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Drošības datu lapa kā rīks ķīmiskā 

riska vērtēšanā un informācijas 

avots risku vadībā
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CLP regula



3

Bīstamības piktogrammu nomaiņa
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DDL saturs (1)

DDL ir datēta un tajā ir šādas pozīcijas:

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un 

uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma 

identificēšana;

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana;

3. IEDAĻA. Sastāvs / informācija par 

sastāvdaļām;

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi;

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi;
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DDL saturs (2)

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes 

gadījumos;

7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana;

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība / 

individuālā aizsardzība;

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības;

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja;
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DDL saturs (3)

11.IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija;

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija;

13.IEDAĻA. Apsvērumi saistībā ar 

apsaimniekošanu;

14.IEDAĻA. Informācija par transportēšanu;

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu;

16. IEDAĻA. Cita informācija
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Drošības datu lapu piegāde

◼Kas?
»Persona, kas laiž ķīmisko vielu vai 

maisījumu tirgū

◼Kam?
»Profesionālam ķīmisko vielu vai maisījumu 

lietotājam

◼Kad?
»Ne vēlāk, kā piegādes brīdī

»Izmaiņu gadījumā: 

- visiem, kas saņēmuši DDL

pēdējo 12 mēnešu laikā

Oficiālā to 
dalībvalstu 
valodā, kurā 
vielu vai 
maisījumu 
laiž tirgū
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DDL 3.IEDAĻA. Sastāvs / 
informācija par sastāvdaļām



99

Viela ar piemaisījumiem
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◼Tā kā citu komponentu, kas nav stirols, satura līmenis

nesasniedz īpatsvaru, kas būtu jāņem vērā klasifikācijas

nolūkā, konkrētajā iepriekš minētajā gadījumā praksē var

sniegt mazāk informācijas, kā norādīts turpmāk, kur

piegādātājs nevēlas izmantot DDL lai sniegtu

papildinformāciju
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Flam. Liq. 3; H226,

Acute Tox. 4; H332,

Skin Irrit. 2; H315,

Eye Irrit. 2; H319,
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Piemērs – vaitspirts
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SASTĀVDAĻU

NOSAUKUMS

EC index Nr. EC Nr. Cas. Nr. Saturs, m. 

%

KLASIFIKĀCIJA

67/548 EEK Regula (EK) 

Nr.  

1272/2008 

[CLP]

Nātrija 

hidroksīds

05-211466

7164-46-

0000

215-185-5 1310-73-2 < 12,00 C, R35 Skin Corr. 

1A, H314

Met. Corr. 1, 

H290;

GHS05

Kokamidopropilb

etains

01-

2119513359

-38-XXXX

931-513-6 61789-40-0 < 1 ,00 Xi; R41 Eye Dam. 1, 

H318

Piemērs - EWOL Professional Formula EX  
kanalizācijas cauruļu tīrīšanas līdzeklis

3. SASTĀVS  UN  ZIŅAS  PAR  TĀ  SASTĀVDAĻĀM:
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Piemērs - Divosan Forte
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Ķīmisko vielu iedalījums bīstamības 
grupās (bīstamība veselībai)
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Ekspozīcijas potenciāls
http://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/coshh-tool.htm

http://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/coshh-tool.htm


18http://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/coshh-tool.htm

Izlietotais 
daudzums 

Zema gaistamība 
vai putekļainība 

Vidēja 
gaistamība 

Vidēja 
putekļainība 

Augsta gaistamība 
vai putekļainība 

 “A” grupas bīstamības vielas 

Mazs 1 1 1 1 

Vidējs 1 1 1 2 
Liels 1 1 2 2 

 “B” grupas bīstamības vielas 

Mazs 1 1 1 1 
Vidējs 1 2 2 2 

Liels 1 2 3 3 
 “C” grupas bīstamības vielas 

Mazs 1 2 1 2 
Vidējs 2 3 3 3 

Liels 2 4 4 4 

 “D” grupas bīstamības vielas 
Mazs 2 3 2 3 

Vidējs 3 4 4 4 
Liels 3 4 4 4 

 “E” grupas bīstamības vielas 

Jebkāds 
daudzums 

4 4 4 4 

 

http://www.hse.gov.uk/coshh/essentials/coshh-tool.htm
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Piemērs - Tefacid 1 VL (stearīns)
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https://echa.europa.eu/

67701-03-5
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DDL 2.IEDAĻA. Bīstamības 
apzināšana
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Piemērs – Divosan Forte
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Darba drošības un vides veselības 

institūts

DIVOS 116 VM19
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Piemērs – Acidplus
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Piemērs - Hipohlorīts
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Informācija uz etiķetes

Etiķetes sastāvdaļa Piemērs

Signālvārds - nodrošina tūlītēju 

brīdinājumu lasītājam

Bīstami vai Uzmanību

Bīstamības apzīmējumi – liecina par 

vielas raksturu un ķīmiskās bīstamības 

smagumu, pamatojas uz ķīmiskās vielas 

klasifikāciju

Var izraisīt vēzi. 

Ieelpojot iestājas nāve.

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. 

Izraisa smagus ādas apdegumus un 

acu bojājumus. 

Var izraisīt elpceļu kairinājumu.

Piktogrammas - sniedz ilustratīvu 

apdraudējuma veida skaidrojumu īsumā
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Marķējuma informācijas saturs (17.pants) (1)

1. Uz vielas vai maisījuma, kas klasificēts kā bīstams un ir

iepakots, ir etiķete ar šādiem elementiem:

a. piegādātāja(-u) nosaukums, adrese un tālruņa numurs;

b. vielas vai maisījuma nominālais daudzums iepakojumā,

kāds ir pieejams plašākai sabiedrībai, ja vien šis

daudzums nav norādīts citur uz iepakojuma;

c. produkta identifikatori, kā norādīts 18. pantā;

d. attiecīgā gadījumā – bīstamības piktogrammas saskaņā ar 

19. pantu;

e. attiecīgā gadījumā – signālvārdi saskaņā ar 20. pantu;

33

ES regula (EK) Nr. 1272/2008 par ķīmisko vielu un to maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un 

iepakošanu.

Reg_1272_2008_GHS.pdf
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Marķējuma informācijas saturs (2)

f. attiecīgā gadījumā – bīstamības apzīmējums saskaņā ar 

21. pantu;

g. attiecīgā gadījumā – atbilstīgi drošības prasību apzīmējumi

saskaņā ar 22. pantu;

h. attiecīgā gadījumā – papildu informācijas iedaļa saskaņā ar 

25. pantu.

2. Uz etiķetes izmanto tās(to) dalībvalsts(-u) valodu,

kurā vielu vai maisījumu laiž tirgū, ja vien

attiecīgajā(-ās) dalībvalstī(-īs) nav noteikts citādi.

Piegādātāji uz etiķetes drīkst izmantot vairāk valodu,

nekā to pieprasa dalībvalstis, ar noteikumu, ka visās

lietotajās valodās sniedz vienu un to pašu

informāciju.
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Marķēšana (I pielikums 1.2. iedaļa)

◼Bīstamības piktogrammas, kas noteiktas V pielikumā, ir 

melns simbols uz balta fona sarkanā rāmī, kas ir 

pietiekami plats, lai būtu skaidri saskatāms. 

(1.2.1.1.iedaļa)

◼Visas bīstamības piktogrammas uz marķējuma zīmes ir 

proporcionāla kvadrāta formā. Katra no tām sedz vismaz 

vienu piecpadsmito daļu no harmonizētā marķējuma 

virsmas, tomēr minimālā virsma nav mazāka par 1 cm2. 

(1.2.1.2.iedaļa)

◼Vielas vai produkta marķējuma tilpums   125 ml

◼Vienreizējai lietošanai paredzēta šķīstoša iepakojuma 

marķēšana: no 25 ml (1.5.2.2.iedaļa)

35
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Ķīmiskās vielas etiķete
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Ķīmiskā maisījuma etiķete
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Ķīmiskā produkta etiķete
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DDL 8.IEDAĻA. Iedarbības 
pārvaldība / individuālā aizsardzība
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8.1. Pārvaldības parametri 

◼Arodekspozīcijas robežvērtības

» tiek prasīts norādīt Kopienas arodekspozīcijas robežvērtībām

(AER) atbilstīgas valsts arodekspozīcijas robežvērtības, un ka pat

tad, ja nav noteiktas Kopienas AER, ir jānorāda atbilstīgas valsts

robežvērtības

◼Bioloģiskās ekspozīcijas robežvērtības

◼ Informācija par pārraudzības procedūrām

»tiek piemērotas tās atsevišķās dalībvalsts robežvērtības un

juridiskais pamats, kur viela vai maisījums tiek laists tirgū, tāpēc, ja

metodes atšķiras, priekšroku dod nevis izcelsmes valsts, bet tās

valsts pārraudzības metodēm, kurai tiek sniegta DDL.
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Vadlīnijas par drošības datu lapu 
sagatavošanu (3.1.redakcijas, 2015.gada novembris)
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◼LR MK noteikumi 325/2007 “Darba aizsardzības

prasības saskarē ar ķīmiskām vielām darba vietās.”

(www.likumi.lv)

◼GESTIS robežvērtību starptautiskā datu bāze tīmekļa

vietne

AER informācijas avoti

http://www.likumi.lv/
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Piemērs  - DIVOS 116 VM19

Darba drošības un vides veselības 

institūts
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Piemērs - acetons
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8.2. Iedarbības pārvaldība

◼ Informācija par individuālās aizsardzības līdzekļu

izmantošanu atbilst labai arodhigiēnai un ir saderīga

ar citiem pārvaldības pasākumiem, tostarp tehnisko

kontroli, ventilāciju un izolāciju.

DDL 8. IEDAĻA.
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Piemērs  - DIVOS 116 VM19

Darba drošības un vides veselības 

institūts

8.2. Iedarbības pārvaldība

Atbilstoša inženiertehniskā kontrole:

Ja produkta šķaidīšanai tiek izmantotas īpašas dozēšanas sistēmas

bez izšļakstīšanās bīstamības vai tiešas saskares ar ādu,

individuālās aizsardzības līdzekļi, kas norādīti šajā iedaļā, nav

nepieciešami. Kur iespējams: izmantot automātiskās/slēgtās

sistēmas un aizvērt atvērtos iepakojumus. Transportēt pa caurulēm.

Uzpildīt, izmantojot automātiskās uzpildes sistēmas.

Darbam ar produktu izmantot manuālo lietošanas metodi.

Atbilstoši organizatoriskie pasākumi:

Nepieļaut tiešu saskari un/vai šļakatas, kur vien iespējams. Apmācīt 

personālu.
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◼Pamatojoties uz vielas vai maisījuma bīstamību un

saskares iespēju, norāda, kāds acu/sejas aizsardzības

līdzeklis vajadzīgs, piemēram, aizsargstikli,

aizsargbrilles, sejsargs.

Acu/sejas aizsardzība

Piemērs  - DIVOS 116 VM19

Piemērs – neomoscan FA 12
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◼Ādas aizsardzība

»Roku aizsardzība

»Pamatojoties uz vielas vai maisījuma bīstamību un

potenciālo nonākšanu saskarē, kā arī ņemot vērā

šādas saskares ar ādu apjomu un ilgumu, skaidri

norāda, kādi cimdi jāvalkā, strādājot ar vielu vai

maisījumu, tostarp:

- materiāla veidu un biezumu,

- materiāla ierasto vai minimālo izturības ilgumu.

Vajadzības gadījumā norāda roku aizsardzības

papildu pasākumus.

Roku aizsardzība
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Piemērs  - DIVOS 116 VM19

Darba drošības un vides veselības 

institūts
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Piemērs – neomoscan FA 12
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Individuālie aizsardzības līdzekļi
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Piemērs - acetons
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◼Būtu jābūt sekojošai informācijai:

» Aizsardzības līdzekļa tips, piemēram, autonomais 

elpošanas aparāts vai respirators, tostarp arī 

vajadzīgais filtra tips. 

»Ieteicams norādīt informāciju par piešķirto aizsardzības 

koeficientu (APF), kas jālieto konkrētajos apstākļos. 

»Jānorāda, ka liela apjoma vai nezināmas iedarbības 

gadījumā filtrējošo masku lietderība var būt ierobežota. 

Elpošanas aizsardzība
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Piemērs - acetons



56
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Piemērs - acetons

Hand protection:

Use protective gloves. The glove material must be sufficiently impermeable 

and resistant to the substance. Check the tightness before wear. Gloves should 

be well cleaned before being removed, then stored in a well ventilated 

location. Pay attention to skin care.

Skin protection cremes do not protect sufficiently against the substance.

Protective gloves of the following materials should not be worn longer than 4 

hours continually (Permeation time >= 4 hours):

Butyl rubber - Butyl (0,5 mm)

Following materials are unsuitable for protective gloves because of 

degradation, severe swelling or low permeation time:

Natural rubber/Natural latex – NR; Polychloroprene – CR; Nitrile 

rubber/Nitrile latex – NBR; Fluoro carbon rubber – FKM; Polyvinyl chloride 

– PVC.
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Piemērs - acetons

This is a low-boiling-point substance of group 2.

Respiratory protection: Gas filter AX, colour code brown.

Max. concentration for use: 1000 ml/m³ for max. 60 min. 5000 ml/m³ for max. 20 min.

Filters may only be used in their original condition. Repeated use is permissible for the 

appropriate maximum period within a single shift (max. 8 hours). Do not use AX filters 

against mixtures of low-boiling-point substances and other organic compounds.

Use insulating device for concentrations above the usage limits for filter devices, for 

oxygen concentrations below 17% volume, or in circumstances which are unclear.
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Pretgāzes filtru marķējums



60

Pretgāzes filtru marķējums
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DDL 14.IEDAĻA. Informācija par 
transportēšanu
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 Norāda visus īpašos piesardzības pasākumus, 

par ko lietotājam ir jāzina vai kas ir jāpiemēro 

saistībā ar transportēšanu vai pārvadāšanu 

telpās vai ārpus tām. 

 Vajadzības gadījumā sniedz informāciju par 

transporta klasifikāciju visu tipu pārvadājumiem: 

IMDG (jūras transports), ADR (autoceļi), RID 

(dzelzceļš), ICAO/IATA (aviotransports).
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Piemērs - Šķīdinātājs 646

64
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Piemērs - Vaitspirts
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Piemērs – Acidplus VA35
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Piemērs - Hipohlorīds



68

Bīstamo preču transportēšanas klases

◼Klase: 2 SASPIESTAS GĀZES  
◼Klase  2.1 Uzliesmojošs 
◼Klase 2.2 Neuzliesmojošas / netoksiskas saspiestas 

gāzes
◼Klase 3 UZLIESMOJOŠI ŠĶIDRUMI (arī degoši 

šķidrumi)
◼Klase  4 UZLIESMOJOŠAS CIETAS VIELAS
◼Klase 4.1 Uzliesmojošas cietas vielas 
◼Klase 4.2 Pašuzliesmojošas vielas
◼Klase 4.3 Bīstami mitruma ietekmē
◼Klase 5 OKSIDĒJOŠAS VIELAS 
◼Klase 5.1 Oksidējošas vielas 
◼Klase 5.2 Organiskie peroksīdi 
◼Klase 6 TOKSISKAS VIELAS
◼Klase 8 KODĪGĀS VIELĀS 
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Ķīmisko vielu un maisījumu 
savietojamība

Guideline for Managing Risks with Chemicals in DETE 

Workplaces, 2013 November (Austrālija)
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OK Tās pašas klases bīstamās preces, ir jābūt

saderīgām. Skatīt DDL vai piegādātāju norādes

atsevišķai ķīmiskajai vielai.

* Tās pašas klases bīstamās preces, var būt

nesaderīgas, iespējamas bīstamas reakcijas. Skatīt

DDL vai piegādātāju norādes atsevišķai ķīmiskajai

vielai.

SKATĪT DDL Var būt nepieciešama šo klašu produktu nošķiršana 

šiem klases. Vadīties pēc DDL esošās un piegādātāja 

sniegtās informācijas.

ATSEVIŠĶI Šo klašu bīstamos produktus jāuzglabā vismaz 3 m 

attālumā vienu no otra. Vadīties pēc DDL esošās un 

piegādātāja sniegtās informācijas.

NOŠĶIRT Šīs kombinācijas bīstamie produkti jānošķir vismaz 5 

m attālumā un jāuzglabā atsevišķos nodalījumos vai 

atsevišķās telpās.

IZOLĒTI Šī prasība attiecas uz organiskiem peroksīdiem, 

ieteicami īpaši uzglabāšanas skapji. Rūpīgi 

norobežot.
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Paldies par uzmanību!

71



72

DDL 4.IEDAĻA. Pirmās 
palīdzības pasākumi
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◼Pamācībai pirmajā palīdzībā jābūt:

»lai to var saprast un sniegt neapmācīts 

cilvēks

◼Pirmā palīdzība sniedzama

» neizmantojot sarežģītu aprīkojumu

»ar ierobežotu ārstniecības līdzekļu klāstu

»norāda, vai un cik steidzami vajadzīga 

medicīniskā palīdzība
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4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

»vispārīgas piezīmes, 

»pēc ieelpošanas

»pēc saskares ar ādu, 

»pēc saskares ar acīm, 

»pēc norīšanas, 

»pirmās palīdzības sniedzēja individuālā aizsardzība

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un 

aizkavēta

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko

palīdzību un īpašu aprūpi

DDL 4. IEDAĻAS STRUKTŪRA
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Piemērs - DIVOS 116 VM19

Darba drošības un vides veselības 

institūts
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Darba drošības un vides veselības 

institūts

DIVOS 116 VM19
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Piemērs  - DIVOS 116 VM19

77
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Piemērs – neomoscan FA 12

In any case show the physician the Safety Data 

Sheet. 
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Literatūras avoti

Grāmatas Tīmekļa vietnes

79

◼GESTIS datu bāze

◼NIOSH datu bāze 

(http://www.cdc.gov/niosh/)

◼ ICSC  (International Chemical

Safety Cards) 

(http://www.ilo.org/dyn/icsc/sho

wcard.home)

http://www.cdc.gov/niosh/
http://www.ilo.org/dyn/icsc/showcard.home
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Kodīga iedarbība - ķīmiskais apdegums

Nātrija hidroksīds (sārms)

Skābes izraisīts 

apdegums
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Kodīgo vielu toksiskās darbības
vispārīgs raksturojums

Audu bojājuma nopietnība ir 

saistīta ar:

➢kodīgās vielas veidu un 

daudzumu

➢pH līmeni

➢viskozitāti

➢saskares ilgumi

➢orgānu sistēmu 

iesaistīšanos

➢orgānu sistēmu stāvokli 

pirms saindēšanās

➢ēdiena klātbūtni kuņģī

»Stipru skābi (sērskābi, 

sālsskābi) vai stipru bāzi 

(nātrija hidroksīdu, kālija 

hidroksīdu) šķīdinot nelielā 

ūdens daudzumā, izdalās 

siltums.

Jāatceras, ka, jaucot šķīdumus

(šķidras vielas) kopā, lielāka blīvuma

šķīdumi (šķidrumi) jāpievieno mazāka

blīvuma šķīdumiem (šķidrumiem).

Piemēram, pagatavojot skābju

šķīdumus, skābi lej ūdenī, bet ne

otrādi!


