
IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBAS DATU LAPA / ZIŅAS PAR ĶĪMISKO VIELU VAI PRODUKTU 
saskaņā ar 91 / 155 EEC un 93 / 112 EEC direktīvām 

Datums: 
Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: 
 

Antikorozijas cinkapiepildes ZINOLA kompozīcija 

 
 

1.         VIELAS / PRODUKTA UN UZŅĒMUMA / KOMPĀNIJAS NOSAUKUMS  
      
1.1. Vielas / produkta nosaukums un kods Antikorozijas cinkapiepildes ZINOLA kompozīcija 
1.2.  Ziņas par uzņēmumu / kompāniju     
1.2.1. ražotājs/importētājs VMP Research & Production Holding 

Joint-Stock Company ( VMP Holding ) 
SIA “AB BALTIC” 

1.2.2.   Uzņēmuma reģistra numurs  40103257137 
1.2.3.   Pilna adrese                                             

Pasta indekss 
Ekaterenburgs, Amundsena 101, 
Russian Federation 
620016 

Māras iela 2 , Mežāres , 
Babītes pag., Rīgas rajons , 
LV2101, LATVIJA 

  Tālrunis  +07 (3432) 439-241 26632560; 67461960 
 

  Fakss  +07 (3432) 439-241 67461960 
1.2.4. Ārkārtējas situācijas gadījumā   

zvanīt 
ražotājam: 
 +07 (3432) 439-241 

importētājam:  
26632560; 67461960 

  Ātrai palīdzība:                                          03                                          
  Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: 67461960 
  Glābšanas dienests:                                 112                                 
  

2. PRODUKTA SASTĀVS / ZIŅAS PAR SASTĀVDAĻĀM     
    
 Apraksts (paredzētais pielietojums)  ZINOLA krāsu kompozīcija 
 Ziņas par kaitīgām sastāvdaļām: 
CAS № EC № Sastāvdaļas nosaukums  Koncentrācija Klasifikācija 
7440-66-6 231-175-3 Cinka pulveris 

 
65 – 75 % N R10-15-50-53 

8052-41-3
  

Nav Polistirols 
 

2 – 5%  Nav dota 

123-86-4 265-194-3 Naftas solvents  
 

15 – 20 % - R10-66-67 

3.         KAITĪGUMA IDENTIFIKĀCIJA 
  
Uzliesmojošs 
Bīstams videi. Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē. 
  
 
4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI 
  
4.1.      Vispārējas ziņas / īpaši norādījumi.  

Nepieciešamības gadījumā  griezties pie ārsta. 
    
4.2. Ieelpošana Nodrošināt svaiga gaisa pieplūdi, turēt cietušo siltumā un ļaut 

atpūsties. Nepieciešamības gadījumā izdarīt mākslīgo elpināšanu. 
    
4.3. Kontakts ar ādu Novilkt nosmērēto apģērbu. Rūpīgi nomazgāt nosmērēto ādu ar ūdeni 

un ziepēm vai lietot piemērotu ādas tīrīšanas līdzekli.    
 

4.4. Kontakts ar acīm Izskalot acis ar lielu daudzumu tīra, svaiga ūdens (ne mazāk kā 15 
minūtes) un griezties pie ārsta. 

    
4.5.      Nokļūstot kuņģī   Ja produkts nejauši norīts, steidzīgi griezties pie ārsta. Nedrīkst 



izsaukt vemšanu. Nodrošināt cietušajam miera stāvokli. 
  

5. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI   
  
5.1.      Ieteicamie ugunsdzēšanas līdzekļi 
  

  
Izmantot smilti, asbesta materiālu, kīmisko putu, ugunsdzēšanas 
līdzekļus vai ūdens sīkpadevi. 

    
5.2. Aizliegts pielietot   - 
    
Papildus informācija 
 

Degšanas procesā veidojas biezi, melni dūmi, kas satur veselībai 
kaitīgus sadalīšanās produktus. Izvairīties no dūmu ieelpošanas. 
Lietot pilnu aizsargekipējumu, ieskaitot noslēgtās sistēmas 
elpošanas aparātus. 

    
6.         PASĀKUMI AVĀRIJAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ 
    
6.1. Personāla aizsardzība   
  

Organizācija un visu veidu antikorozijas darbu veikšanai jābūt drošai 
visas stadijas un jāatbilst visiem noteikumiem. Individuālām darbām 
pielaist tikai personas, kas izgājušas apmācību un instruktāžu.  
Produkta noplūdes gadījumā pārtraukt darbus, un nodrošināt labu 
gaisa apmaiņu. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. 
  

6.2.  Vides aizsardzība   
  

Kompozīcija ir toksiska un ugunsnedroša, iekļauto komponentu dēļ. 
Nepieļaut produktu izliešanu kanalizācijā un augsnē. 
 

6.3.     Savākšanas metodes  
  

Ierobežot un savākt izlieto vielu ar nedegošu absorbējošu 
materiālu, piemēram, ar smiltīm vai zāģu skaidam,  ievietot  
konteineros un likvidēt saskaņā ar vietējiem Vides aizsardzības 
noteikumiem.  

6.4. Īpaši norādījumi - 
    
7.        VIELAS / PRODUKTA LIETOŠANAS UN UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI 
  
7.1.     Lietošana 

  
Šķīdinātāja un produkts tvaiki ar gaisu var veidot sprādzienbīstamu  
maisījumu, tādēļ darba vietā jānodrošina laba gaisa apmaiņa. Veikt 
pasākumus, lai nerastos statiskā elektrība. Aizliegts smēķēt un 
pielietot atklātu liesmu, veikt darbus, kuru laikā veidojas dzirksteles.  
Pirms kompozīcijas pielietošanās nepieciešams to rūpīgi samaisīt 
līdz vienveidīgam stāvoklim. 
Kompozīcijas uzlikšana notiek rūpniecības un lauku apstākļos 
temperatūrā no –15 līdz +40 C un samērā mitros apstākļos līdz 
90%. 
  

7.2.      Uzglabāšana Glabāt blīvi noslēgtā traukā sausā, viegli vēdināmā telpā tālu no 
karstumu izstarojošiem priekšmetiem. Sargāt no ilgstošas tiešu 
saules staru iedarbības.  
  

8.         EKSPOZĪCIJAS KONTROLE / PERSONĀLA AIZSARDZĪBA 
  
8.1.      Tehniskie līdzekļi 

  
Nodrošināt gaisa apmaiņu. Ja dabīgā gaisa apmaiņa ir 
nepietiekama, organizēt efektīvu vietējo ventilāciju. 
  

8.2.      Ekspozīcijas robežas   Darba zona gaisā ražošanas telpas naftas solventa 100 mg/m3. 
 
8.3.      Personāla aizsardzība: 

  

8.3.1.   Vispārējas prasības Ievērot priekšnoteikumus drošai produkta izmantošanai.  
  

8.3.2.   Elpošanas ceļu aizsardzība Nepietiekamas ventilācijas gadījumā izmantot respiratoru ar 
attiecīgu filtru (organiskām gāzēm un tvaikiem). 
  



8.3.3.   Roku aizsardzība Lietot aizargcimdus. 
8.3.4.   Acu aizsardzība - 

  
8.3.5.   Citi norādījumi  Strādājot ar produktu, izmantot speciālus kostīmus, virsvalkus, 

kombinzonus un ādas apavus. 
    

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS  
    
9.1.     Agregātstāvoklis  (20°C)  
9.2.     Krāsa 
9.3.     Smarža   
9.4.     pH 
9.5.     Ziņas par agregātstāvokļa izmaiņām 
9.5.1. 9.5.1.          kušanas temperatūra/intervāls 
9.5.2. 9.5.2.          viršanas temperatūra/intervāls 
9.6.  Uzliesmošanas temperatūra  
 

 Aizdegšanās temperatūra  
9.8. Pašuzliesmošanas temperatūra  
 
9.9.     Eksplozijas robežas  
9.10. Tvaika spiediens  
9.11. Relatīvais blīvums                   
9.12. Šķīdība    

a)      ūdenī    
b)      taukos  

 
 
9.13. Lipofilitātes raksturojums (sadalīšanās 
koeficients n-oktanols/ūdens) 
9.14.  Citas ziņas 

šķidrs 
caurspidigs 
ar smaržu  
- 
pēc samaisīšanas pārveršas vienveidīgā stāvoklī pēleka krāsa 
 - 
130°C  
naftas solvents 25-27°C;  
 
 
 naftas solvents 553°C 
 
1,3-8,0 %  
 
2,5 – 2,7 g/cm3 

  
nešķīstošs 

  
  
 
 
- 

  
10. ZIŅAS PAR STABILITĀTI UN REAĢĒTSPĒJU 

  
10.1.    Izvairīties no 

  
Šķīdinātāja tvaiki ar gaisu var veidot sprādzienbīstamu maisījumu 
(sk. eksplozijas robežas). 
 

10.2. Nesavietojami materiāli    
 

Sargāt no oksidētājiem, stiprām skābēm un sārmu šķī-dumiem, lai 
neizsauktu eksotermiskas reakcijas. 

    
10.3. Bīstami sadalīšanās produkti 
 

Degšanas procesā veidojas biezi, melni veselībai kaitīgi  dūmi, kas 
satur oglekļa oksīdu, oglekļa dioksīdu un slāpekļa oksīdu. 
 

11.       TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 
  
11.1.    Akūtā toksicitāte 

  
sk. punkts 11.4. 

11.2.    Kairināmība un kodīgums sk. punkts 11.4. 
11.3.    Sensibilitāte Ražotājs informē, ka produkts var izraisīt alerģisku reakciju 

cilvēkiem, kuriem ir paaugstināts jutīgums .               
11.4.    Empīriskas ziņas par iedarbību uz cilvēku: 
11.4.1. Ieelpošana Šķīdinātāja un kompozīcijas tvaika ieelpošana ir kaitīga veselībai. 

Ilgstoša šķīdinātāja un kompozīcijas tvaika ieelpošana kairina 
gļotādu, elpošanas ceļus, nieres un centrālo nervu sistēmu. Var 
rasties galvassāpes, reiboņi, miegainība un ekstremālos gadījumos 
pat samaņas zaudēšana.   
 

11.4.2. Kontakts ar ādu Saskaroties ar ādu, to attauko, tā rezultātā var veidoties kairinoša 
ekzēma. 
 

11.4.3. Kontakts ar acīm Produktam iekļūstot acīs, iespējama acu iekaišana. 
  
11.4.4. Cita iedarbība 

  
Kaitīgs iekļūstot organismā. 
 



12.     EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA   
  
12.1.   Noturīgums vidē    

  
Nav ziņu 

12.2. Bioakumulēšanās spēja   Nav ziņu 
12.3.   Mobilitāte   Nav ziņu 
12.4.   Toksiskā iedarbība uz organismiem Klasificēts kā toksisks pamatojoties uz sastāvdaļu klasifikāciju 
12.5.   Cita informācija Nepieļaut produkta izliešanu kanalizācijā, augsnē un ūdenstilpnēs. 

  
13.      ZIŅAS PAR IESPĒJAMAJIEM UTILIZĀCIJAS VEIDIEM 
  
13.1.   Izstrādājuma atkritumi 
  
  
 
 
 
13.2.   Iepakojuma atkritumi 

  
Visi šķidrie atkritumi, kas veidojas pēc iekārtu skalošanās, savac 
speciālā konteineri un izmanto kompozīcijas izgatavošanai. 
Savukārt cietus atkritumus,kas attiecas pie 4 klases bīstamības, 
savac konteineros un iznīcinā saskaņā ar vietējo likumdošanu.  
  
 
Tukšā tara jānogādā izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu. 

  
14.       INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU    
  
14.1.    UN numurs             

  
1263 

14.2.    Iepakojuma grupa      III 
14.3.    Sauszemes transports    
14.3.1. ADR/RID klase    3 
14.3.2. Nosaukums transporta dokumentā  Krāsa 
14.4.   Jūras transports      
14.4.1. IMDG klase      3.3. 
14.4.2. Pareizs tehniskais nosaukums  Paint Product 
14.4.3. EMS numurs    3-05 
           MFAG    310 
           Mar.Pol.    
  
15.       REGULATĪVĀ INFORMĀCIJA    
      
15.1.   Marķējums       
           Bīstamības klasifikācija     
 

Uzliesmojošs  Bīstams videi 

           Satur Nav nepieciešams norādīt.   
      
           R-frāzes                               R10 Uzliesmojošs 
                                                          R50/53 Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens 

vidē. 
    
           S-frāzes S2  Sargāt no bērniem 
 S16 Sargāt no uguns- nesmēķēt.  
  S24/25 Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. 
  S46 Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai 

marķējumu. 
  S51 Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. 

 S61 Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības 
datu lapas. 

15.2.   Papildinformācija Var izraisīt alerģisku reakciju cilvēkiem, kuriem ir paaugstināts jutīgums .               
  

15.3.    Nacionālie normatīvi “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums”. 
LR MK Noteikumi Nr.107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, 
marķēšanas un iepakošanas kārtība” 
LR MK Noteikumi Nr.105 “Kārtība, kādā aizpildāmas un nosūtāmas ķīmisko produktu 
drošības datu lapas”. 

  



16.       CITAS ZIŅAS  
    
16.1.    Paredzētais pielietojums  Izmanto kā gruntkrāsu, kura pakļauta specīgai atmosfēras un 

ķīmisko vielu iedarbībai. 
Ieteicama tērauda karkasu, mēžrūpniecības ķīmiskās rūpnīcbās 
tērauda konstrukciju un iekārtu krāsošanai. Ātri žūstošas 
dekoratīvas pretkorozijas  krāsas. 
 

    
16.2.   Lietošanas instrukcija un     
            ierobežojumi 

Uz etiķetes un tehniskajā specifikācijā. 
Produkts piemērots tikai profesionālai pielietošanai.  

    
16.3. Citas ziņas  
 

    

16.4.   Papildinformācija par  produkta   
          drošību  
  
  

 Māras iela 2 , Mežāres , Babītes pag., Rīgas rajons , LV2101, LATVIJA 
26632560 , 76461960 

                       

 
Šī drošības datu lapa ir sastādīta saskaņā ar LR MK Noteikumiem Nr.418.  Sastādot produkta drošī-bas datu 

lapu,  tika izmantota ražotāju drošības datu lapās   (Safety data sheet)  sniegtā informācija. 
 Šī informācija attiecas uz šo produktu, to lietojot tikai paredzētajam nolūkam. Firma neatbild par šis 
informācijas atbilstību un piemērošanu attiecībā uz katra atsevišķa lietotāja citām, specifiskām vajadzībām. 
  


