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Regulas

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1907/2006 -

REACH (ķīmisko vielu reģistrācija, novērtēšana, atļauju

sistēma un ierobežojumi) (pieņemta 2006.gada

18.decembris)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1272/2008 –

par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un

iepakošanu ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un

1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (CLP

regula) (pieņemta 2008.gada 16.decembris)
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Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 

648/2004 (2004. gada 31. marts) par mazgāšanas 

līdzekļiem

Kopš 2015. gada 1. jūnija drošības datu lapām (DDL) 

piemēro Komisijas regulu (ES) Nr. 2015/830. 

Regulas (2)
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Bīstamības piktogrammas
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ĶV iedarbības efekts ir atkarīgs no: 

 vielas daudzuma/ koncentrācijas,

 iedarbības laika,

 iedarbības ceļa (ieelpojot, norijot, uzsūcoties caur ādu 

u.c.),

 izplatības ķermeņa šķidrumos (asinīs, limfā, 

sekrēcijas sulās utt.),

metabolisma procesiem organismā  un metabolītu 

toksicitātes,

 iedarbības specifikas un individuālās jutības
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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!
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Kodīga iedarbība - ķīmiskais apdegums

Nātrija hidroksīds (sārms)

Skābes izraisīts 

apdegums



10

Piemērs  - DIVOS 116 VM19
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Kodīgas vielas
Oksidējošas vielas Kalcija hipohlorīds

Ūdeņraža peroksīds

Nātrija hipohlorīds

Korozīvās gāzes Hlors

Sēra dioksīds

Katlakmens noņēmēji Skudrskābe vai fosforskābe

Cauruļu tīrītāji Nātrija vai kālija hidroksīds

Tīrīšanas līdzekļi Nātrija karbonāts

Amonija hidroksīds

Tualetes tīrītāji Sērskābe

Skābeņskābe

Nātrija karbonāts

Grīdu tīrītāji Nātrija karbonāts

Nātrija hidroksīds
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Skābju iedarbības raksturs un koncentrācija

Korozīvas

skābes

ĻOTI BĪSTAMAS!

Etiķskābe ≥ 50%

Skudrskābe Konc. šķīdumi

Sālsskābe > 10%

Skābeņskābe > 10%

Fosforskābe > 60%

Sērskābe > 10%

Stipri kairinātāji BĪSTAMAS!

Etiķskābe 10 – 50%

Sālsskābe 5 – 10%

Skābeņskābe < 10%

Fosforskābe 35 – 50%

Sērskābe < 10%
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Piemērs – Divosan Forte
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Piemērs - Divosan Forte
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Divosan Forte
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Piemērs - Hipohlorīts
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Divosan Hypochlorite
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Dezinfekcijas līdzekļi/produkti 
veselības aprūpē

Formaldehīdu, fenolu, amonjaku saturoši 
(Burdenko maisījums);

Formaldehīdu, glutāraldehīdu saturoši līdzekļi 
(Aldasan, Descoton)

Glutāraldehīdu, amīnus un amonija sav. 
saturoši (Desoform, Lysoformin, Cidex, 
Sekucid, Seku ekstra)

Spirtus saturoši (Allsept, Sagrotan, 
Weigosept)
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Ķīmiskās tīrītavas

21

Perhloretilēns
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MK not. 325/2007 1.pielikums
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Nr. EINECS1 CAS2

Vielas 

nosaukums

(t.sk. sinonīmi)

Aroda ekspozīcijas robežvērtības 

(AER)

Piezīmes8 st. Īslaicīgi

(15 min)

mg/m³ ppm

(ml/m3)

mg/m³ ppm 

(ml/m3)

340
67-63-0 Izopropanols 350 600

271 50-00-0 Formaldehīds 0.5

294 111-30-8 Glutāraldehīds 5

586 204-825-9 127-18-4 Tetrahloretilēns

(perhloretilēns)

70 10 140 20 Āda
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