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1. IEDAĻA. VIELAS/MAIS ĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDR ĪBAS/UZŅĒMUMA 
APZINĀŠANA 

 

1.1 Produkta identifikators 
 

Tirdzniec ības nosaukums  BARITON ULTRA 
 

Produkta kods  (UVP) 79018517 

1.2 Vielas vai mais ījuma apzin ātie lietošanas veidi un t ādi, ko neiesaka izmantot, attiec īgi 
 

Lietošanas veids  Sēklu apstrāde, Fungicīds 

1.3 Inform ācija par droš ības datu lapas pieg ādātāju 
 

Atbild īgais departaments  SIA Bayer 
CropScience nodaļa 
+371 67895839 (tikai darba laikā) 
lv-msds@bayer.com 
 

 
 

1.4 Tālruņa numurs, kur zvan īt ārkārtas situ ācij ās 
 

Saind ēšanās inform ācijas 
centrs 
 
Valsts ugunsdz ēsības un 
glābšanas dienests 
 

+371 67042473 
 
 
112 

 

 Glob āls t ālruņa numurs kur     
zvan īt  ārkārtas  situ ācijās 
(24h) 

 
 
+1 (760) 476-3964 (Kompānija Bayer. CropScience departaments: 3E) 

 
 

2. IEDAĻA. B ĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA 
 

2.1 Vielas vai mais ījuma klasific ēšana 
 

Klasific ēšana saska ņā ar regulu (ES) 1272/2008 par vielu un mais ījumu klasifik āciju, mar ķēšanu 
un iepakošanu, ar groz ījumiem. 
 

Akūta toksicitāte ūdens videi: 1. kategorija 
H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem. 
 

Hroniska toksicitāte ūdens videi: 1. kategorija 
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 

2.2 Etiķetes elementi 
 

Norādes mar ķējum ā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un mais ījumu klasifik āciju, 
marķēšanu un iepakošanu, ar groz ījumiem. 
 

Marķējams kā bīstams piegādēm/lietošanai. 
 

Bīstamās sast āvda ļas, kuras j ānorāda etiķetē: 
 

• Protiokonazols 
• Fluoksastrobīns 
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Sign ālvārds : Uzmanību 
 

Bīstam ības apz īmējumi  
 

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 
EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. 
 

Droš ības pras ību apz īmējums  
 

P501 Saturu/konteineru utilizēt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. 

2.3 Citi apdraud ējumi 
 

Cita veida bīstamība nav zināma. 
 

 
3. IEDAĻA. SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SAST ĀVDAĻĀM 

3.2 Mais ījumi 
 

Ķīmisk ā daba 
 

Plūstošs koncentrāts sēklu apstrādei (FS) 

Fluoksastrobīns 112,5 g/l, Protiokonazols 112,5 g/l  
 

Bīstamās sast āvda ļas 
 

Bīstamības apzīmējumi saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1272/2008 
 

Nosaukums  CAS Nr.  / 
EC Nr. / 
REACH Reg. No. 

Klasifik ācija  Konc.  [%]  
REGULA (EK) Nr. 
1272/2008 

Fluoksastrobīns 361377-29-9 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

9,53 

Protiokonazols 178928-70-6 
 

Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

9,53 

Poliarilfenilētera sulfāts, 
amonija sāls 

119432-41-6 
 

Aquatic Chronic 3, H412 > 1 – < 25 

Glicerīns 
 

56-81-5 
200-289-5 
 

Nav klasificēts  > 1 

 

Papildinform ācija  
 

Fluoksastrobīns 361377-29-9 M koeficients: 1 (acute), 1 (chronic) 
Protiokonazols 178928-70-6 M koeficients: 10 (acute) 
  M koeficients: 10 (chronic) 
 

Pilnu bīstamības apzīmējumu tekstu, kas minēti šajā iedaļā, skatīt 16. iedaļā. 
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4. IEDAĻA. PIRMĀS PAL ĪDZĪBAS PASĀKUMI 

 

4.1 Pirmās pal īdzības pas ākumu apraksts 
 

Visp ārīgi ieteikumi  Pārvietot ārpus bīstamās zonas. Novietot un transportēt cietušo stabilā 
stāvoklī (guļus uz viena sāna). Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu 
un atbrīvoties no tā drošā veidā 

 

Ieelpošana  Pārvietot svaigā gaisā. Nodrošināt cietušajam siltumu un mieru. 
Nekavējoties sazināties ar ārstu vai saindēšanās informācijas centru.  

 

Nok ļūšana uz ādas  Rūpīgi nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu, ja pieejams- ar 
polietilēnglikolu 400, pēc tam noskalot ar ūdeni.  

 

Nok ļūšana ac īs Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem acu plakstiņiem, 
vismaz 15 minūtes. Ja ir kontaktlēcas, tās jāizņem, kad acis skalotas 
pirmās 5 minūtes. Tad turpina skalot acis. Griezties pie mediķa, ja 
kairinājums pastiprinās un nepāriet.  

 

Nor īšana  Izskalot muti. NEizraisīt vemšanu. Nekavējoties sazināties ar ārstu vai 
saindēšanās informācijas centru.  

4.2 Svar īgākie simptomi un ietekme - ak ūta un aizkav ēta 
 

Simptomi  Simptomi nav zināmi vai nav paredzami. 

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medic īnisko pal īdzību un īpašu apr ūpi 
 

Ārst ēšana  Simptomātiska ārstēšana. Norīšanas gadījumā kuņģa skalošanas 
nepieciešamība jāapsver, ja norīts liels daudzums. Kuņģa skalošana 
veicama tikai pirmajās 2 stundās. Taču vienmēr ieteicams lietot aktīvo 
ogli un nātrija sulfātu. Specifiska antidota nav.  

 
 

5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI 
 

5.1 Ugunsdz ēsības l īdzek ļi 
 

Piemēroti  Ūdens izsmidzināšana, Oglekļa dioksīds (CO2), Putas, Smiltis 
 
5.2 Īpaša vielas vai 
mais ījuma izrais īta 
bīstam ība 

Ugunsgrēka gadījumā var veidoties: Ciānūdeņradis 
(ciānūdeņražskābe), Fluorūdeņradis, Oglekļa monoksīds (CO), 
Slāpekļa oksīdi (NOx), Sēra oksīdi 

5.3 Ieteikumi ugunsdz ēsējiem 
 

Īpašas ugunsdz ēsēju 
aizsargier īces  

Ugunsgrēka un/vai sprādziena gadījumā neieelpot dūmus. Ugunsgrēka 
gadījumā lietot elpošanas aparātu.  

 

Papildu inform ācija  Apturēt ugunsdzēšanas līdzekļu izplatīšanos. Neļaut ugunsdzēšanā 
lietotajam ūdenim nokļūt kanalizācijā vai ūdenstilpēs.  
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6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPL ŪDES GADĪJUMOS 

 

6.1 Individu ālās droš ības pas ākumi, aizsardz ības l īdzek ļi un proced ūras ārkārtas situ ācij ām 
 

Br īdin ājumi  Izvairīties no saskares ar izlijušo produktu vai piesārņotajām virsmām. 
Lietot personālo aizsardzības aprīkojumu.  

 
6.2 Vides droš ības 
pasākumi  

Nepieļaut iekļūšanu virszemes ūdeņos, drenāžā un gruntsūdeņos.  

6.3 Ierobežošanas un sav ākšanas pa ņēmieni un materi āli 
 

Savākšanas metodes  Uzsūkt ar inertu absorbējošu materiālu (piemēram, smiltīm, silikagelu, 
skābes saistvielu, universālo saistvielu, zāģu skaidām). Rūpīgi notīrīt 
piesārņotās grīdas un priekšmetus, ievērojot vides aizsardzības 
noteikumus. Uzglabāt piemērotos slēgtos konteineros tālākai 
utilizācijai.  

 
6.4 Atsauce uz cit ām 
ieda ļām 

Informāciju par drošu rīkošanos, skatīt 7.iedaļā. 
Informāciju par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, skatīt 
8.iedaļā. 
Informāciju par atkritumu iznīcināšanu, skatīt 13.iedaļā. 

 
 

7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLAB ĀŠANA 
 

7.1 Piesardz ība drošai lietošanai 
 

Ieteikumi droš ām darb ībām Lietot tikai vietās, kur nodrošināta piemērota nosūces ventilācija.  
 

Higiēnas pas ākumi  Izvairīties no saskares ar ādu, acīm un apģērbu. Glabāt darba apģērbu 
atsevišķi. Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un nekavējoties pēc 
darbībām ar produktu. Nekavējoties novilkt netīro apģērbu un rūpīgi to 
iztīrīt pirms atkārtotas lietošanas. Apģērba gabali, kurus nevar iztīrīt ir 
jāiznīcina (jāsadedzina).  

7.2 Drošas glab āšanas apst ākļi, tostarp visu veidu nesader ība  
 

Pras ības uzglab āšanas 
viet ām un konteineriem  

Uzglabāt oriģinālajā konteinerā. Glabāt konteineru cieši noslēgtu sausā, 
vēsā un labi vēdināmā vietā. Uzglabāt tikai autorizētām personām 
pieejamā vietā. Neuzglabāt tiešā saules gaismā. 

 

Ieteikumi parastai 
uzglab āšanai  

Neglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem un dzīvnieku barību.  

 

Piemērots materi āls  HDPE (Augsta blīvuma polietilēns)   
 

 

7.3 Specifisks( -i) 
galalietošanas veids(-i)  

Skatīt marķējumā un/vai brošūrā. 

 
 

8. IEDAĻA. IEDARB ĪBAS PĀRVALD ĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZ ĪBA 
 

8.1 Pārvald ības parametri 
 

Sastāvda ļas CAS Nr.  Pārvald ības parametri  Precizēj
ums 

Bāze 
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Fluoksastrobīns 
 

361377-29-9 0,42 mg/m3 
(TWA) 

 
 

OES BCS* 
 

Protiokonazols 
 

178928-70-6 1,4 mg/m3 
(ĀDA-ABS) 
 

 
 

OES BCS* 
 

 

*OES BCS: Bayer AG, Crop Science Division standarts "Occupational Exposure Standard" 

8.2 Iedarb ības p ārvald ība 
 
 

Elpošanas aizsardz ība Parasti nav nepieciešams elpceļu aizsargaprīkojums. 
Respiratoru lieto tikai lai aizsargātos no atlikušā riska pēc īslaicīgām 
aktivitātēm, kad visi pārdomāti realizējamie pasākumi, lai samazinātu 
saskari ar bīstamo avotu ir jau veikti, piemēram izplatīšanās 
ierobežošana un/vai lokālas vilkmes ventilēšana. Vienmēr ievērojiet 
respiratoru ražotāja ieteikumus par lietošanu un apkopi. 
 

 
 

Roku aizsardz ība Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par 
caurlaidību un pārrāvuma laiku. Arī jāņem vērā īpašie vietējie 
apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu 
bīstamība un saskares laiks. 
Mazgāt cimdus kad notraipīti. Iznīcināt ja notraipīta cimdu iekšpuse, 
ja cimdi ir cauri vai ja no ārpuses notraipītus cimdus nav iespējams 
notīrīt. Rokas mazgāt bieži un vienmēr pirms ēšanas, dzeršanas, 
smēķēšanas vai tualetes lietošanas. 

 Materiāls Nitrilgumija 
 Caurlaidības ātrums > 480 min 
 Cimdu biezums > 0,4 mm 
 Aizsardzības indekss 6. klase 
 Direktīva Aizsargcimdi, kas atbilst EN 374. 
 

Acu aizsardz ība Lietot aizsargbrilles (EN166, lietošanas joma = 5 vai līdzvērtīgas) 
 

Ādas un ķermeņa aizsardz ība Vilkt standarta darba apģērbu un 3. kategorijas 6. tipa aizsargtērpu. 
Ja pastāv būtisks saskares risks, apsvērt nepieciešamību lietot 
augstāka aizsardzības tipa aizsargtērpu. 
Kur vien iespējams, vilkt divas apģērba kārtas. Zem aizsargtērpa, 
kas paredzēts darbam ar  ķīmiskām vielām, vilkt poliestera/kokvilnas 
vai kokvilnas darba tērpu un tas bieži nododams profesionālai 
tīrīšanai. 
 
Ja aizsargtērps, kas paredzēts darbam ar  ķīmiskām vielām, ir 
nošļakstīts, apsmidzināts vai stipri aptraipīts, to cik vien iespējams 
notīra, tad uzmanīgi novelk un iznīcina saskaņā ar ražotāja norādēm. 

 
 

9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 
 

9.1 Inform ācija par pamata fizik ālajām un ķīmiskaj ām īpaš ībām 
 

Forma  suspensija 
 

Krāsa sarkans  
 

Smarža  vāja, raksturīga 
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pH 4,0 - 6,5 pie 100 % (23 °C)  
 

Uzliesmošanas temperat ūra >65 °C  
 

Uzliesmošanas temperat ūra  480 °C  
 

Bl īvums  ap 1,18 g/cm³ pie 20 °C   
 

Šķīdība ūden ī dispersētiesspējīgs 
 

Sadal ījuma koeficients: n -
oktanols/ ūdens 

Fluoksastrobīns: log Pow: 2,86 pie 20 °C  

 Protiokonazols: log Pow: 3,82 pie 20 °C pie pH 7  
 

Oksid ēšanas īpaš ības Nav oksidācijas īpašību 
 

Sprādzienb īstam ība Nav sprādzienbīstams  
92/69/EEC, A.14 / OECD 113 

 

9.2 Cita inform ācija  Citi drošībai svarīgi fizikāli-ķīmiskie dati nav zināmi. 
 

 
10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 

 

10.1 Reaģētsp ēja 
 

Termisk ā sadal īšanās Stabils normālos apstākļos. 
 

10.2 Ķīmisk ā stabilit āte Stabils ieteicamajos uzglabāšanas apstākļos. 
 
 

10.3 Bīstamu reakciju 
iesp ējam ība 

Bīstamas reakcijas nav ja uzglabā un rīkojas atbilstoši noteikumiem.  

 
 

10.4 Apst ākļi, no kuriem 
jāvairās 

Ekstrēmas temperatūras un tieša saules gaisma 
 

 
 

10.5 Nesader īgi materi āli  Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā. 
 
 

10.6 Bīstami sadal īšanās 
produkti  

Normālos lietošanas apstākļos nav sagaidāma sadalīšanās produktu 
rašanās. 

 
 

11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 
 

11.1 Inform ācija par toksikolo ģisko ietekmi 
 

Akūta peror āla toksicit āte LD50 (Žurka) > 2.000 mg/kg 
 

Akūta ieelpas toksicit āte  
Domātās un paredzamās lietošanas laikā, ieelpojams aerosols 
neveidojas. 

 

Akūta derm āla toksicit āte LD50 (Žurka) > 2.000 mg/kg 
 

Ādu kairinoš ās īpaš ības Nekairina ādu (Trusis) 
 

Acis kairinoš ās īpaš ības  Nekairina acis (Trusis) 
 

Sensibiliz ācija  Neizraisa sensibilizācijas reakciju. (Pele) 
OECD pētījumu vadlīnija 429, Lokālā limfmezglu pārbaude (LLNA) 

 
 



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

 

 

BARITON ULTRA  7/11 
Versija  1 / LV Pārskatīšanas datums: 06.04.2017 
102000016560 Izdrukas datums: 00.00.0000. 
 
 
Novērtējums par toksisku ietekmi uz konkr ētiem m ērķorg āniem (STOT) – atkārtota iedarb ība 
 

Fluoksastrobīns eksperimentālos pētījumos ar dzīvniekiem neizraisīja toksisku ietekmi uz īpašu 
mērķorgānu.  
Protiokonazols eksperimentālos pētījumos ar dzīvniekiem neizraisīja toksisku ietekmi uz īpašu 
mērķorgānu.  
 

Mutagenit ātes nov ērtējums  
 

Fluoksastrobīns nebija mutagēns vai genotoksisks in vivo un in vitro pētījumu sērijā.  
Protiokonazols pamatojoties uz in vivo un in vitro pētījumu sērijā iegūto pierādījumu kopēju novērtējumu, 
nebija mutagēns vai genotoksisks.  
 

Kancerogenit ātes nov ērtējums  
 

Fluoksastrobīns dzīves cikla barošanas pētījumos ar pelēm un žurkām nebija kancerogēns.  
Protiokonazols dzīves cikla barošanas pētījumos ar pelēm un žurkām nebija kancerogēns.  
 

Novērtējums par toksiskumu reprodukt īvajai sist ēmai  
 

Fluoksastrobīns divu paaudžu pētījumā ar žurkām toksisku ietekmi uz reproduktīvo sistēmu izraisīja tikai 
tajās devās, kas toksiskas arī vecākiem (pirmās paaudzes dzīvniekiem). Vielai fluoksastrobīns novērotā 
toksiskā ietekme uz reproduktīvo sistēmu ir saistīta ar toksiskumu vecākiem. 
Protiokonazols divu paaudžu pētījumā ar žurkām toksisku ietekmi uz reproduktīvo sistēmu izraisīja tikai 
tajās devās, kas toksiskas arī vecākiem (pirmās paaudzes dzīvniekiem). Vielai protiokonazols novērotā 
toksiskā ietekme uz reproduktīvo sistēmu ir saistīta ar toksiskumu vecākiem.   
 

Novērtējums par toksisku ietekmi uz att īst ību 
 

Fluoksastrobīns neizraisīja toksisku ietekmi uz attīstību žurkām. Fluoksastrobīns izraisīja toksisku 
ietekmi uz attīstību trušiem tikai devās, kas toksiskas mātītēm. Ar vielu fluoksastrobīns novērotā ietekme 
uz attīstību ir saistīta ar toksiskumu  mātei. 
Protiokonazols izraisīja toksisku ietekmi uz attīstību trušiem tikai devās, kas toksiskas mātītēm. Ar vielu 
protiokonazols novērotā ietekme uz attīstību ir saistīta ar toksiskumu  mātei. 
 
 

Bīstam ība ieelpojot  
 

Pamatojoties uz pieejamiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem. 
 

 
12. IEDAĻA. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 

 

12.1 Toksicit āte 
 

Toksiskums attiec ībā uz 
ziv īm 

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele))  1,83 mg/l  
Ekspozīcijas ilgums: 96 h 
Minētais lielums attiecas uz darbīgo vielu protiokonazols. 

 

 LC50 (Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele))  0,435 mg/l  
Ekspozīcijas ilgums: 96 h 
Minētais lielums attiecas uz darbīgo vielu fluoksastrobīns. 

 

Toksicit āte ūdens 
bezmugurkaulniekiem 

LC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa)))  1,3 mg/l  
Ekspozīcijas ilgums: 48 h 
Minētais lielums attiecas uz darbīgo vielu protiokonazols. 
 

 EC50 (Daphnia magna (Dafnija (ūdensblusa)))  0,48 mg/l  
Ekspozīcijas ilgums: 48 h 
Minētais lielums attiecas uz darbīgo vielu fluoksastrobīns. 
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Toksicit āte ūdens augiem  IC50 (Raphidocelis subcapitata (saldūdens zaļaļge))  2,18 mg/l  
Augšanas ātrums; Ekspozīcijas ilgums: 72 h 
Minētais lielums attiecas uz darbīgo vielu protiokonazols. 

 

 EC50 (Skeletonema costatum)  0,046 mg/l  
Augšanas ātrums; Ekspozīcijas ilgums: 72 h 
Minētais lielums attiecas uz darbīgo vielu protiokonazols. 

 

 IC50 (Raphidocelis subcapitata (saldūdens zaļaļge))  0,45 mg/l  
Augšanas ātrums; Ekspozīcijas ilgums: 72 h 
Minētais lielums attiecas uz darbīgo vielu fluoksastrobīns. 

12.2 Notur ība un sp ēja no ārd īties 
 

Biono ārd īšanās Fluoksastrobīns:  
Nav ātri bionoārdāms  

 Protiokonazols:  
Nav ātri bionoārdāms  

 

Koc  Fluoksastrobīns: Koc: 424 - 1582 
 Protiokonazols: Koc: 1765 

12.3 Bioakumul ācijas potenci āls 
 

Bioakumul ācija  Fluoksastrobīns: Biokoncentrācijas faktors (BCF) 52 
Nav bioakumulatīvs. 

 Protiokonazols: Biokoncentrācijas faktors (BCF) 19 
Nav bioakumulatīvs. 

12.4 Mobilit āte augsn ē 
 

Mobilit āte augsn ē Fluoksastrobīns: Nedaudz mobils augsnēs 
 Protiokonazols: Nedaudz mobils augsnēs 

12.5 PBT un vPvB ekspert īzes rezult āti 
 

PBT un vPvB nov ērtējums  Fluoksastrobīns: Šī viela netiek uzskatīta par noturīgu, bioakumulatīvu 
un toksisku (PBT). Šī viela netiek uzskatīta par ļoti noturīgu un ļoti 
bioakumulatīvu (vPvB).  

 Protiokonazols: Šī viela netiek uzskatīta par noturīgu, bioakumulatīvu un 
toksisku (PBT). Šī viela netiek uzskatīta par ļoti noturīgu un ļoti 
bioakumulatīvu (vPvB).  

12.6 Citas nelabv ēlīgas ietekmes 
 

Papildus ekolo ģiskā 
inform ācija 

Cita veida ietekme nav minama. 

 
 

13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAIST ĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU 
 

13.1 Atkritumu apstr ādes metodes 
 

Produkts  Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un, ja nepieciešams, pēc 
konsultēšanās ar atrašanās vietas vadību un/ vai atbildīgajām 
institūcijām, produkts var tikt nogādāts atkritumu utilizācijas vietā vai 
atkritumu dedzināšanas vietā. 
 

 

Piesārņotais iepakojums  Iepakojumi, kas nav pilnīgi iztukšoti,  utilizējami kā bīstamie atkritumi. 
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Atkritumu kods 
neizmantotam produktam  

02 01 08* agroķīmiskie atkritumi, kas satur bīstamas vielas 

 
 

14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORT ĒŠANU 
 

 
ADR/RID/ADN 
14.1 ANO numurs 3082  
14.2 ANO sūtīšanas nosaukums VIDEI KAITĪGAS VIELAS, ŠĶIDRAS, C.N.P. 
 (FLUOKSASTROBĪNA ŠĶĪDUMS) 
14.3 Transportēšanas bīstamības 
klase(-es) 

9 

14.4 Iepakojuma grupa III 
14.5 Jūras piesārņotājs JĀ 
Riska nr. 90 
Kods tuneļiem E 
 
Principā šī klasifikācija nav derīga pārvadāšanai ar tankkuģiem pa iekšzemes ūdensceļiem. Papildus 
informācijas iegūšanai lūdzam griezties pie ražotāja. 
 
IMDG 
14.1 ANO numurs 3082  
14.2 ANO sūtīšanas nosaukums VIDEI KAITĪGAS VIELAS, ŠĶIDRAS, C.N.P. 
 (FLUOKSASTROBĪNA ŠĶĪDUMS) 
14.3 Transportēšanas bīstamības 
klase(-es) 

9 

14.4 Iepakojuma grupa III 
14.5 Jūras piesārņotājs JĀ 
 
IATA 
14.1 ANO numurs 3082  
14.2 ANO sūtīšanas nosaukums VIDEI KAITĪGAS VIELAS, ŠĶIDRAS, C.N.P. 
 (FLUOKSASTROBĪNA ŠĶĪDUMS) 
14.3 Transportēšanas bīstamības 
klase(-es) 

9 

14.4 Iepakojuma grupa III 
14.5 Jūras piesārņotājs JĀ 
 
14.6 Īpaši piesardz ības pas ākumi lietot ājiem 
Skatīt šīs Drošības datu lapas 6. līdz 8. iedaļu. 
 
14.7 Transport ēšana bez taras atbilstoši MARPOL II pielikumam un I BC kodeksam. 
Saskaņā ar IBC kodu-netransportēt neiesaiņotu. 
 

 
15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGUL ĒJUMU 

 

15.1 Droš ības, vesel ības joma un vides noteikumi/ normat īvie akti, kas īpaši attiecas uz viel ām 
un mais ījumiem 
 

Papildu inform ācija  
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PVO-klasifikācija: III (maztoksisks) 

15.2 Ķīmisk ās droš ības nov ērtējums 
 

Ķīmiskās drošības novērtējums nav nepieciešams. 
 

 
16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA 

 
 

3.daļā min ēto b īstam ības apz īmējumu formul ējums  
 

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem. 
H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. 
 

 
Saīsin ājumi un akron īmi  

ADN Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem pa 
iekšējiem ūdensceļiem 

ADR Eiropas valstu Nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar 
autotransportu 

ATE Paredzamā akūtā toksicitāte 
CAS-Nr. Vielas numurs ķīmisko vielu reģistrā 
Konc. Koncentrācija 
EK-numurs Numurs Eiropas Kopienā 
ECx Iedarbīgā koncentrācija līdz  x % 
EINECS Eiropas esošo ķīmisko vielu saraksts 
ELINCS Eiropas pieteikto ķīmisko vielu saraksts 
EN Eiropas standarts 
EU Eiropas Savienība 
IATA Starptautiskā gaisa transporta asociācija 
IBC Starptautisks kods kuģu konstrukcijām un aprīkojumam, kas pārvadā bīstamas  

ķīmiskas  vielas beztaras kravā (IBC kods) 
ICx Inhibējošā koncentrācija līdz x% 
IMDG Starptautiskas bīstamas jūras kravas 
LCx Letālā koncentrācija  x % 
LDx Letālā deva x % 
LOEC/LOEL Zemākā koncentrācija pie kuras novērota ietekme/ zemākais līmenis pie kura novērota 

ietekme 
MARPOL Starptautiskā konvencija par jūras piesārņojuma novēršanu no kuģiem 
C.N.P Citādi nav precizēts 
NOEC/NOEL Koncentrācija/līmenis pie kuras ietekme nav novērota 
OECD Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) 
RID Noteikumi par bīstamo kravu starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem 
TWA Vidējā svērtā vērtība laikā 
UN Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) 
PVO Pasaules veselības organizācija 
 
 

Šajā drošības datu lapā iekļautā informācija ir saskaņā ar Regulu (EK) 1907/2006  un  Regulu (EK)  
2015/830, ar kuru groza Regulu (EK) 1907/2006  (un visiem  turpmākiem grozījumiem). Šī drošības 
datu lapa papildina lietošanas instrukcijas, bet neaizstāj tās. Informācija, ko šī drošības datu lapa satur, 
ir balstīta uz tās rakstīšanas laikā esošajām zināšanām par šo produktu. Vēlreiz atgādinām lietotājiem 
par riska iespējamību, lietojot produktu tam neparedzētiem mērķiem. Norādītā informācija atbilst 
pašreizējās EEK likumdošanas prasībām. Adresātiem ir prasība ievērot jebkuras papildus prasības, 
kuras nosaka nacionālā likumdošana. 
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