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*4 ATP (ES) Nr. 487/2013 piemēro: vielām no 2014. gada 1. decembra un maisījumiem no 2015. gada 1. jūnija 
 

Bīstamības apzīmējumu pilnie teksti CLP regulā (EK) Nr.1272/2008 un tās grozījumos 4 ATP regulā (ES) Nr.487/2013 

 

Regulas (EK) Nr.1272/2008 (CLP) 
I Pielikums „Prasības bīstamo vielu un 

maisījumu klasificēšanai un marķēšanai”, (2.-4. 
daļa) 

Regulas (EK) Nr.1272/2008 (CLP) III Pielikums 
„Bīstamības apzīmējumu uzrakstu saraksts, 
papildu informācija par apdraudējumiem un 
marķējuma zīmju papildu elementi”, 1. daļa 

Regula (ES) Nr.487/2013  
(4 ATP)* 

VISA “Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” 
iesaka 

Bīstamības apzīmējumu uzraksti par fiziskajiem apdraudējumiem 

H200 
Nestabils, sprādzienbīstams 
Unstable explosives 

Nestabili sprādzienbīstami materiāli 
Unstable explosives 

 
Nestabili sprādzienbīstami 
materiāli 

H201 
Sprādzienbīstams; masveida sprādzienbīstamība 
Explosive; mass explosion hazard 

Sprādzienbīstams; masveida sprādzienbīstamība 
Explosive; mass explosion hazard 

  

H202 
Sprādzienbīstams; augsta izmetes bīstamība 
Explosive, severe projection hazard 

Sprādzienbīstams; augsta izmetes bīstamība 
Explosive, severe projection hazard 

    

H203 
Sprādzienbīstams; uguns, triecienviļņa vai 
izmetes bīstamība 
Explosive; fire, blast or projection hazard 

Sprādzienbīstams; uguns, triecienviļņa vai 
izmetes bīstamība 
Explosive; fire, blast or projection hazard 

  

H204 
Uguns vai izmetes bīstamība 
Fire or projection hazard 

Uguns vai izmetes bīstamība 
Fire or projection hazard 

  

H205 
Ugunī var masveidā eksplodēt 
May mass explode in fire 

Ugunī var masveidā eksplodēt 
May mass explode in fire 

  

H220 
Īpaši viegli uzliesmojoša gāze 
Extremely flammable gas 

Īpaši viegli uzliesmojoša gāze 
Extremely flammable gas 

  

H221 
Uzliesmojoša gāze 
Flammable gas 

Uzliesmojoša gāze 
Flammable gas 

  

H222 
Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols 
Extremely flammable aerosol 

Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols 
Extremely flammable aerosol 

  

H223 
Uzliesmojošs aerosols 
Flammable aerosol 

Uzliesmojošs aerosols 
Flammable aerosol 

  

H224 
Īpaši viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki 
Extremely flammable liquid and vapour 

Īpaši viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki 
Extremely flammable liquid and vapour 

  

H225 
Ļoti viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki  
Highly flammable liquid and vapour 

Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki 
Highly flammable liquid and vapour 

 
Viegli uzliesmojošs 
šķidrums un tvaiki 



2 
*4 ATP (ES) Nr. 487/2013 piemēro: vielām no 2014. gada 1. decembra un maisījumiem no 2015. gada 1. jūnija 
 

 

Regulas (EK) Nr.1272/2008 (CLP) 
I Pielikums „Prasības bīstamo vielu un 

maisījumu klasificēšanai un marķēšanai”, (2.-4. 
daļa) 

Regulas (EK) Nr.1272/2008 (CLP) III Pielikums 
„Bīstamības apzīmējumu uzrakstu saraksts, 
papildu informācija par apdraudējumiem un 
marķējuma zīmju papildu elementi”, 1. daļa 

Regula (ES) Nr.487/2013  
(4 ATP)* 

VISA “Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” 
iesaka 

H226 
Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki 
Flammable liquid and vapour 

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki 
Flammable liquid and vapour 

  

H228 
Uzliesmojoša cieta viela 
Flammable solid 

Uzliesmojoša cieta viela 
Flammable solid 

  

H229 - - 

Tvertne zem spiediena: 
karstumā var eksplodēt 
Pressurised container: May 
burst if heated 

 

H230 - - 

Var eksplodēt pat bezgaisa 
vidē 
May react explosively even in 
the absence of air 

 

H231 - - 

Var eksplodēt pat bezgaisa 
vidē, paaugstinoties 
spiedienam un/vai 
temperatūrai 
May react explosively even in 
the absence of air at 
elevated pressure and/or 
temperature 

 

H240 
Sakaršana var izraisīt eksploziju 
Karsēšana var izraisīt eksploziju 
Heating may cause an explosion 

Sakaršana var izraisīt eksploziju 
Heating may cause an explosion 

 
Sakaršana var izraisīt 
eksploziju 

H241 
Sakaršana var izraisīt degšanu vai eksploziju 
Karsēšana var izraisīt degšanu vai eksploziju 
Heating may cause a fire or explosion 

Sakaršana var izraisīt degšanu vai eksploziju 
Heating may cause a fire or explosion 

 
Sakaršana var izraisīt 
degšanu vai eksploziju 
 

H242 
Sakaršana var izraisīt degšanu 
Karsēšana var izraisīt degšanu 
Heating may cause a fire 

Sakaršana var izraisīt degšanu 
Heating may cause a fire 

 
Sakaršana var izraisīt 
degšanu 

H250 
Spontāni aizdegas saskarē ar gaisu 
Catches fire spontaneously if exposed to air 

Spontāni aizdegas saskarē ar gaisu 
Catches fire spontaneously if exposed to air 
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*4 ATP (ES) Nr. 487/2013 piemēro: vielām no 2014. gada 1. decembra un maisījumiem no 2015. gada 1. jūnija 
 

 

Regulas (EK) Nr.1272/2008 (CLP) 
I Pielikums „Prasības bīstamo vielu un 

maisījumu klasificēšanai un marķēšanai”, (2.-4. 
daļa) 

Regulas (EK) Nr.1272/2008 (CLP) III Pielikums 
„Bīstamības apzīmējumu uzrakstu saraksts, 
papildu informācija par apdraudējumiem un 
marķējuma zīmju papildu elementi”, 1. daļa 

Regula (ES) Nr.487/2013  
(4 ATP)* 

VISA “Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” 
iesaka 

H251 
Pašsasilstošs; var aizdegties 
Self-heating: may catch fire 

Pašsasilstošs; var aizdegties 
Self-heating: may catch fire 

  

H252 
Lielos daudzumos pašsasilstošs; var aizdegties  
Self-heating in large quantities; may catch fire 

Lielos apjomos pašsasilstošs; var aizdegties 
Self-heating in large quantities; may catch fire 

 
Lielos apjomos 
pašsasilstošs; var aizdegties 

H260 

Nonākot saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošas 
gāzes, kas var spontāni aizdegties 
In contact with water releases flammable gases 
which may ignite spontaneously 

Nonākot saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošas 
gāzes, kas var spontāni aizdegties 
In contact with water releases flammable gases 
which may ignite spontaneously 

  

H261 
Nonākot saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošas 
gāzes 
In contact with water releases flammable gases 

Nonākot saskarē ar ūdeni, izdala uzliesmojošu 
gāzi 
In contact with water releases flammable gases 

 
Nonākot saskarē ar ūdeni, 
izdala uzliesmojošas gāzes 

H270 
Var izraisīt vai pastiprināt degšanu, oksidētājs 
May cause or intensify fire; oxidiser 

Var izraisīt vai pastiprināt degšanu, oksidētājs 
May cause or intensify fire; oxidiser 

  

H271 
Var izraisīt degšanu vai eksploziju, spēcīgs 
oksidētājs 
May cause fire or explosion; strong oxidiser 

Var izraisīt degšanu vai eksploziju, oksidētājs 
May cause fire or explosion; strong oxidiser 

 
Var izraisīt degšanu vai 
eksploziju, spēcīgs 
oksidētājs 

H272 
Var pastiprināt degšanu; oksidētājs 
May intensify fire; oxidiser 

Var pastiprināt degšanu; oksidētājs 
May intensify fire; oxidiser 

  

H280 
Satur gāzi zem spiediena; karstumā var eksplodēt 
Contains gas under pressure; may explode if 
heated 

Satur gāzi zem spiediena; karstumā var 
eksplodēt 
Contains gas under pressure; may explode if 
heated 

  

H281 

Satur atdzesētu gāzi; var radīt kriogēnus 
apdegumus vai ievainojumus 
Contains refrigerated gas; may cause cryogenic 
burns or injury 

Satur atdzesētu gāzi; var radīt kriogēnus 
apdegumus vai ievainojumus 
Contains refrigerated gas; may cause cryogenic 
burns or injury 

  

H290 
Var kodīgi iedarboties uz metāliem 
May be corrosive to metals 

Var kodīgi iedarboties uz metāliem 
May be corrosive to metals 
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*4 ATP (ES) Nr. 487/2013 piemēro: vielām no 2014. gada 1. decembra un maisījumiem no 2015. gada 1. jūnija 
 

 

Regulas (EK) Nr.1272/2008 (CLP) 
I Pielikums „Prasības bīstamo vielu un 

maisījumu klasificēšanai un marķēšanai”, (2.-4. 
daļa) 

Regulas (EK) Nr.1272/2008 (CLP) III Pielikums 
„Bīstamības apzīmējumu uzrakstu saraksts, 
papildu informācija par apdraudējumiem un 
marķējuma zīmju papildu elementi”, 1. daļa 

Regula (ES) Nr.487/2013  
(4 ATP)* 

VISA “Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” 
iesaka 

Bīstamības apzīmējumu uzraksti par veselības apdraudējumiem 

H300 
Norijot iestājas nāve 
Fatal if swallowed 

Norijot iestājas nāve 
Fatal if swallowed 

  

H301 
Toksisks, ja norīts 
Toxic if swallowed 

Toksisks, ja norij 
Toxic if swallowed 

 Toksisks, ja norīts 

H302 
Kaitīgs, ja norīts 
Harmful if swallowed 

Kaitīgs, ja norij 
Harmful if swallowed 

 Kaitīgs, ja norīts 

H304 
Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos 
May be fatal if swallowed and enters airways 

Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos 
May be fatal if swallowed and enters airways 

  

H310 
Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve 
Fatal in contact with skin 

Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve 
Fatal in contact with skin 

  

H311 
Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu 
Toxic in contact with skin 

Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu 
Toxic in contact with skin 

  

H312 
Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu 
Harmful in contact with skin 

Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu 
Harmful in contact with skin 

  

H314 
Izraisa smagus ādas apdegumus un acu 
bojājumus 
Causes severe skin burns and eye damage 

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu 
bojājumus 
Causes severe skin burns and eye damage 

  

H315 
Kairina ādu 
Causes skin irritation 

Kairina ādu 
Causes skin irritation 

  

H317 
Var izraisīt alerģisku ādas reakciju 
Var izraisīt alerģiskas ādas reakcijas1 
May cause an allergic skin reaction 

Var izraisīt alerģisku ādas reakciju 
May cause an allergic skin reaction 

 
Var izraisīt alerģisku ādas 
reakciju 
 

H318 
Izraisa nopietnus acu bojājumus 
Causes serious eye damage 

Izraisa nopietnus acu bojājumus 
Causes serious eye damage 

  

H319 
Izraisa nopietnu acu kairinājumu 
Causes serious eye irritation 

Izraisa nopietnu acu kairinājumu 
Causes serious eye irritation 

  

                                                           
1 Bīstamības apzīmējums H317 “Var izraisīt alerģiskas ādas reakcijas” minēta CLP regulā 143. lpp. 2.3. punktā 
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*4 ATP (ES) Nr. 487/2013 piemēro: vielām no 2014. gada 1. decembra un maisījumiem no 2015. gada 1. jūnija 
 

 

Regulas (EK) Nr.1272/2008 (CLP) 
I Pielikums „Prasības bīstamo vielu un 

maisījumu klasificēšanai un marķēšanai”, (2.-4. 
daļa) 

Regulas (EK) Nr.1272/2008 (CLP) III Pielikums 
„Bīstamības apzīmējumu uzrakstu saraksts, 
papildu informācija par apdraudējumiem un 
marķējuma zīmju papildu elementi”, 1. daļa 

Regula (ES) Nr.487/2013  
(4 ATP)* 

VISA “Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” 
iesaka 

H330 
Ieelpojot iestājas nāve 
Fatal if inhaled 

Ieelpojot, iestājas nāve 
Fatal if inhaled 

 Ieelpojot iestājas nāve 

H331 
Toksisks, ja ieelpo 
Toxic if inhaled 

Toksisks ieelpojot 
Toxic if inhaled 

 
Toksisks ieelpojot 
 

H332 
Kaitīgs, ja ieelpo 
Harmful if inhaled 

Kaitīgs ieelpojot 
Harmful if inhaled 

 
Kaitīgs ieelpojot 
 

H334 

Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas 
simptomus, vai apgrūtināt elpošanu 
May cause allergy or asthma symptoms or 
breathing difficulties if inhaled 

Ja ieelpo, var izraisīt alerģiju vai astmas 
simptomus, vai apgrūtināt elpošanu 
May cause allergy or asthma symptoms or 
breathing difficulties if inhaled 

  

H335 
Var izraisīt elpceļu kairinājumu 
May cause respiratory irritation 

Var izraisīt elpceļu kairinājumu 
May cause respiratory irritation 

  

H336 
Var izraisīt miegainību un reiboņus 
May cause drowsiness or dizziness 

Var izraisīt miegainību vai reiboņus 
May cause drowsiness or dizziness 

 
Var izraisīt miegainību vai 
reiboņus 

H340 

Var izraisīt ģenētiskus bojājumus (norādīt 
iedarbības ceļu, ja ir droši pierādīts, ka citi 
iedarbības ceļi nerada bīstamību 
May cause genetic defects <state route of 
exposure if it is conclusively proven that no other 
routes of exposure cause the hazard> 

Var izraisīt ģenētiskus bojājumus <norādīt 
iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka 
citi iedarbības ceļi nerada bīstamību> 
May cause genetic defects <state route of 
exposure if it is conclusively proven that no 
other routes of exposure cause the hazard> 

 

Var izraisīt ģenētiskus 
bojājumus (norādīt 
iedarbības ceļu, ja ir 
nepārprotami  
pierādīts, ka citi iedarbības 
ceļi nerada bīstamību)  

H341 

Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus 
(norādīt iedarbības ceļu, ja ir droši pierādīts, ka 
citi iedarbības ceļi nerada bīstamību) 
Suspected of causing genetic defects <state route 
of exposure if it is conclusively proven that no 
other routes of exposure cause the hazard> 

Ir aizdomas, ka var izraisīt ģenētiskus bojājumus 
<norādīt iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami 
pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada 
bīstamību> 
Suspected of causing genetic defects <state 
route of exposure if it is conclusively proven that 
no other routes of exposure cause the hazard> 

 

Ir aizdomas, ka var izraisīt 
ģenētiskus bojājumus 
(norādīt iedarbības ceļu, ja 
ir nepārprotami pierādīts, 
ka citi iedarbības ceļi 
nerada bīstamību) 



6 
*4 ATP (ES) Nr. 487/2013 piemēro: vielām no 2014. gada 1. decembra un maisījumiem no 2015. gada 1. jūnija 
 

 

Regulas (EK) Nr.1272/2008 (CLP) 
I Pielikums „Prasības bīstamo vielu un 

maisījumu klasificēšanai un marķēšanai”, (2.-4. 
daļa) 

Regulas (EK) Nr.1272/2008 (CLP) III Pielikums 
„Bīstamības apzīmējumu uzrakstu saraksts, 
papildu informācija par apdraudējumiem un 
marķējuma zīmju papildu elementi”, 1. daļa 

Regula (ES) Nr.487/2013  
(4 ATP)* 

VISA “Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” 
iesaka 

H350 

Var izraisīt vēzi (norādīt iedarbības ceļu, ja ir droši 
pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību) 
May cause cancer <state route of exposure if it is 
conclusively proven that no other routes of 
exposure cause the hazard> 

Var izraisīt vēzi <norādīt iedarbības ceļu, ja ir 
nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi 
nerada bīstamību> 
May cause cancer <state route of exposure if it 
is conclusively proven that no other routes of 
exposure cause the hazard> 

 

Var izraisīt vēzi (norādīt 
iedarbības ceļu, ja ir 
nepārprotami pierādīts, ka 
citi iedarbības ceļi nerada 
bīstamību) 

H351 

Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi (norādīt iedarbības 
ceļu, ja ir droši pierādīts, ka citi iedarbības ceļi 
nerada bīstamību 
Suspected of causing cancer <state route of 
exposure if it is conclusively proven that no other 
routs of exposure cause the hazard> 

Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi <norādīt 
iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka 
citi iedarbības ceļi nerada bīstamību> 
Suspected of causing cancer <state route of 
exposure if it is conclusively proven that no 
other routs of exposure cause the hazard> 

 

Ir aizdomas, ka var izraisīt 
vēzi (norādīt iedarbības 
ceļu, ja ir nepārprotami 
pierādīts, ka citi iedarbības 
ceļi nerada bīstamību) 

H360 

Var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam 
(norādīt īpašo ietekmi, ja tā ir zināma) (norādīt 
iedarbības ceļu, ja ir droši pierādīts, ka citi 
iedarbības ceļi nerada bīstamību) 
May damage fertility or the unborn child <state 
specific effect if known > <state route of exposure 
if it is conclusively proven that no other routes of 
exposure cause the hazard> 

Var kaitēt auglībai vai nedzimušajam bērnam 
<norādīt īpašo ietekmi, ja tā ir zināma> <norādīt 
iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka 
citi iedarbības ceļi nerada bīstamību> 
May damage fertility or the unborn child <state 
specific effect if known > <state route of 
exposure if it is conclusively proven that no 
other routes of exposure cause the hazard> 

 

Var kaitēt auglībai vai 
nedzimušajam bērnam 
(norādīt īpašo ietekmi, ja tā 
ir zināma) (norādīt 
iedarbības ceļu, ja ir 
nepārprotami pierādīts, ka 
citi iedarbības ceļi nerada 
bīstamību) 

H361 

Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai 
nedzimušajam bērnam (norādīt īpašo ietekmi, ja 
tā ir zināma) (norādīt iedarbības ceļu, ja ir droši 
pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību) 
Suspected of damaging fertility or the unborn 
child <state specific effect if known> <state route 
of exposure if it is conclusively proven that no 
other routes of exposure cause the hazard> 

Ir aizdomas, ka var kaitēt auglībai vai 
nedzimušajam bērnam <norādīt īpašo ietekmi, 
ja tā ir zināma> <norādīt iedarbības ceļu, ja ir 
nepārprotami pierādīts, ka citi iedarbības ceļi 
nerada bīstamību> 
Suspected of damaging fertility or the unborn 
child <state specific effect if known> <state 
route of exposure if it is conclusively proven that 
no other routes of exposure cause the hazard> 

 

Ir aizdomas, ka var kaitēt 
auglībai vai nedzimušajam 
bērnam (norādīt īpašo 
ietekmi, ja tā ir zināma) 
(norādīt iedarbības ceļu, ja 
ir nepārprotami pierādīts, 
ka citi iedarbības ceļi 
nerada bīstamību) 

H362 
Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam 
May cause harm to breast-fed children 

Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam 
May cause harm to breast-fed children 

  



7 
*4 ATP (ES) Nr. 487/2013 piemēro: vielām no 2014. gada 1. decembra un maisījumiem no 2015. gada 1. jūnija 
 

 

Regulas (EK) Nr.1272/2008 (CLP) 
I Pielikums „Prasības bīstamo vielu un 

maisījumu klasificēšanai un marķēšanai”, (2.-4. 
daļa) 

Regulas (EK) Nr.1272/2008 (CLP) III Pielikums 
„Bīstamības apzīmējumu uzrakstu saraksts, 
papildu informācija par apdraudējumiem un 
marķējuma zīmju papildu elementi”, 1. daļa 

Regula (ES) Nr.487/2013  
(4 ATP)* 

VISA “Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” 
iesaka 

H370 

Izraisa orgānu bojājumus (norādīt īpašo ietekmi, 
ja tā ir zināma) (norādīt iedarbības ceļu, ja ir droši 
pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada bīstamību) 
Causes damage to organs <or state all organs 
affected, if known> <state route of exposure if it 
is conclusively proven that no other routes of 
exposure cause the hazard> 

Rada orgānu bojājumus <vai norādīt visus 
skartos orgānus, ja tie ir zināmi> <norādīt 
iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka 
citi iedarbības ceļi nerada bīstamību> 
Causes damage to organs <or state all organs 
affected, if known> <state route of exposure if it 
is conclusively proven that no other routes of 
exposure cause the hazard> 

 

Izraisa orgānu bojājumus 
(vai norādīt visus skartos 
orgānus, ja tie ir zināmi) 
(norādīt iedarbības ceļu, ja 
ir nepārprotami pierādīts, 
ka citi iedarbības ceļi 
nerada bīstamību) 

H371 

Var izraisīt orgānu bojājumus (norādīt īpašo 
ietekmi, ja tā ir zināma) (norādīt iedarbības ceļu, 
ja ir droši pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada 
bīstamību) 
May cause damage to organs <or state all organs 
affected, if known> <state route of exposure if it 
is conclusively proven that no other routes of 
exposure cause the hazard> 

Var izraisīt orgānu bojājumus <vai norādīt visus 
skartos orgānus, ja tie ir zināmi> <norādīt 
iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka 
citi iedarbības ceļi nerada bīstamību> 
May cause damage to organs <or state all 
organs affected, if known> <state route of 
exposure if it is conclusively proven that no 
other routes of exposure cause the hazard> 

 

Var izraisīt orgānu 
bojājumus (vai norādīt 
visus skartos orgānus, ja tie 
ir zināmi) (norādīt 
iedarbības ceļu, ja ir 
nepārprotami pierādīts, ka 
citi iedarbības ceļi nerada 
bīstamību) 

H372 

Izraisa orgānu bojājumus (norādīt visus skartos 
orgānus, ja tie ir zināmi) (norādīt iedarbības ceļu, 
ja ir droši pierādīts, ka citi iedarbības ceļi nerada 
bīstamību) 
Causes damage to organs <or state all organs 
affected, if known> through prolonged or 
repeated exposure <state route of exposure if it is 
conclusively proven that no other routes of 
exposure cause the hazard> 

Izraisa orgānu bojājumus <vai norādīt visus 
skartos orgānus, ja tie ir zināmi> ilgstošas vai 
atkārtotas iedarbības rezultātā <norādīt 
iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka 
citi iedarbības ceļi nerada bīstamību> 
Causes damage to organs <or state all organs 
affected, if known> through prolonged or 
repeated exposure <state route of exposure if it 
is conclusively proven that no other routes of 
exposure cause the hazard> 

 

Izraisa orgānu bojājumus 
(vai norādīt visus skartos 
orgānus, ja tie ir zināmi) 
ilgstošas vai atkārtotas 
iedarbības rezultātā 
(norādīt iedarbības ceļu, ja 
ir nepārprotami pierādīts, 
ka citi iedarbības ceļi 
nerada bīstamību) 



8 
*4 ATP (ES) Nr. 487/2013 piemēro: vielām no 2014. gada 1. decembra un maisījumiem no 2015. gada 1. jūnija 
 

 

Regulas (EK) Nr.1272/2008 (CLP) 
I Pielikums „Prasības bīstamo vielu un 

maisījumu klasificēšanai un marķēšanai”, (2.-4. 
daļa) 

Regulas (EK) Nr.1272/2008 (CLP) III Pielikums 
„Bīstamības apzīmējumu uzrakstu saraksts, 
papildu informācija par apdraudējumiem un 
marķējuma zīmju papildu elementi”, 1. daļa 

Regula (ES) Nr.487/2013  
(4 ATP)* 

VISA “Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” 
iesaka 

H373 

Var izraisīt orgānu bojājumus (norādīt visus 
skartos orgānus, ja tie ir zināmi) (norādīt 
iedarbības ceļu, ja ir droši pierādīts, ka citi 
iedarbības ceļi nerada bīstamību) 
May cause damage to organs <or state all organs 
affected, if known> through prolonged or 
repeated exposure <state route of exposure if it is 
conclusively proven that no other routes of 
exposure cause the hazard> 

Var izraisīt orgānu bojājumus <vai norādīt visus 
skartos orgānus, ja tie ir zināmi> ilgstošas vai 
atkārtotas iedarbības rezultātā <norādīt 
iedarbības ceļu, ja ir nepārprotami pierādīts, ka 
citi iedarbības ceļi nerada bīstamību> 
May cause damage to organs <or state all 
organs affected, if known> through prolonged 
or repeated exposure <state route of exposure if 
it is conclusively proven that no other routes of 
exposure cause the hazard> 

 

Var izraisīt orgānu 
bojājumus (vai norādīt 
visus skartos orgānus, ja tie 
ir zināmi) ilgstošas vai 
atkārtotas iedarbības 
rezultātā (norādīt 
iedarbības ceļu, ja ir 
nepārprotami pierādīts, ka 
citi iedarbības ceļi nerada 
bīstamību) 

H300 + 
H310 

 
Var izraisīt nāvi, ja norīts vai saskaras ar ādu 
Fatal if swallowed or in contact with skin 

  

H300 + 
H330 

 
Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos 
Fatal if swallowed or if inhaled 

 
Var izraisīt nāvi, ja norīts 
vai ieelpots 

H310 + 
H330 

 
Var izraisīt nāvi, ja saskaras ar ādu vai nonāk 
elpceļos 
Fatal in contact with skin or if inhaled 

 
Var izraisīt nāvi, ja saskaras 
ar ādu vai ieelpots 

H300 + 
H310 + 
H330 

 

Var izraisīt nāvi, ja norīts, saskaras ar ādu vai 
iekļūst elpceļos 
Fatal if swallowed, in contact with skin or if 
inhaled 

 
Var izraisīt nāvi, ja norīts, 
saskaras ar ādu vai ieelpots 

H301 + 
H311 

 
Toksisks, ja norīts vai saskaras ar ādu 
Toxic if swallowed or in contact with skin 

  

H301 + 
H331 

 
Toksisks, ja norīts vai iekļūst elpceļos 
Toxic if swallowed or if inhaled 

 
Toksisks, ja norīts vai 
ieelpots 

H311 + 
H331 

 
Toksisks saskarē ar ādu vai ja iekļūst elpceļos 
Toxic in contact with skin or if inhaled 

 
Toksisks saskarē ar ādu vai 
ieelpots 

H301 + 
H311 + 
H331 

 

Toksisks, ja norīts, saskaras ar ādu vai iekļūst 
elpceļos 
Toxic if swallowed, in contact with skin or if 
inhaled 

 
Toksisks, ja norīts, saskaras 
ar ādu vai ieelpots 



9 
*4 ATP (ES) Nr. 487/2013 piemēro: vielām no 2014. gada 1. decembra un maisījumiem no 2015. gada 1. jūnija 
 

 

Regulas (EK) Nr.1272/2008 (CLP) 
I Pielikums „Prasības bīstamo vielu un 

maisījumu klasificēšanai un marķēšanai”, (2.-4. 
daļa) 

Regulas (EK) Nr.1272/2008 (CLP) III Pielikums 
„Bīstamības apzīmējumu uzrakstu saraksts, 
papildu informācija par apdraudējumiem un 
marķējuma zīmju papildu elementi”, 1. daļa 

Regula (ES) Nr.487/2013  
(4 ATP)* 

VISA “Latvijas Vides, 
ģeoloģijas un 

meteoroloģijas centrs” 
iesaka 

H302 + 
H312 

 
Kaitīgs, ja norīts vai saskaras ar ādu 
Harmful if swallowed or in contact with skin 

  

H302 + 
H332 

 
Kaitīgs, ja norīts vai iekļūst elpceļos 
Harmful if swallowed or if inhaled 

 
Kaitīgs, ja norīts vai 
ieelpots 

H312 + 
H332 

 
Kaitīgs saskarē ar ādu vai ja iekļūst elpceļos 
Harmful in contact with skin or if inhaled 

 
Kaitīgs saskarē ar ādu vai 
ieelpots 

H302 + 
H312 + 
H332 

 

Kaitīgs, ja norīts, saskaras ar ādu vai nonāk 
elpceļos 
Harmful if swallowed, in contact with skin or if 
inhaled 

 
Kaitīgs, ja norīts, saskaras 
ar ādu vai ieelpots 

Bīstamības apzīmējumu uzraksti par vides apdraudējumiem 

H400 
Ļoti toksisks ūdens organismiem 
Very toxic to aquatic life 

Ļoti toksisks ūdens organismiem 
Very toxic to aquatic life 

  

H410 
Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām 
sekām 
Very toxic to aquatic life with long lasting effects 

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām 
sekām 
Very toxic to aquatic life with long lasting 
effects 

 
Ļoti toksisks ūdens 
organismiem ar ilglaicīgām 
sekām 

H411 
Toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām 
Toxic to aquatic life with long lasting effects 

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām 
Toxic to aquatic life with long lasting effects 

 
Toksisks ūdens 
organismiem ar ilglaicīgām 
sekām 

H412 
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām 
Harmful to aquatic life with long lasting effects 

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām 
Harmful to aquatic life with long lasting effects 

 
Kaitīgs ūdens organismiem 
ar ilglaicīgām sekām 

H413 

Var radīt ilglaicīgas kaitīgas sekas ūdens 
organismiem 
May cause long lasting harmful effects to aquatic 
life 

Var radīt ilgstošas kaitīgas sekas ūdens 
organismiem 
May cause long lasting harmful effects to 
aquatic life 

 
Var radīt ilglaicīgas kaitīgas 
sekas ūdens organismiem 

H420 

Bīstams sabiedrības veselībai un videi, jo iznīcina 
ozonu atmosfēras augšējā slānī 
Harms public health and the environment by 
destroying ozone in the upper atmosphere 

Bīstams sabiedrības veselībai un videi, jo 
iznīcina ozonu atmosfēras augšējā slānī 
Harms public health and the environment by 
destroying ozone in the upper atmosphere 

  



10 
*4 ATP (ES) Nr. 487/2013 piemēro: vielām no 2014. gada 1. decembra un maisījumiem no 2015. gada 1. jūnija 
 

Papildu informācija par apdraudējumiem un marķējuma zīmju papildu elementi/informācija par noteiktām vielām un maisījumiem 

 
Regulas (EK) Nr.1272/2008 III Pielikums 

"Papildu informācija par apdraudējumiem un marķējuma zīmju papildu elementi”, 2. - 
3.daļa 

Regula (ES) Nr.487/2013  
(4 ATP)* 

Fizikālās īpašības 

EUH 001 
Sprādzienbīstams sausā veidā 
Explosive when dry 

 

EUH 006 
Sprādzienbīstams gaisa un bezgaisa vidē 
Explosive with or without contact with air 

Svītro papildu bīstamības 
apzīmējuma kodu EUH006 

EUH 014 
Aktīvi reaģē ar ūdeni 
Reacts violently with water 

 

EUH 018 
Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu 
In use may form flammable/explosive vapour-air mixture 

 

EUH 019 
Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus 
May form explosive peroxides 

 

EUH 044 
Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē 
Risk of explosion if heated under confinement 

 

Veselību ietekmējošas īpašības 

EUH 029 
Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes 
Contact with water liberates toxic gas 

 

EUH 031 
Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes 
Contact with acids liberates toxic gas 

 

EUH 032 
Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes 
Contact with acids liberates very toxic gas 

 

EUH 066 
Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu 
Repeated exposure may cause skin dryness or cracking 

 

EUH 070 
Toksisks saskarē ar acīm 
Toxic by eye contact 

 

EUH 071 
Kodīgs elpceļiem 
Corrosive to the respiratory tract 
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*4 ATP (ES) Nr. 487/2013 piemēro: vielām no 2014. gada 1. decembra un maisījumiem no 2015. gada 1. jūnija 
 

 
Regulas (EK) Nr.1272/2008 III Pielikums 

"Papildu informācija par apdraudējumiem un marķējuma zīmju papildu elementi”, 2. - 
3.daļa 

Regula (ES) Nr.487/2013  
(4 ATP)* 

Marķējuma zīmju papildu elementi/informācija par noteiktām vielām un maisījumiem 

EUH 201/201A 

Satur svinu. Nedrīkst lietot uz virsmām, kuras var nonākt bērnam mutē. 
Brīdinājums! Satur svinu 
Contains lead. Should not be used on surfaces liable to be chewed or sucked by children. 
Warning! Contains lead 

 

EUH 202 
Ciānakrilāts. Bīstami. Iedarbība uz acīm un ādu tūlītēja. Sargāt no bērniem 
Cyanoacrylate. Danger. Bonds skin and eyes in seconds. Keep out of the reach of children 

 

EUH 203 
Satur hromu (VI). Var izraisīt alerģisku reakciju 
Contains chromium (VI). May produce an allergic reaction 

 

EUH 204 
Satur izocianātus. Var izraisīt alerģisku reakciju 
Contains isocyanates. May produce an allergic reaction 

 

EUH 205 
Satur epoksīda sastāvdaļas. Var izraisīt alerģisku reakciju 
Contains epoxy constituents. May produce an allergic reaction 

 

EUH 206 
Brīdinājums! Nelietot kopā ar citiem produktiem. Var izdalīt bīstamas gāzes (hloru) 
Warning! Do not use together with other products. May release dangerous gases (chlorine) 

 

EUH 207 

Brīdinājums! Satur kadmiju. Lietojot veidojas bīstami izgarojumi. Sk. ražotāja sniegto 
informāciju. Ievērot drošības instrukcijas 
Warning! Contains cadmium. Dangerous fumes are formed during use. See information 
supplied by the manufacturer. Comply with the safety instructions 

 

EUH 208 
Satur <sensibilizējošās vielas nosaukums>. Var izraisīt alerģisku reakciju 
Contains <name of sensitising substance>. May produce an allergic reaction 

 

EUH 209/209A 
Lietojot var viegli uzliesmot. Kļūt uzliesmojošs 
Can become highly flammable in use. Can become flammable in use 

 

EUH 210 
Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma 
Safety data sheet available on request 

 

EUH 401 
Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību 
To avoid risks to human health and the environment, comply with the instructions for use 

 

 


