu, to uzglabājot, apstrādājot, transportējot un utilizējot. Šie dati neattiecas uz citiem produktiem.
Tā kā produkta tiek jaukts vai pārstrādāts kopā ar citiem materiāliem, šajā drošības datu lapā sniegtie dati nav 
pārnesami uz gataviem jauniem materiāliem.

(Dati par bīstamām sastāvdaļām ir ņemti no apakšuzņēmēju drošības tehnikas informācijas lapām to jaunākajā 
aktuālajā redakcijā.)

15. SADAĻA: Informācija par valsts un starptautisko likumdošanu

16. SADAĻA: Papildu informācija


