
Lapa 1 no 22 
 

Pielikums Nr. 14.1. Pielikums LSEZ SIA „GI Termināls” naftas un šķidro ķīmisko produktu glabāšanas shēmai 
Izstrādāts 20.02.2019. 

 

Bīstamo vielu nosaukumi, ANO numuri, bīstamības piktogrammas, bīstamības apzīmējumi (H frāzes) un 

drošības prasību apzīmējumi (P frāzes) 
 

Bīstamās vielas nosaukums, ANO 

numurs, bīstamības piktogrammas 

Bīstamības apzīmējumi  

(H frāzes) 
Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes) 

Bīstamās vielas nosaukums:  

2-ETILHEKSANOLS 

 

ANO numurs: Viela nav klasificēta 

kā bīstama saskaņā ar transporta 

noteikumiem 

 

Bīstamības 

piktogramma: 

 
 

GHS07 
 

H315 -  kairina ādu; 

H319 – izraisa nopietnu acu 

kairinājumu; 

H332 – kaitīgs ieelpojot; 

H335 – var izraisīt elpceļu 

kairinājumu. 

 

P233 - Tvertni turēt cieši noslēgtu; 

P261 - Izvairīties ieelpot putekļus/ dūmus/gāzi/miglu/tvaikus/ izsmidzinātā veidā; 

P280 - Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus; 

P302 + P352 - SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens; 

P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas 

minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. 

Turpināt skalot; 

P304 + P340 - IEELPOJOT: Ļaut piekļūt svaigam gaisam un turēt miera stāvoklī, 

lai būtu ērti elpot; 

P312 Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. 

 

Bīstamās vielas nosaukums:  

ACETONS 

 

ANO numurs: 1090 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 

 
GHS07      GHS05 

 

H225 - Viegli uzliesmojošs 

šķidrums un tvaiki;  

H318 – Var izraisīt nopietnus 

acu bojājumus; 

H319 – Izraisa nopietnu acu 

kairinājumu; 

H336 – Var izraisīt 

miegainību un reiboņus; 

H302 – Kaitīgs, ja tiek norīts; 

H317 – Var izraisīt alerģisku 

ādas reakciju. 

P210 – Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns/ karstas 

virsmas. Nesmēķēt! 

P233 – Tvertni turēt cieši noslēgtu. 

P240 – Tvertnes un iekārtas saņemšanai ievietot zemē/sasaistīt. 

P241 – Izmantot sprādziendrošas elektriskas/ar ventilāciju/izgaismotas iekārtas. 

P242 – Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. 

P243 – Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi. 

P261 – Izvairīties ieelpot putekļus/dūmus/gāzi/miglu/tvaikus/izsmidzinātā veidā. 

P264 – Pēc rīkošanās kārtīgi nomazgāties. 

P271 – Izmantot ārā vai tikai labi vēdinātās telpās. 

P280 – Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsegus. 

P305+P351+P338 – Saskarē ar acīm: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. 

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. 

P304 + P340 – Ieelpošanas gadījumā: Ļaut piekļūt svaigam gaisam un turēt miera 

stāvoklī, lai būtu ērti elpot. 

P312 – sazinieties ar saindēšanās centru vai ārstu, ja Jums ir slikta pašsajūta. 

P337 + P313 – Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. 

P403 + P233 – Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt tvertni cieši noslēgtu. 
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Bīstamās vielas nosaukums, ANO 

numurs, bīstamības piktogrammas 

Bīstamības apzīmējumi  

(H frāzes) 
Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes) 

Bīstamās vielas nosaukums:  

BENZĪNS 

 

ANO numurs: 1202 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS07      GHS09 

 

 
GHS08     GHS02 

H224 – īpaši viegli 

uzliesmojošs šķidrums un 

tvaiki; 

H304 – var izraisīt nāvi, ja 

norīts vai iekļūst elpceļos; 

H315 – kairina ādu;  

H336 – var izraisīt 

miegainību vai reiboņus; 

H340 – var izraisīt 

ģenētiskus bojājumus; 

H350 – var izraisīt vēzi; 

H361fd – Ir aizdomas, ka 

negatīvi ietekmē auglību. Ir 

aizdomas, ka var nodarīt 

kaitējumu nedzimušam 

bērnam; 

H411 – toksisks ūdens 

organismiem ar ilglaicīgām 

sekām. 

P201 – Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu. 

P202 - Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi brīdinājumi. 

P210 – Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns/ karstas 

virsmas. Nesmēķēt. 

P233 – Tvertni turēt cieši noslēgtu. 

P240 – Tvertnes un iekārtas saņemšanai ievietot zemē/sasaistīt. 

P241 – Izmantot sprādziendrošas elektriskas/ar ventilāciju/ izgaismotas/…/iekārtas. 

P242 – Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. 

P243 – Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi. 

P261 - Izvairīties ieelpot putekļus/ dūmus/gāzi/miglu/tvaikus/ izsmidzinātā veidā. 

P264 - Pēc izmantošanas … kārtīgi nomazgāt. 

P271 - Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. 

P273 – Izvairīties no izplatīšanās apkārtējā vidē. 

P280 – Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus. 

P312 - Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. 

P321 - Īpaša medicīniskā palīdzība (sk. … uz šīs etiķetes). 

P331 – Neizraisīt vemšanu. 

P391- Savākt izšļakstīto šķidrumu. 

P405 - Glabāt slēgtā veidā. 

P501 - Atbrīvoties no satura/ tvertnes. 

P301 + P310 – Norīšanas gadījumā nekavējoties sazinieties ar saindēšanās centru vai 

ārstu. 

P302+P352 – SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. 

P303+P361+P353 – SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu 

piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. 

P304+P340 - IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigā gaisā un 

nodrošināt netraucētu elpošanu. 

P308 + P313 – Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību. 

P332 + P313 – Ja rodas ādas kairinājums: Lūdziet mediķu palīdzību. 

P362+P364 – Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. 

P370+P378 - Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet…. 

P403 + P233 - Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. 

P403 + P235 – Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. 
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Bīstamās vielas nosaukums, ANO numurs, 

bīstamības piktogrammas 

Bīstamības apzīmējumi  

(H frāzes) 
Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes) 

Bīstamās vielas nosaukums:  

BENZOLA DESTILĀCIJAS ATLIKUMI 

 

ANO numurs: 1992 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS02      GHS08 

 

 
GHS06    GHS09 

H226 - Uzliesmojošs šķidrums 

un tvaiki; 

H302 – Kaitīgs, ja tiek norīts; 

H304 – var izraisīt nāvi, ja norīts 

vai iekļūst elpceļos; 

H319 – izraisa nopietnu acu 

kairinājumu; 

H315 -  kairina ādu; 

H331 - Toksisks ieelpojot; 

H335 – var izraisīt elpceļu 

kairinājumu; 

H351 - Ir aizdomas, ka var 

izraisīt vēzi; 

H411 – toksisks ūdens 

organismiem ar ilglaicīgām 

sekām. 

P202 - Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi brīdinājumi; 

P210 - Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/ atklāta 

uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt; 

P243 - Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi; 

P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē; 

P280 - Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas 

aizsargus; 

P301 + P310  - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar 

SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu; 

P304 + P340  - IEELPOJOT: Ļaut piekļūt svaigam gaisam un turēt miera 

stāvoklī, lai būtu ērti elpot; 

P302 + P352  - SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju 

un ūdens; 

P305 + P351 + P338  - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni 

vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var 

vienkārši izdarīt. Turpināt skalot; 

P331  - NEIZRAISĪT vemšanu; 

P391  - Savākt izšļakstīto šķidrumu. 

Bīstamās vielas nosaukums:  

BENZOLA REKTIFIKĀCIJAS 

ATLIKUMI 

 

ANO numurs: 1268 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS02      GHS08 

 
GHS07    GHS09 

H226 - Uzliesmojošs šķidrums 

un tvaiki; 

H304 – var izraisīt nāvi, ja norīts 

vai iekļūst elpceļos; 

H315 -  kairina ādu; 

H319 – izraisa nopietnu acu 

kairinājumu; 

H340 – var izraisīt ģenētiskus 

bojājumus; 

H350 – var izraisīt vēzi; 

H411 – toksisks ūdens 

organismiem ar ilglaicīgām 

sekām. 

P202 - Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi brīdinājumi; 

P210 - Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/ atklāta 

uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt; 

P243 - Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi; 

P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē; 

P280 - Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas 

aizsargus; 

P302 + P352 - SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju 

un ūdens; 

P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni 

vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var 

vienkārši izdarīt. Turpināt skalot; 

P301 + P310 - NORĪŠANAS: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties 

sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu; 

P331 - NEIZRAISĪT vemšanu; 

P391 - Savākt izšļakstīto šķidrumu. 
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Bīstamās vielas nosaukums, ANO 

numurs, bīstamības piktogrammas 

Bīstamības apzīmējumi  

(H frāzes) 
Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes) 

Bīstamās vielas nosaukums:  

BENZOLS 

 

ANO numurs: 1114 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
    GHS02        GHS07        GHS08 

H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un 

tvaiki;  

H340 – var izraisīt ģenētiskus bojājumus; 

H350 – var izraisīt vēzi; 

H372 – Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas 

vai atkārtotas iedarbības rezultātā; 

H304 – var izraisīt nāvi, ja norīts vai 

iekļūst elpceļos; 

H315 – kairina ādu; 

H319 – izraisa nopietnu acu kairinājumu. 

P201 - Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu; 

P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ - Nekavējoties sazinieties ar 

SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu; 

P305+P351+P338 IEKĻŪSTOT ACĪS - uzmanīgi skalot ar ūdeni 

vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir 

viegli izdarīt. Turpināt skalot; 

P308+P313 - Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet palīdzību 

mediķiem; 

P331 - NEIZRAISĪT vemšanu; 

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU - nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens 

daudzumu. 

 

Bīstamās vielas nosaukums:  

BUTILSPIRTA DESTILĀCIJAS 

ATLIKUMI 
 

ANO numurs: saskaņā ar transporta 

noteikumiem viela nav klasificēta kā 

bīstama 

 

Bīstamības 

piktogramma: 

 
 

   GHS07 
 

H315 –  kairina ādu; 

H319 – izraisa nopietnu acu kairinājumu; 

H317 – Var izraisīt alerģisku ādas 

reakciju. 

H412 – Kaitīgs ūdens organismiem ar 

ilgstošām sekām. 

P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē; 

P280 - Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas 

aizsargus; 

P302 + P352 - SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu 

ziepju un ūdens; 

P333 + P313 - Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu 

palīdzību; 

P362 - Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas 

izmazgāt; 

P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes. 
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Bīstamās vielas nosaukums, ANO 

numurs, bīstamības piktogrammas 

Bīstamības apzīmējumi  

(H frāzes) 
Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes) 

Bīstamās vielas nosaukums:  

CIKLOHEKSĀNS 
 

ANO numurs: 1145 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 

 
GHS07      GHS09 

 

 
GHS08     GHS02 

 

H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un 

tvaiki;  

H304 – var izraisīt nāvi, ja norīts vai 

iekļūst elpceļos; 

H315 -  kairina ādu; 

H336 – Var izraisīt miegainību un 

reiboņus; 

H400 – Ļoti toksisks ūdens 

organismiem; 

H410 – Ļoti toksisks ūdens 

organismiem ar ilglaicīgām sekām. 

P210 – Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta 

uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt! 

P233 – Turēt tvertni cieši noslēgtu. 

P240 – Tvertnes un iekārtas saņemšanai ievietot zemē/sasaistīt. 

P241 – Izmantot sprādziendrošas elektriskas/ ar ventilāciju/izgaismotas 

iekārtas. 

P242 – Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. 

P243 – Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi. 

P280 – Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. 

P264 – Pēc rīkošanās kārtīgi nomazgāties. 

P261 – Izvairīties ieelpot putekļus/dūmus/gāzi/miglu/tvaikus/izsmidzinātā 

veidā. 

P271 – Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. 

P273 – Izvairīties no izplatīšanās apkārtējā vidē. 

P331 – Neizraisīt vemšanu. 

P321 – Īpaša medicīniskā palīdzība. 

P312 – Sazināties ar saindēšanās centru vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. 

P391 – Savākt izšļakstīto šķidrumu. 

P405 – Glabāt slēgtā vietā. 

P303 + P361 + P353 – Saskarē ar ādu: noģērbt visu piesārņoto apģērbu. 

Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. 

P403 + P235 – Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. 

P301 + P310 – Norīšanas gadījumā: Nekavējoties sazinieties ar saindēšanās 

centru vai ārstu. 

P302 + P352 – Saskarē ar ādu nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens. 

P332 + P313 – Ja rodas ādas kairinājums: Lūdziet mediķu palīdzību. 

P304 + P340 – Ieelpošanas gadījumā: Ļaut piekļūt svaigam gaisam un turēt 

miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. 
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Bīstamās vielas nosaukums, ANO 

numurs, bīstamības piktogrammas 

Bīstamības apzīmējumi  

(H frāzes) 
Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes) 

Bīstamās vielas nosaukums: 

DABASGĀZE 
 

ANO numurs: 1971 

 

Bīstamības  

piktogramma: 

 
 

    GHS02 
 

H220 – īpaši viegli uzliesmojoša 

gāze 

 

P210 - nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta 

uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt; 

P377 - ugunsgrēks gāzes noplūdes rezultātā: nedzēst, ja vien noplūdi var 

apstādināt drošā veidā; 

P381 - novērst visus uzliesmošanas avotus, ja to var izdarīt droši. 

 

Bīstamās vielas nosaukums:  

DIETILĒNA GLIKOLS 
 

ANO numurs: saskaņā ar transporta 

noteikumiem viela nav klasificēta kā 

bīstama  

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS07    GHS08 

 
 

H302 – Kaitīgs, ja tiek norīts; 

H373 - Var izraisīt orgānu 

bojājumus. 

 

P260 - Neieelpot putekļus/dūmus/ gāzi/miglu/izgarojumus/ smidzinājumu; 

P314 - Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta; 

P264 - Pēc rīkošanās ar produktu kārtīgi nomazgāt rokas; 

P270 - Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā; 

P301 + P312 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS 

CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta; 

P330 - Izskalot muti; 

P271 - Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās; 

P280 - Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus; 

P363 - Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt; 

P304 + P340 - IEELPOJOT: Ļaut piekļūt svaigam gaisam un turēt miera 

stāvoklī, lai būtu ērti elpot; 

P312 - Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta 

pašsajūta; 

P302 + P352 - SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un 

ūdens; 

P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes; 

P322 - Īpaši pasākumi. 
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Bīstamās vielas nosaukums, ANO 

numurs, bīstamības piktogrammas 

Bīstamības apzīmējumi  

(H frāzes) 
Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes) 

Bīstamās vielas nosaukums:  

DĪZEĻDEGVIELA 
 

ANO numurs: 1202 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS02    GHS07 

 
GHS08      GHS09 

 
 

H225 - Viegli uzliesmojošs 

šķidrums un tvaiki;  

H332 – kaitīgs ieelpojot; 

H373 – Var izraisīt orgānu 

bojājumus; 

H351 - Ir aizdomas, ka var 

izraisīt vēzi; 

H304 – var izraisīt nāvi, ja 

norīts vai iekļūst elpceļos; 

H315 -  kairina ādu; 

H411 – toksisks ūdens 

organismiem ar ilglaicīgām 

sekām. 

 

P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/.../karstas 

virsmas. Nesmēķēt;  

P233 Tvertni stingri noslēgt;  

P240 Tvertnes un iekārtas saņemšanai ievietot zemē/sasaistīt;  

P241 Izmantot sprādziendrošas elektriskas/ar ventilāciju/izgaismotas/.../iekārtas;  

P242 Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles;  

P243 Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi;  

P260 Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu;  

P261 Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu;  

P264 Pēc izmantošanas ... kārtīgi nomazgāt; 

P270 Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā;  

P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās;  

P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē;  

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus;  

P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar 

SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu;  

P301+P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU 

vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta;  

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu;  

P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto 

apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā;  

P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt 

miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot;  

P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu;  

P312 Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta;  

P314 Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta;  

P321 Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. ... uz šīs etiķetes);  

P330 Izskalot muti;  

P331 NEIZRAISĪT vemšanu;  

P332 + P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību;  

P361 Noņemt/Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu; 

P362 Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt; 

P370+P378 Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet ...; 

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu;  

P403 + P235Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā; 

P405 Glabāt slēgtā veidā; 

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes... 
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Bīstamās vielas nosaukums, ANO 

numurs, bīstamības piktogrammas 

Bīstamības apzīmējumi  

(H frāzes) 
Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes) 

Bīstamās vielas nosaukums:  

ETANOLS 
 

ANO numurs: 1170 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS02    GHS07 

H225 - Viegli uzliesmojošs 

šķidrums un tvaiki;  

H319 – izraisa nopietnu acu 

kairinājumu. 

 

P210 - Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta 

uguns/.../karstas virsmas. Nesmēķēt;  

P233 Tvertni stingri noslēgt;  

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus;  

P309 JA saskaras vai ja jums ir slikta pašsajūta:. 

 

Bīstamās vielas nosaukums:  

ETILĒNGLIKOLS 
 

ANO numurs: uz produktu 

neattiecas starptautiskie noteikumi 

par bīstamo kravu pārvadājumiem 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS07   GHS08 

H302 – Kaitīgs, ja tiek norīts; 

H373 – Var izraisīt orgānu 

bojājumus. 

 

P260 - Neieelpot putekļus/dūmus/ gāzi/miglu/izgarojumus/ smidzinājumu; 

P314 - Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta; 

P264 - Pēc rīkošanās ar produktu kārtīgi nomazgāt rokas; 

P270 - Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā; 

P301 + P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ - Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS 

CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta; 

P330 - Izskalot muti; 

P271 - Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās; 

P280 - Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus; 

P363 - Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt; 

P304 + P340 IEELPOJOT - Ļaut piekļūt svaigam gaisam un turēt miera stāvoklī, 

lai būtu ērti elpot; 

P312 - Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta 

pašsajūta; 

P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU - Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un 

ūdens; 

P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes; 

P322 - Īpaši pasākumi. 
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Bīstamās vielas nosaukums, ANO 

numurs, bīstamības piktogrammas 

Bīstamības apzīmējumi  

(H frāzes) 
Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes) 

Bīstamās vielas nosaukums:  

IZOBUTANOLS 
 

ANO numurs: 1212 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 

 
GHS07      GHS02      GHS05 

H226 - Uzliesmojošs šķidrums 

un tvaiki; 

H315 -  kairina ādu; 

H318 – Var izraisīt nopietnus 

acu bojājumus; 

H335 – var izraisīt elpceļu 

kairinājumu. 

H336 – Var izraisīt miegainību 

un reiboņus. 

P210 - nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/ atklāta uguns/karstas 

virsmas. Nesmēķēt; 

P233 - tvertni turēt cieši noslēgtu; 

P241 - izmantot sprādziendrošas elektriskas/ar ventilāciju/ izgaismotas/iekārtas; 

P242 - izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles; 

P243 - nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi; 

P280 - izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus; 

P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem) - nekavējoties noģērbt visu  

piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā; 

P370 + P378 Ugunsgrēka gadījumā - izmantot ūdens strūklu, pulvera vai oglekļa 

dioksīda (CO2) ugunsdzēsības aparātus (UA), putas; 

P403 + P235 - glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā; 

P501 - atbrīvoties no satura/tvertnes. 

Bīstamās vielas nosaukums:  

JĒLAIS BENZOLS 
 

ANO numurs: 3295 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS02            GHS07 

 

 
GHS09           GHS08 

H225 - Viegli uzliesmojošs 

šķidrums un tvaiki;  

H304 – var izraisīt nāvi, ja 

norīts vai iekļūst elpceļos; 

H315 -  kairina ādu; 

H319 – izraisa nopietnu acu 

kairinājumu; 

H336 – Var izraisīt miegainību 

un reiboņus; 

H340 – var izraisīt ģenētiskus 

bojājumus; 

H350 – var izraisīt vēzi; 

H361 – Ir aizdomas, ka negatīvi 

ietekmē auglību. Ir aizdomas, 

ka var nodarīt kaitējumu 

nedzimušam bērnam; 

H372 - Izraisa orgānu 

bojājumus ilgstošas vai 

atkārtotas iedarbības rezultātā; 

H411 – toksisks ūdens 

organismiem ar ilglaicīgām 

sekām. 

P210 – Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas 

virsmas. Nesmēķēt. 

P243 – Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi. 

P280 - Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus. 

P301+P330+P331 – Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Neizraisīt vemšanu. 

P303+P361+P353 – Saskarē ar ādu: Nekavējoties noģerbt visu piesārņoto apģērbu. 

Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. 

P403+P233 – Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. 

P405 – Glabāt slēgtā veidā. 

P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes; 

P260 – Neieelpot tvaikus. 

 

 
 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=b%C4%ABstam%C4%ABbaas+apz%C4%ABm%C4%93jumi&source=images&cd=&cad=rja&docid=QOOa1zZRZCKJRM&tbnid=LG-gsKSxY1xKMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sykli.fi/en/hazardous-waste/latvie-u/b-stamie-atkritumi&ei=TIIIUvnDILOM4gTzt4HACw&bvm=bv.50500085,d.bGE&psig=AFQjCNEFFFF5RtVhABkGFnHk2cWpI_jx5w&ust=1376375748589328
http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=b%C4%ABstam%C4%ABbas+apz%C4%ABm%C4%93jumi+toksisks&source=images&cd=&cad=rja&docid=QMMmvserh9onDM&tbnid=LxnTmcAvxRf4uM:&ved=0CAUQjRw&url=http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0286&from=EN&ei=gIUIUuy_K8GM4AT-xoHgBw&bvm=bv.50500085,d.bGE&psig=AFQjCNEiZyoZa5cxxIs6YafrcwQNNwXBow&ust=1376376564038068
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Bīstamās vielas nosaukums, ANO 

numurs, bīstamības piktogrammas 

Bīstamības apzīmējumi  

(H frāzes) 
Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes) 

Bīstamās vielas nosaukums:  

K-10 
 

ANO numurs: 1202 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 

 
GHS07      GHS02  

     

 
GHS08 

 

H225 - Viegli uzliesmojošs 

šķidrums un tvaiki; 

H351 - Ir aizdomas, ka var izraisīt 

vēzi; 

H304 – var izraisīt nāvi, ja norīts 

vai iekļūst elpceļos; 

H315 -  kairina ādu; 

H411 – toksisks ūdens 

organismiem ar ilglaicīgām 

sekām. 

 

 

P201Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu;  

P202 Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi;  

P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta 

uguns/.../karstas virsmas. Nesmēķēt;  

P233 Tvertni stingri noslēgt;  

P240 Tvertnes un iekārtas saņemšanai ievietot zemē/sasaistīt;  

P241Izmantot sprādziendrošas elektriskas/ar ventilāciju/izgaismotas/.../iekārtas;  

P242 Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles;  

P243 Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi;  

P264 Pēc izmantošanas ... kārtīgi nomazgāt;  

P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē;  

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus;  

P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar 

SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu;  

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu;  

P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto 

apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā;  

P308 + P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību;  

P321 Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. ... uz šīs etiķetes);  

P331 NEIZRAISĪT vemšanu;  

P332 + P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību;  

P362 Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt; 

P370+P378 Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet ...;  

P391Savākt izšļakstīto šķidrumu; 

P403 + P235 Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā;   

P405 Glabāt slēgtā veidā; 

P501Atbrīvoties no satura/tvertnes... 
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Bīstamās vielas nosaukums, ANO 

numurs, bīstamības piktogrammas 

Bīstamības apzīmējumi  

(H frāzes) 
Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes) 

Bīstamās vielas nosaukums:  

IZOPROPILBENZOLS 

(KUMOLS) 
 

ANO numurs: 1918 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS02       GHS07 

 

 
GHS08         GHS09 

H226 - Uzliesmojošs šķidrums un 

tvaiki; 

H304 - Var izraisīt nāvi, ja norij 

vai iekļūst elpceļos; 

H335 - Var izraisīt elpceļu 

kairinājumu; 

H411 - Toksisks ūdens 

organismiem ar ilgstošām sekām. 

P210 – Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un 

citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. 

P233 – Tvertni turēt cieši noslēgtu. 

P240 – Tvertnes un iekārtas saņemšanai ievietot zemē/sasaistīt. 

P241 – Izmantot sprādziendrošas elektriskas/ar ventilāciju/ 

izgaismotas/…/iekārtas. 

P242 – Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. 

P243 – Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi. 

P261 – Izvairīties ieelpot putekļus/ dūmus/gāzi/miglu/izgarojumus/ smidzinājumu. 

P271 – Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. 

P273 – Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. 

P280 – Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus. 

P301+P310 – NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazinieties ar 

SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/… 

P303+P361+P353 – SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu 

piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. 

P304+P340 – IEELPOJOT Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu 

elpošanu. 

P312 – Sazinieties ar SAINDĒ ŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…/, ja 

jums ir slikta pašsajūta. 

P331 – NEIZRAISĪT vemšanu. 

P370+P378 – Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantot sauso pulveri, oglekļa 

dioksīdu, ūdens strūklu vai putas. 

P391 – Savākt izšļakstīto šķidrumu. 

P403+P233 – Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. 

P403+P235 – Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. 

P405 – Glabāt slēgtā veidā. 

P501 – Atbrīvoties no satura/ tvertnes… 
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Bīstamās vielas nosaukums, ANO 

numurs, bīstamības piktogrammas 

Bīstamības apzīmējumi  

(H frāzes) 
Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes) 

Bīstamās vielas nosaukums:  

KURINĀMĀ DEGVIELA  
 

ANO numurs: 1202 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS07      GHS09 

H304 – var izraisīt nāvi, ja norīts 

vai iekļūst elpceļos; 

H411 – toksisks ūdens 

organismiem ar ilglaicīgām 

sekām; 

EUH066 - Atkārtota iedarbība var 

radīt sausu ādu vai izraisīt tās 

sprēgāšanu. 

P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar 

SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu; 

P331 NEIZRAISĪT vemšanu; 

P405 Glabāt slēgtā veidā; 

 P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes...; 

P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē;  

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu. 

 

Bīstamās vielas nosaukums:  

LIGROĪNS 
 

ANO numurs: 1268 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS07      GHS09 

 

 
GHS08     GHS02 

H225 - Viegli uzliesmojošs 

šķidrums un tvaiki;  

H350 – var izraisīt vēzi; 

H340 – var izraisīt ģenētiskus 

bojājumus; 

H304 – var izraisīt nāvi, ja norīts 

vai iekļūst elpceļos; 

H315 -  kairina ādu; 

H336 – Var izraisīt miegainību un 

reiboņus; 

H411 – toksisks ūdens 

organismiem ar ilglaicīgām 

sekām. 

P201 – Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu; 

P210 – Nelietot vietās, kur ir sastopams kartsums/ dzirksteles/ atklāta uguns/ 

karstas virmas. Nesmēķēt; 

P301 + P310 – Norīšanas gadījumā nekāvējoties sazinieties ar saindēšanās centru 

vai ārstu; 

P403 + P233 – Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. 
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Bīstamās vielas nosaukums, ANO 

numurs, bīstamības piktogrammas 

Bīstamības apzīmējumi  

(H frāzes) 
Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes) 

Bīstamās vielas nosaukums:  
LIGROĪNS (NAFTA) AR 

SAMAZINĀTU VISKOZITĀTI 

 

ANO numurs: 1993 (3295) 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS02      GHS08 

 

 
GHS07    GHS09 

H224 – īpaši viegli uzliesmojošs šķidrums un 

tvaiki; 

H315 -  kairina ādu; 

H304 – var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst 

elpceļos; 

H361 – Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē 

auglību. Ir aizdomas, ka var nodarīt kaitējumu 

nedzimušam bērnam; 

H350 – var izraisīt vēzi; 

H340 – var izraisīt ģenētiskus bojājumus; 

H336 – Var izraisīt miegainību un reiboņus; 

H411 – toksisks ūdens organismiem ar 

ilglaicīgām sekām. 

P201 - pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu; 

P210 - nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/ atklāta 

uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt; 

P280 - izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas 

aizsargus; 

P301 + P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ - nekavējoties sazinieties ar 

SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu; 

P403 + P233 - glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši 

noslēgtu; 

P501 - atbrīvoties no satura/tvertnes. 

 

Bīstamās vielas nosaukums:  

MAZUTS (KURINĀMAIS), M-

100 
 

ANO numurs: 3256 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS08     GHS09 

H350 – var izraisīt vēzi;  

H412 – Kaitīgs ūdens organismiem ar 

ilgstošām sekām. 

 

P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu;  

P202 Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi;  

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas 

aizsargus; 

P308 + P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu 

palīdzību; 

P405 Glabāt slēgtā veidā; 

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes...; 

P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. 
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Bīstamās vielas nosaukums, ANO numurs, 

bīstamības piktogrammas 

Bīstamības apzīmējumi  

(H frāzes) 
Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes) 

Bīstamās vielas nosaukums:  

METANOLS 
 

ANO numurs: 1230 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS08        GHS02       GHS06 

H225 - Viegli 

uzliesmojošs šķidrums un 

tvaiki;  

H301 – toksisks, ja norij; 

H311 – toksisks, ja nonāk 

saskarē ar ādu; 

H331 – Toksisks 

ieelpojot; 

H370 – rada orgānu 

bojājumus. 

 

P280 - izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus; 

P210 - nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas 

virsmas. Nesmēķēt; 

P233 - tvertni stingri noslēgt; 

P309 - ja saskaras vai ja jums ir slikta pašsajūta; 

P310 - nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu; 

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. 

Bīstamās vielas nosaukums:  

MINERĀLEĻĻAS* 

 

ANO numurs: 3082 

 

Bīstamības 

piktogramma: 

 
 

GHS08 
 

H350 – var izraisīt vēzi. 

 
P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu;  

P202 Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi;  

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus; 

P308 + P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību; 

P405 Glabāt slēgtā veidā; 

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes... 

Bīstamās vielas nosaukums:  

TERC-AMIL-METILĒTERIS (MTAE) 
 

ANO numurs: 3271 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS02       GHS07 

H225 - Viegli 

uzliesmojošs šķidrums un 

tvaiki;  

H302 – Kaitīgs, ja tiek 

norīts; 

H336 – Var izraisīt 

miegainību un reiboņus. 

 

P233 - tvertni stingri noslēgt; 

P261 - izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu; 

P280 - izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus; 

P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU - nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens; 

P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM - uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas 

minūtes; Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. 

Turpināt skalot; 

P304 + P340 IEELPOJOT - ļaut piekļūt svaigam gaisam un turēt miera stāvoklī, 

lai būtu ērti elpot; 

P312 - sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta 

pašsajūta. 

                                                           
* minerāleļļas: SAE-10, SAE-20, SAE-30, SAE-40, SAE-50, 100 NS, 250 NS, 450 NS, 650 NS, И-12А, И-20A, И-40А, И-50A, ОБ-500, М-20А, М-20-В2,VHVI-4 , 

deasfaltizāts, SN 900 u.c. SAE – selektīvi attīrīta eļļa – pielieto motoreļļu un smēreļļu ražošanai. 
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Bīstamās vielas nosaukums, ANO 

numurs, bīstamības piktogrammas 

Bīstamības apzīmējumi  

(H frāzes) 
Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes) 

Bīstamās vielas nosaukums:  

NAFTĀNS 
 

ANO numurs: 1993 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS02       GHS07 

 
GHS08    GHS09 

H225 – Viegli uzliesmojošs 

šķidrums un tvaiki;  

H304 – var izraisīt nāvi, ja 

norīts vai iekļūst elpceļos; 

H315 – kairina ādu; 

H319 – izraisa nopietnu acu 

kairinājumu; 

H340 – var izraisīt ģenētiskus 

bojājumus; 

H350 – var izraisīt vēzi; 

H372 - Izraisa orgānu bojājumus 

ilgstošas vai atkārtotas 

iedarbības rezultātā; 

H411 – toksisks ūdens 

organismiem ar ilglaicīgām 

sekām. 

P202 - neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi brīdinājumi; 

P260 - neieelpot putekļus/dūmus/ gāzi/miglu/izgarojumus/ smidzinājumu; 

P210 - nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/ atklāta uguns/karstas 

virsmas. Nesmēķēt; 

P243 - nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi; 

P280 - izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus; 

P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem) - nekavējoties noģērbt visu  

piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā; 

P301 + P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ - nekavējoties sazinieties ar 

SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu; 

P331 - NEIZRAISĪT vemšanu; 

P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM - uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas 

minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. 

Turpināt skalot; 

P273 - izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē; 

P391 - savākt izšļakstīto šķidrumu. 

Bīstamās vielas nosaukums:  

N-BUTANOLS 
 

ANO numurs: 1120 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 

 
GHS05       GHS02       GHS07 

H226 - Uzliesmojošs šķidrums 

un tvaiki; 

H302 – Kaitīgs, ja tiek norīts; 

H315 -  kairina ādu; 

H318 – Var izraisīt nopietnus 

acu bojājumus; 

H335 – var izraisīt elpceļu 

kairinājumu. 

H336 – Var izraisīt miegainību 

un reiboņus. 

P210 - nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/ atklāta uguns/karstas 

virsmas. Nesmēķēt; 

P233 - tvertni turēt cieši noslēgtu; 

P240 - tvertnes un iekārtas saņemšanai ievietot zemē/sasaistīt; 

P241 - izmantot sprādziendrošas elektriskas/ar ventilāciju/ izgaismotas/iekārtas; 

P242 - izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles; 

P280 - izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus; 

P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem) - nekavējoties noģērbt visu  

piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā; 

P403 + P235 - glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā; 

P370 + P378 - ugunsgrēka gadījumā: Izmantot ūdens strūklu, putas, pulvera vai 

oglekļa dioksīda (CO2) ugunsdzēsības aparātus (UA); 

P501 - atbrīvoties no satura/tvertnes. 
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Bīstamās vielas nosaukums, ANO 

numurs, bīstamības piktogrammas 

Bīstamības apzīmējumi  

(H frāzes) 
Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes) 

Bīstamās vielas nosaukums:  

N-BUTILACETĀTS 
 

ANO numurs: 1123 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS07       GHS02 

H226 - Uzliesmojošs šķidrums 

un tvaiki; 

H336 – Var izraisīt miegainību 

un reiboņus; 

EUH066 - atkārtota iedarbība 

var radīt sausu ādu vai izraisīt 

tās sprēgāšanu. 

P210 - nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/ atklāta uguns/karstas 

virsmas. Nesmēķēt; 

P233 - tvertni turēt cieši noslēgtu; 

P235 - turēt vēsumā; 

P261 - izvairīties ieelpot putekļus/ dūmus/gāzi/miglu/tvaikus/ izsmidzinātā veidā; 

P280 - izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus; 

P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem) - nekavējoties noģērbt visu  

piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā; 

P304 + P340 IEELPOJOT - ļaut piekļūt svaigam gaisam un turēt miera stāvoklī, lai 

būtu ērti elpot; 

P312 - sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. 

Bīstamās vielas nosaukums:  

NAFTAS ORTO-KSILOLS (O-

KSILOLS) 
 

ANO numurs: 1307 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS07       GHS02 

H226 - Uzliesmojošs šķidrums 

un tvaiki; 

H312 – Kaitīgs, ja nonāk 

saskarē ar ādu; 

H315 -  kairina ādu; 

H332 – kaitīgs ieelpojot. 

P280  - izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus; 

P312 - sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta; 

P304 + P340 - IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt 

miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot; 

P302 + P352 - SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. 

 

Bīstamās vielas nosaukums:  

NAFTAS PARA-KSILOLS (P-

KSILOLS) 
 

ANO numurs: 1307 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS07       GHS02 

H226 - Uzliesmojošs šķidrums 

un tvaiki; 

H312 – Kaitīgs, ja nonāk 

saskarē ar ādu; 

H315 -  kairina ādu; 

H332 – kaitīgs ieelpojot. 

P280  - izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus; 

P312 - sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta; 

P304 + P340 - IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt 

miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot; 

P302 + P352 - SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. 
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Bīstamās vielas nosaukums, ANO 

numurs, bīstamības piktogrammas 

Bīstamības apzīmējumi  

(H frāzes) 
Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes) 

Bīstamās vielas nosaukums:  

PETROLEJA 

(APGAISMOŠANAS KO-20,KO-

32; REAKTĪVO DZINĒJU 

DEGVIELA RT, PT) 
 

ANO numurs: 1223 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS07      GHS09 

 

H226 - Uzliesmojošs šķidrums un 

tvaiki; 

H304 – var izraisīt nāvi, ja norīts 

vai iekļūst elpceļos; 

H315 -  kairina ādu; 

H411 – toksisks ūdens 

organismiem ar ilglaicīgām sekām. 

P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta 

uguns/.../karstas virsmas. Nesmēķēt;  

P321 Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. ... uz šīs etiķetes);  

P233 Tvertni stingri noslēgt;  

P240 Tvertnes un iekārtas saņemšanai ievietot zemē/sasaistīt;  

P241 Izmantot sprādziendrošas elektriskas/ar ventilāciju/izgaismotas/.../iekārtas;  

P242 Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles;  

P243 Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi.;  

P264 Pēc izmantošanas ... kārtīgi nomazgāt;  

P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē;  

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus;  

P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar 

SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu;  

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu;  

P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto 

apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā;  

P331 NEIZRAISĪT vemšanu;  

P332 + P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību;  

P362 Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt; 

P370+P378 Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantojiet ...; 

P391 Savākt izšļakstīto šķidrumu;  

P403 + P235 Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā;  

P405 Glabāt slēgtā veidā;  

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes... 

Bīstamās vielas nosaukums:  

REFORMĀTS 
 

ANO numurs: 1268 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS08     GHS09 

H224 – īpaši viegli uzliesmojošs 

šķidrums un tvaiki; 

H304 – var izraisīt nāvi, ja norīts 

vai iekļūst elpceļos; 

H315 -  kairina ādu; 

H336 – Var izraisīt miegainību un 

reiboņus; 

H340 – var izraisīt ģenētiskus 

bojājumus; 

H350 – var izraisīt vēzi; 

H361 – Ir aizdomas, ka negatīvi 

ietekmē auglību. Ir aizdomas, ka 

var nodarīt kaitējumu nedzimušam 

P201 – Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu. 

P210 – Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns/ 

karstas virmas. Nesmēķēt. 

P301 + P310 – Norīšanas gadījumā nekavējoties sazinieties ar saindēšanās centru 

vai ārstu. 

P403 + P233 – Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu. 
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GHS07      GHS02 

bērnam; 

H411 – toksisks ūdens 

organismiem ar ilglaicīgām sekām. 

 
 

Bīstamās vielas nosaukums, ANO 

numurs, bīstamības piktogrammas 

Bīstamības apzīmējumi  

(H frāzes) 
Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes) 

Bīstamās vielas nosaukums:  

STIROLS 
 

ANO numurs: 2055 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
  GHS07      GHS08      GHS02 

 
 

H226 – Uzliesmojošs šķidrums 

un tvaiki; 

H332 – kaitīgs ieelpojot; 

H315 – kairina ādu; 

H319 – izraisa nopietnu acu 

kairinājumu; 

H304 – var izraisīt nāvi, ja 

norīts vai iekļūst elpceļos; 

H335 – var izraisīt elpceļu 

kairinājumu; 

H372 – Izraisa orgānu 

bojājumus ilgstošas vai 

atkārtotas iedarbības rezultātā; 

H412 – Kaitīgs ūdens 

organismiem ar ilglaicīgām 

sekām. 

P210 Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/.../karstas 

virsmas. Nesmēķēt; 

P233 Tvertni stingri noslēgt; 

P240 Tvertnes un iekārtas saņemšanai ievietot zemē/sasaistīt; 

P241 Izmantot sprādziendrošas elektriskas/ar ventilāciju/izgaismotas/.../iekārtas; 

P242 Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles; 

P243 Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi; 

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus; 

P260 Neieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu; 

P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās; 

P270 Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā; 

P303+P361+P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto 

apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā; 

P264 Pēc izmantošanas ... kārtīgi nomazgāt; 

P370+P378 Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai izmantot sauso pulveri, oglekļa 

dioksīdu, ūdens strūklu vai putas; 

P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas 

minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt 

skalot; 

P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt 

miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot; 

P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar 

SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu; 

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu; 

P332+P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību; 

P362 Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt; 

P331 NEIZRAISĪT vemšanu; 

P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. 
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Bīstamās vielas nosaukums, ANO 

numurs, bīstamības piktogrammas 

Bīstamības apzīmējumi  

(H frāzes) 
Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes) 

Bīstamās vielas nosaukums:  

ŠĶIDRAIS NAFTAS 

PARAFĪNS, FRAKCIJA С6-С8, 

С8-С12, C14-C17 UN C10-C13 
 

ANO numurs: nav norādīts 

 

Bīstamības 

piktogramma: 

  
GHS08 

 

H304 – var izraisīt nāvi, ja 

norīts vai iekļūst elpceļos; 

EUH066 - atkārtota iedarbība 

var izraisīt ādas sausumu un 

sprēgāšanu. 

 

P301+P310 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Nekavējoties sazināties ar 

SAINDĒŠANĀS CENTRU / ārstu; 

P331 – neizraisīt vemšanu; 

P405 – uzglabāt slēgtā veidā; 

P501 – atbrīvoties no satura/tvertnes. 

 

Bīstamās vielas nosaukums:  

TEHNISKAIS 

CIKLOHEKSANONS 
 

ANO numurs: 1915 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS07      GHS05 

 

H226 - Uzliesmojošs šķidrums 

un tvaiki; 

H315 -  kairina ādu; 

H319 – izraisa nopietnu acu 

kairinājumu; 

H332 – kaitīgs ieelpojot. 

P210 – Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns/ karstas 

virsmas. Nesmēķēt! 

P233 – Tvertni turēt cieši noslēgtu. 

P240 – Tvertnes un iekārtas saņemšanai ievietot zemē/sasaistīt. 

P241 – Izmantot sprādziendrošas elektriskas/ar ventilāciju/izgaismotas iekārtas. 

P242 – Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. 

P243 – Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi. 

P264 – Pēc rīkošanās kārtīgi nomazgāties. 

P280 – Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsegus. 

P270 – Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. 

P330 – Izskalot muti. 

P405 – Glabāt slēgtā vietā. 

P303 + P361 + P353 – Saskarē ar ādu: Nekavējoties noģērbt visu piesārņoto 

apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. 

P403 + P235 – Glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. 

P301 + P312 – Norīšanas gadījumā: sazinieties ar saindēšanās centru vai ārstu, ja 

jums ir slikta pašsajūta. 
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Bīstamās vielas nosaukums, ANO 

numurs, bīstamības piktogrammas 

Bīstamības apzīmējumi  

(H frāzes) 
Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes) 

Bīstamās vielas nosaukums:  

ŠĶIDRAIS PIROLĪZES 

PRODUKTS 
 

ANO numurs: 1993 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS02         GHS08  

 

 
  GHS07 

H225 - Viegli uzliesmojošs 

šķidrums un tvaiki;  

H304 – var izraisīt nāvi, ja 

norīts vai iekļūst elpceļos; 

H315 -  kairina ādu; 

H319 – izraisa nopietnu acu 

kairinājumu; 

H340 – var izraisīt ģenētiskus 

bojājumus; 

H350 – var izraisīt vēzi; 

H361 – Ir aizdomas, ka negatīvi 

ietekmē auglību. Ir aizdomas, ka 

var nodarīt kaitējumu 

nedzimušam bērnam; 

H372 - Izraisa orgānu bojājumus 

ilgstošas vai atkārtotas 

iedarbības rezultātā; 

H412 – Kaitīgs ūdens 

organismiem ar ilgstošām 

sekām. 

P201 - pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu; 

P202 - neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi brīdinājumi; 

P210 - nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/ atklāta uguns/karstas 

virsmas. Nesmēķēt; 

P233 - tvertni turēt cieši noslēgtu; 

P240 - tvertnes un iekārtas saņemšanai ievietot zemē/sasaistīt; 

P241 - izmantot sprādziendrošas elektriskas/ar ventilāciju/ izgaismotas/iekārtas; 

P242 - izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles; 

P243 - nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi; 

P260 - neieelpot putekļus/dūmus/ gāzi/miglu/izgarojumus/ smidzinājumu; 

P264 - pēc rīkošanās ar produktu kārtīgi nomazgāt rokas; 

P270 - neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā; 

P273 - izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē; 

P280 - izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/ sejas aizsargus; 

P281 - izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstīgi prasībām; 

P301 + P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ - Nekavējoties sazinieties ar 

SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu; 

P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU - Nomazgāt ar lielu daudzumu ziepju un ūdens; 

P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem) - nekavējoties noģērbt visu 

piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā; 

P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM - Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas 

minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. 

Turpināt skalot; 

P308 + P313 - ja nokļūst saskarē vai saistīts: Lūdziet mediķu palīdzību; 

P314 - lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta pašsajūta; 

P321 - īpaša medicīniskā palīdzība; 

P331 - NEIZRAISĪT vemšanu; 

P332 + P313 - ja rodas ādas kairinājums: Lūdziet mediķu palīdzību; 

P337 + P313 - ja acu kairinājums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību; 

P362 - novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt; 

P370 + P378 - ugunsgrēka gadījumā: Lietot putas, pulvera vai oglekļa dioksīda 

(CO2) ugunsdzēsības aparātus (UA); 

P403 + P235 - glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā; 

P405 - glabāt slēgtā veidā; 

P501 - atbrīvoties no satura/tvertnes. 
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Bīstamās vielas nosaukums, ANO 

numurs, bīstamības piktogrammas 

Bīstamības apzīmējumi  

(H frāzes) 
Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes) 

Bīstamās vielas nosaukums:  

TERC-BUTILMETILĒTERIS 

(MTBE) 
 

ANO numurs: 2398 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS02        GHS07 

H225 - Viegli uzliesmojošs 

šķidrums un tvaiki;  

H315 -  kairina ādu. 

 

P210 - nelietot vietās, kur ir sastopams karstums / dzirksteles / atklāta uguns / 

karstas virsmas. Nesmēķēt; 

P243 - nodrošināt pret statiskās enerģijas izlādi;  

P280 - izmantot aizsargcimdus / aizsargapģērbu / acu aizsargus / sejas aizsargus;  

P302 + P352 - SASKARĒ AR ĀDU - nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. 

P403 + P235 - glabāt labi vēdināmās telpās. Turēt vēsumā. 

 

Bīstamās vielas nosaukums:  

TOLUOLS 
 

ANO numurs: 1294 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 

 
GHS07      GHS08      GHS02 

 

H225 - Viegli uzliesmojošs 

šķidrums un tvaiki;  

H304 – var izraisīt nāvi, ja 

norīts vai iekļūst elpceļos; 

H315 -  kairina ādu; 

H336 – Var izraisīt miegainību 

un reiboņus; 

H361d –Ir aizdomas, ka var 

nodarīt kaitējumu nedzimušam 

bērnam; 

H373 – Var izraisīt orgānu 

bojājumus. 

P202 – Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi brīdinājumi. 

P210 – Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/ dzirksteles/ atklāta uguns/ karstas 

virsmas. Nesmēķēt! 

P243 – Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi. 

P260 – Neieelpot putekļus/ dūmus/ gāzi/ miglu/ izgarojumus/ smidzinājumu. 

P280 – Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargus/ sejas aizsegus. 

P301 + P310 – Norīšanas gadījumā nekavējoties sazinieties ar saindēšanās centru vai 

ārstu. 

P331 – Neizraisīt vemšanu. 

P303 + P361 + P353 – Saskarē ar ādu (vai matiem): nekavējoties noģērbt visu 

piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. 

P304 + P340 – Ieelpošanas gadījumā: ļaut piekļūt svaigam gaisam un turēt miera 

stāvoklī, lai būtu ērti elpot. 

P308 + P313 – Ja nokļūst saskarē vai saistīts: lūdziet mediķu palīdzību. 
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Bīstamās vielas nosaukums, ANO 

numurs, bīstamības piktogrammas 

Bīstamības apzīmējumi  

(H frāzes) 
Drošības prasību apzīmējumi (P frāzes) 

Bīstamās vielas nosaukums:  

VAKUUMGĀZEĻĻA 
 

ANO numurs: 3257 

 

Bīstamības piktogrammas: 

 
GHS07     GHS08 

 

H302 – Kaitīgs, ja tiek norīts; 

H312 – Kaitīgs, ja nonāk saskarē 

ar ādu; 

H332 – kaitīgs ieelpojot; 

H350 – var izraisīt vēzi. 

P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu;  

P202 Neizmantot pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi;  

P261 Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu; 

P264 Pēc izmantošanas ... kārtīgi nomazgāt;  

P270 Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā;  

P271 Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās;  

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus;  

P301+P312 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU 

vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta;  

P302+P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu;  

P304+P340 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt 

miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot;  

P308 + P313 Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: lūdziet mediķu palīdzību; 

P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu;  

P312 Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta; 

P321 Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. ... uz šīs etiķetes);  

P330 Izskalot muti;  

P361 Noņemt/Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu; 

P405 Glabāt slēgtā veidā;  

P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes... 

 


