
20.04.2017.

Natālija Jaunkalne
LVĢMC

Ķīmisko vielu un bīstamo atkritumu nodaļa
REACH un CLP palīdzības dienests

Klasificēšanas kritēriji maisījumiem



Daudzpakāpju pieeja maisījumu klasificēšanai
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• Testēšana (testi kā pamatinformācija CLP 7. un 8. pants)

1. Esoša informācija par visu maisījumu (CLP 6. un 9. pants).
2. Klasificē pēc tiem pašiem kritērijiem kā vielas.

• Savienošanas principi (CLP I pielikums, 1. daļa)
1. Atšķaidīšana.
2. Produkta partija.
3. Ļoti bīstamu maisījumu koncentrācija.
4. Interpolācija vienas toksicitātes kategorijas robežās.
5. Būtiski līdzīgi maisījumi:

 nelielas izmaiņas sastāvā;
 aerosoli.

• Klasificēšana, pamatojoties uz sastāvdaļu 
koncentrāciju.

1. Formulas (akūta toksicitāte, vides bīstamība utt.)
2. Robežkoncentrācijas (vispārīgās, specifiskās, M-faktori).

CLP I pielikums, 1.1.3.7. punkts



Savienošanas principi (1)
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• Atšķaidīšana:
Testēts maisījums A tiek atšķaidīts ar mazāk bīstamu vai 
tikpat bīstamu sastāvdaļu B, tad A+B→A.

• Produktu partija:
Maisījumi A un B ir 2 viena produktu partija, tad A=B.

• Ļoti bīstamu maisījumu koncentrācija:
Maisījums A klasificēts augstākā bīstamības kategorijā 
(piem., Acute Tox. 1). B ir koncentrētāks maisījums, tad 
B=A.



Savienošanas principi (2)
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• Interpolācija vienas toksicitātes kategorijas 
robežās:
Mais. A un B un C ir tā pati aktīvā bīstamā sastāvdaļa, 
klas-ja A un B ir vienāda. 

Ja mais. C bīstamās sastāvdaļas konc. ir starp A un B 
mais. konc., tad klasifikācija C=A=B.

• Būtiski līdzīgi maisījumi:
– Mais. A+B, C+B,

A=C (gan konc., gan klas-ja), tad A+B=B+C.



Savienošanas principi (3)
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• Aerosoli: CLP I pielikums, 1.1.3.7. punkts:

Attiecībā uz maisījumu klasificēšanu, kas noteikta 3.1., 3.2.,
3.3., 3.4., 3.8. un 3.9. sadaļā, maisījuma aerosola formu
klasificē tajā pašā bīstamības kategorijā kā maisījumu,
kam nav aerosola formas, ja vien pievienotais propelents
izsmidzināšanas laikā neietekmē maisījuma bīstamās
īpašības un ja ir pieejama zinātniska informācija par to, ka
aerosola forma nav bīstamāka nekā ne-aerosola forma.



Savienošanas principi (4)
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• maisījumiem norāda, kura no CLP regulas 9. pantā 
minētajām informācijas novērtēšanas metodēm 
izmantota klasificēšanai.

• šo informāciju norāda DDL 16. iedaļā.

REACH regulas II pielikums, 16. punkts.



Klasifikācijas pārskatīšana
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– Klasifikācijas pārskatīšana jāveic, ja maisījuma sastāvā 
tiek veiktas nelielas konc. izmaiņas vienai un tai pašai 
vielai.

– Mais.1 A(konc. 1)+B, Mais.2. A(konc.2)+B

– Nav savienošanas princips!

CLP  I pielikums, 1.2. tabula



Maisījums

Jāapkopo visa 
pieejamā informācija.

Vai ir pietiekami daudz testēšanas 
datu maisījuma klasificēšanai? 

(fizikālai bīstamībai jāizvērtē

vai nav nepieciešami jauni testi)

Jā Maisījumu klasificē 
attiecīgā

bīstamības klasē.

Nē

Vai ir pieejama informācija par līdzīgiem 
testētiem maisījumiem, 

vai atsevišķām sastāvdaļām?

Vai ir iespējams 
piemērot kādu no 

savienošanas principiem?

Jā Jā Maisījumu klasificē 
attiecīgā

bīstamības klasē.

Nē

Vai ir pieejama  bīstamības 
informācija par visām 

vai dažām sastāvdaļām?

Jā Izmantojiet zināmo vai atvasināto bīstamības 
informāciju par atsevišķām sastāvdaļām, 

lai klasificētu maisījumu 
attiecīgā bīstamības klasē. 

Vai izmantojiet citas metodes. 
(CLP I pielikumā 3. un 4. daļa)

Nē

Maisījumu nav iespējams klasificēt – dodieties 
atpakaļ pie sastāvdaļu piegādātājiem 

un pieprasiet papildu informāciju.

Maisījumu klasifikācija

Nē



Robežvērtības un robežkoncentrācijas
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• Tiek izmantotas maisījumiem, par kuriem nav pieejami 
testēšanas dati vai nevar piemērot savienošanas 
principus;

• Tiek izmantotas tādu vielu klasificēšanā, kas satur 
bīstamas piedevas vai piemaisījumus.

• Nav pieejamas fizikālās bīstamības klasēm.



Robežvērtības
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• Attiecināmas tikai uz dažām veselības un vides 
bīstamības klasēm (CLP I pielikums, 1.1 tabula);

• Robežvērtība ir minimālā vielas (gan kā piedeva, 
piemaisījums vai atsevišķa sastāvdaļa) koncentrācija, 
kura jāņem vērā klasificēšanas mērķiem.

= «attiecīgās sastāvdaļas»



Vispārējās robežvērtības
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CLP I pielikums 1.1. tabula

1., 2. piezīme: Dažos gadījumos 
(piem., kodīgām sastāvdaļām), 
pat ja konc. ir mazāka par 1%, tā 
vienalga var būt svarīga 
maisījuma klasifikācijai 
Skin.Corr./Irrit. vai Eye
Dam./Irrit. klasēs (skat. I pielik. 
3.2.3.3.1 sadaļu).

3.  piezīme: Parasti vielā, kas 
klasificētas kategorijā «akūts 1» 
vai «hronisks 1», koncentrācija, 
kur jāņem vērā ir (0,1/M)%; M= 
M-faktors (skat. 4.1.3.1 sadaļu I 
pielik.)



Robežkoncentrācijas -
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vielas minimālā koncentrācija, kas noved pie maisījuma 
klasifikācijas, ja tiek pārsniegtas individuālā vai attiecīgo 
sastāvdaļu koncentrāciju summa.

• Specifiskās robežkoncentrācijas (SCL);

• Vispārīgās robežkoncentrācijas (GCL).
• vispārīgi: SCL<GCL;

• izņēmumi → CLP 10. pants (1. punkta 3. rindkopa);

• perborāti.



Pieskaitīšanas pieeja (1)
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Pieskaitīšanas pieeju piemēro sekojošās klasēm:

• Akūta toksicitāte (ATE formula, I pielikums, 3.1.3.6.1);

• Kodīgs/kairinošs ādai (CLP I pielikums, 3.2.3.3.);

• Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums (I pielikums, 3.3.3.2.);

• Bīstams ieelpojot (konc.summa robežkonc. 10%, I pielikums, 
3.10.3.3.1);

• STOT SE, 3. kat. (CLP I pielikums, 3.8.2.2.1.; elpošanas trakta 
kairinājums);

• STOT SE, 3.kat. (CLP I pielikums, 3.8.2.2.2.; narkotiskie efekti);

• Bīstamība ūdens videi.



Pieskaitīšanas pieeja (2)
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Pieskaitīšanas pieeju nepiemēro sekojošām klasēm:

• Sensibilizācija, ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu;

• Cilmes šūnu mutagenitāte;

• Kancerogenitāte;

• STOT SE un RE, 1. un 2. kat.;

• Bīstams ieelpojot (ņemot vērā maisījuma viskozitāti);

• Kodīgs/kairinošs ādai – dažos īpašos gadījumos (stipra skābe 
un bāze, I pielikums, 3.2.3.3.4.)

• Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums – dažos īpašos 
gadījumos (I pielikums, 3.3.3.3.4.)



20.04.2017.

Ievads maisījumu pārklasificēšanā 
saskaņā ar CLP regulu.

Toksikoloģija
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Veselības bīstamības klases

CLP regula, I pielikums, 3. daļa.

• Akūtā toksicitāte – 3.1. sadaļa;
• Kodīgs/kairinošs ādai – 3.2. sadaļa;
• Nopietni acu bojājumi/acu kairinājums – 3.3. sadaļa;
• Sensibilizācija ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu – 3.4. 

sadaļa;
• Cilmes šūnu mutagenitāte – 3.5. sadaļa;
• Kancerogenitāte – 3.6. sadaļa;
• Toksisks reproduktīvai sistēmai – 3.7. sadaļa;
• Toksiska ietekme uz mērķorgānu – vienreizēja iedarbība (STOT) 

– 3.8. sadaļa;
• Toksiska ietekme uz mērķorgānu – atkārtota iedarbība (STOT) –

3.9. sadaļa.
• Bīstams ieelpojot – 3.10. sadaļa.



AKŪTĀ TOKSICITĀTE
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Klasifikācija, ja pieejami 
dati par visu maisījumu

Klasifikācija, ja nav datu par visu 
maisījumu: savienošanas principi

Klasifikācija, ja pieejami dati par visām vai 
dažām maisījuma sastāvdaļām

Pieskaitīšanas metode



AKŪTĀ TOKSICITĀTE
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Akūta toksicitātes 
iedarbība

Perorāla Dermāla Ieelpas

• Katram iedarbības veidam klasificēšana jāizskata atsevišķi. Šis iedalījums 
būtu jāparāda arī paziņojumā par akūtās toksicitātes klasifikāciju.

• Akūtas toksicitātes vērtību izsaka kā (aptuvenu) LD50 (perorāli, dermāli) 
vai LC50 (ieelpojot) vērtību vai kā aprēķināto akūto toksicitāti (ATE).



Akūtās toksicitātes novērtējums
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• Dati ir pieejami par visām sastāvdaļām (CLP I pielikums, 3.1.3.6.1. punkts)


n i

i

mix ATE

C

ATE

100

• Dati nav pieejami par visām sastāvdaļām (CLP I pielikums, 3.1.3.6.2.3. punkts)







n i

i

mix

unknown

ATE

C

ATE

ifC %)10(100

mixATE - maisījuma aprēķinātā akūtā toksicitāte;

iATE

iC

n

- sastāvdaļas i aprēķinātā akūtā toksicitāte;

- i sastāvdaļas koncentrācija (masas % vai tilpuma %);

- sastāvdaļu skaits.

Ja sastāvdaļu, kuru 
akūtā toksicitāte nav 

zināma, kopējā 
koncentrācija ir > 10 %, 
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Būtiskās tabulas aprēķinos:

• 3.1.1. tabula – lai noteiktu kategoriju pēc ATE;

• 3.1.2. tabula – ja nav dots LD50 vai tas dots kā 
diapazons.

Akūtās toksicitātes novērtējums (2)



KODĪGS/KAIRINOŠS ĀDAI

21

Klasifikācija, ja pieejami 
dati par visu maisījumu

Klasifikācija, ja ir īpaši 
augsts/zems pH

Klasifikācija, ja nav datu par visu 
maisījumu: savienošanas principi

Klasifikācija, ja pieejami dati par visām vai 
dažām maisījuma sastāvdaļām

Pieskaitīšanas metode Pieskaitīšanas metodi 
nevar piemērot



Kodīgs/kairinošs ādai robežkoncentrācijas
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Pieskaitīšanu var 
piemērot



Pieskaitīšanas pieeja
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Vai vielai ir specifiskā 

robežkoncentrācija?

NĒ Piemēro vispārīgās 

robežkoncentrācijas

1)/(...)/()/(  clZConcZclBConcBclAConcASum

clB

ConcB

clA

ConcA vielas A koncentrācija maisījumā

robežkoncentrācija vielai A

vielas B koncentrācija maisījumā

robežkoncentrācija vielai B

CLP I pielikums, 

3.2.3. tabula
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Lai noteiktu, vai maisījums klasificējas 1A, 1B vai 1C kategorijā:

CLP I pielikuma 3.2.3. tabulas piezīme

“Attiecīgi 1.A, 1.B vai 1.C kategorijā kā kodīga ādai klasificēta maisījuma sastāvdaļu summai 

katrā gadījumā ir jābūt 5 %, lai maisījumu klasificētu kā kodīgu ādai 1.A, 1.B vai 1.C kategorijā. 

Ja kodīgumu ādai izraisošo 1.A kategorijas sastāvdaļu summa ir < 5 %, bet kategoriju 1.A+1.B 

sastāvdaļu summa ir ≥ 5 %, maisījumu klasificē kā kodīgu ādai un attiecina uz 1.B kategoriju. 

Līdzīgi, ja kodīgumu ādai izraisošo 1.A+1.B kategoriju sastāvdaļu summa ir 5 %, bet kategoriju 

1.A+1.B+1.C sastāvdaļu summa ir 5 %, maisījumu klasificē kā kodīgu ādai un attiecina uz 1.C 

kategoriju.  ”



KODĪGS/KAIRINOŠS ACĪM
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Klasifikācija, ja pieejami 
dati par visu maisījumu

Klasifikācija, ja ir īpaši 
augsts/zems pH

Klasifikācija, ja nav datu par visu 
maisījumu: savienošanas principi

Klasifikācija, ja pieejami dati par visām vai 
dažām maisījuma sastāvdaļām

Pieskaitīšanas metode Pieskaitīšanas metodi 
nevar piemērot



Nopietnu acu bojājumu/kairinājuma 
robežkoncentrācijas
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Pieskaitīšanu var 
piemērot



Pieskaitīšanas pieeja
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Vai vielai ir specifiskā 

robežkoncentrācija?

NĒ Piemēro vispārīgās 

robežkoncentrācijas

1)/(...)/()/(  clZConcZclBConcBclAConcASum

clB

ConcB

clA

ConcA vielas A koncentrācija maisījumā

robežkoncentrācija vielai A

vielas B koncentrācija maisījumā

robežkoncentrācija vielai B

CLP I pielikums, 

3.3.3. tabula

Ja viela vai 
maisījums tiek 

klasificēti kā Skin
Corr. 1, no tā arī 

izriet nopietni acu 
bojājumi un nav 

jāturpina 
klasificēšana, 

nosakot iedarbību 
uz acīm.



SENSIBILIZĀCIJA, IEELPOJOT VAI NONĀKOT 
SASKARĒ AR ĀDU
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Klasifikācija, ja pieejami 
dati par visu maisījumu

Klasifikācija, ja pieejami 
dati par līdzīgu maisījumu

Klasifikācija, ja pieejami dati par 
dažām/visām maisījuma 

sastāvdaļām

Pieskaitīšanas pieeju nevar 
piemērot



Klasifikācija, ja pieejami dati par dažām/visām 
maisījuma sastāvdaļām
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• CLP I pielikuma 3.4.3.3.1. punkts:

Maisījumu pieskaita elpceļu vai ādas sensibilizatoriem, ja vismaz viena no 
sastāvdaļām ir pieskaitāma elpceļu vai ādas sensibilizatoriem un tās 
koncentrācija atbilst vai pārsniedz vispārīgo robežkoncentrāciju, kā tas norādīts 
3.4.5. tabulā attiecīgi cietām vielām/šķidrumiem un gāzēm.

• CLP II pielikuma 2.8. punkts:
Marķējuma zīmē uz maisījumu iepakojuma, kuri nav klasificēti kā sensibilizējoši, 
bet satur vismaz vienu vielu, kas klasificēta kā sensibilizējoša un kas maisījumā 
ir koncentrācijā, kura ir vienāda vai lielāka par I pielikuma 3.4.6. tabulā noteikto 
koncentrāciju, ir jābūt šādam apzīmējumam: 

EUH208 – “Satur (sensibilizējošās vielas nosaukums). Var izraisīt 
alerģisku reakciju”. 
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→ CLP II pielikuma 2.8. punkts:

Maisījumiem, kuri klasificēti kā sensibilizējoši un satur citu(-as) 
vielu(- as), kas klasificēta(-as) kā sensibilizējoša(-as) (papildus tai 
vielai, kura ir pamatā maisījuma klasifikācijai) un kas maisījumā ir 
koncentrācijā, kura ir vienāda vai lielāka par I pielikuma 3.4.6. 
tabulā noteikto koncentrāciju, marķējuma zīmē ir jābūt šīs/šo 
vielas(-u) nosaukumam(-iem). 

Klasifikācija, ja pieejami dati par dažām/visām maisījuma 
sastāvdaļām
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Sensibilizācijas, ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu,  robežkoncentrācijas (1)
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Sensibilizācijas, ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu  robežkoncentrācijas (2)

1.piezīme

Šo izpausmes robežkoncentrāciju parasti izmanto, 
piemērojot II pielikuma 2.8. iedaļas īpašās 
marķēšanas prasības, lai aizsargātu jau 
sensibilizētus indivīdus. Maisījumam, kura sastāvā 
esošo komponenšu koncentrācija ir vienāda vai 
lielāka par šo koncentrāciju, ir vajadzīga DDL. 
Sensibilitāti izraisošām vielām, kuru specifiskā 
robežkoncentrācija ir zemāka par 0,1 %, izpausmes 
robežkoncentrāciju nosaka kā vienu desmitdaļu no 
specifiskās robežkoncentrācijas. 

Ņem vērā 
marķējot



CILMES ŠŪNU MUTAGENITĀTE
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Klasifikācija, ja pieejami 
dati par visu maisījumu

Klasifikācija, ja pieejami 
dati par līdzīgu maisījumu

Klasifikācija, ja pieejami dati par 
dažām/visām maisījuma 

sastāvdaļām

Pieskaitīšanas pieeju nevar 
piemērot
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• CLP I pielikums, 3.5.3.1.1. punkts:

Maisījumu pieskaita mutagēniem, ja vismaz viena no sastāvdaļām ir pieskaitāma 
1.A kategorijas, 1.B kategorijas vai 2. kategorijas mutagēnam un ir atrodama 
līmenī, kas atbilst vai pārsniedz atbilstīgo robežvērtību/robežkoncentrāciju 
attiecīgi 1.A kategorijai, 1.B kategorijai vai 2. kategorijai, kā tas norādīts 3.5.2. 
tabulā. sastāvdaļu vispārīgās robežkoncentrācijas, kuras liek klasificēt maisījumu.

!!! Jāņem vērā REACH regulas XVII pielikumā norādīti noteikumi. Uz vielu un 
maisījumu iepakojuma, kas satur vielas ar koncentrāciju, kurām ir nepieciešama 
klasificēšana cilmes šūnu mutagenitātes 1.A vai 1.B kategorijā, redzamā, 
salasāmā un nepārprotamā veidā jānorāda šāds apzīmējums: “Tikai 
profesionāliem lietotājiem” (REACH regulas XVII pielikuma 29. punkts. Regulā ir 
aprakstītas arī atkāpes).

CILMES ŠŪNU MUTAGENITĀTE
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Cilmes šūnu mutagenitātes 
robežkoncentrācijas 

Piezīme.

Tabulā norādītās 
robežkoncentrācijas 
attiecas uz cietām vielām
vai šķidrumiem (masas 
vienības), kā arī uz gāzēm
(tilpuma vienības). 



KANCEROGENITĀTE
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Klasifikācija, ja pieejami 
dati par visu maisījumu

Klasifikācija, ja pieejami 
dati par līdzīgu maisījumu

Klasifikācija, ja pieejami dati par 
dažām/visām maisījuma 

sastāvdaļām

Pieskaitīšanas pieeju nevar 
piemērot
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KANCEROGENITĀTE

• CLP I pielikums, 3.6.3.1.1. punkts:

Maisījumu pieskaita kancerogēniem, ja vismaz viena no sastāvdaļām ir 
pieskaitāma 1.A kategorijas, 1.B kategorijas vai 2. kategorijas kancerogēnam un ir 
atrodama līmenī, kas atbilst vai pārsniedz atbilstīgo 
robežvērtību/robežkoncentrāciju, kā tā ir norādīta 3.6.2. tabulā attiecīgi 1.A 
kategorijai, 1.B kategorijai un 2. kategorijai. 

!!! Uz vielu, kas saskaņā ar harmonizēto klasifikāciju klasificētas kā kancerogēnas 
1.A vai 1.B kategorijā, un maisījumu, kas satur šādas vielas koncentrācijās, kurās 
nepieciešama maisījuma klasificēšana kā kancerogēna 1.A vai 1.B kategorijā, uz 
iepakojuma redzamā, salasāmā un nepārprotamā veidā jānorāda šāds 
marķējums: “Tikai profesionāliem lietotājiem”. (REACH regulas XVII pielikuma 
28. punkts. Atkāpes no šiem norādījumiem ir izklāstītas tajā pašā punktā).
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Kancerogenitātes
robežkoncentrācijas 

Piezīme 
Iepriekšējās tabulas robežkoncentrācijas attiecas uz cietām vielām un šķidrumiem (masas vienībām), kā arī uz 
gāzēm (tilpuma vienībām). 
1. piezīme: 
Ja maisījumā sastāvdaļas veidā ir atrodams 2. kategorijas kancerogēns ≥ 0,1 % koncentrācijā, par maisījumu pēc 
pieprasījuma ir jāsniedz DDL. 



TOKSISKS REPRODUKTĪVAI SISTĒMAI*
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Klasifikācija, ja pieejami 
dati par visu maisījumu

Klasifikācija, ja pieejami 
dati par līdzīgu maisījumu

Klasifikācija, ja pieejami dati par 
dažām/visām maisījuma 

sastāvdaļām

Pieskaitīšanas pieeju nevar 
piemērot

* Ietverta arī ietekme uz laktāciju vai ar tās starpniecību 



TOKSISKS REPRODUKTĪVAI SISTĒMAI
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• CLP I pielikuma 3.7.3.1.1. punkts:

Maisījumu pieskaita reprodukcijai toksiskiem maisījumiem, ja vismaz viena no sastāvdaļām 
ir klasificēta kā 1.A kategorijas, 1.B kategorijas vai 2. kategorijas reprodukcijai toksiska un ir 
atrodama līmenī, kas atbilst vai pārsniedz atbilstīgo vispārīgo robežkoncentrāciju, kas ir 
norādīta 3.7.2. tabulā attiecīgi 1. un 2. kategorijai.

• CLP I pielikuma 3.7.3.1.2. punkts:

Maisījumu pieskaita tādiem, kas iedarbojas uz laktāciju vai ar tās starpniecību, ja vismaz 
viena no sastāvdaļām ir klasificēta kā tāda, kas iedarbojas uz laktāciju vai ar tās starpniecību 
un ir atrodama līmenī, kas atbilst vai pārsniedz atbilstīgo robežvērtību/robežkoncentrāciju, 
kas ir norādīta 3.7.2. tabulā atbilstīgi papildu kategorijai par iedarbību uz laktāciju vai ar tās 
starpniecību.
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Toksicitātes reproduktīvai sistēmai
robežkoncentrācijas 

Piezīme 3.7.2. tabulā norādītās 
robežkoncentrācijas attiecas 
uz cietām vielām vai 
šķidrumiem (masas vienības), 
kā arī uz gāzēm (tilpuma 
vienības). 

1. piezīme Ja maisījumā 
sastāvdaļas veidā ir atrodams 
reproduktīvajai sistēmai 
toksisks 1. vai 2. kategorijas 
materiāls vai viela, kurai ir 
noteikta kaitīga ietekme uz 
laktāciju vai ar tās 
starpniecību, 0,1 % vai lielākā 
koncentrācijā, par maisījumu 
pēc pieprasījuma ir jāsniedz 
DDL. 



TOKSISKA IETEKME UZ ĪPAŠU MĒRĶORGĀNU –
vienreizēja iedarbība (STOT SE)
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Klasifikācija, ja pieejami 
dati par visu maisījumu

Klasifikācija, ja pieejami 
dati par līdzīgu maisījumu

Klasifikācija, ja pieejami dati par 
dažām/visām maisījuma 

sastāvdaļām

Pieskaitīšanas pieeju nevar 
piemērot – 1. un 2. kat.

Pieskaitīšanas pieeja – 3. kat. 

elpošanas trakta kairinājums un 
narkotiskais efekts
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TOKSISKA IETEKME UZ ĪPAŠU MĒRĶORGĀNU –
vienreizēja iedarbība (STOT SE)

• CLP I pielikuma 3.8.3.4.1. punkts: 

Ja nav ticamu datu par pašu konkrēto maisījumu un ja savienošanas principus 
klasificēšanai izmantot nevar, maisījumu klasificē, pamatojoties uz tā sastāvdaļu 
klasifikāciju. Šajā gadījumā maisījumu pieskaita maisījumiem ar toksisku ietekmi 
uz īpašu mērķorgānu (attiecībā uz konkrētu orgānu) pēc vienreizējas iedarbības, ja 
vismaz viena no sastāvdaļām ir klasificēta kā sastāvdaļa, kas izraisa 1. kategorijas 
vai 2. kategorijas toksisku ietekmi uz īpašu mērķorgānu un ir atrodama līmenī, kas 
atbilst vai pārsniedz atbilstīgo vispārīgo robežkoncentrāciju, kas ir norādīta 3.8.3. 
tabulā attiecīgi 1. un 2. kategorijai. 

STOT-SE 3. kategorija (robežkoncentrācija 20%*) - Pārejoša 

iedarbība uz mērķorgāniem

1. Elpošanas ceļu kairinājums

2. Narkotisks efekts.

* CLP I pielikums, 3.8.3.4.5. punkts. Nepieciešams eksperta novērtējums!
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STOT SE robežkoncentrācijas

1. piezīme: 
Ja maisījumā 
sastāvdaļas veidā ir 
atrodams 2. kategorijas 
materiāls ar toksisku 
ietekmi uz īpašu 
mērķorgānu 
koncentrācijā, kas ir 
lielāka vai vienāda ar 
1,0 %, par maisījumu 
pēc pieprasījuma ir 
jāsniedz DDL. 
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• CLP I pielikums 3.8.3.4.5. punkts:

Uzmanīgi jārīkojas, ekstrapolējot 3. kategorijas sastāvdaļu(as) saturoša maisījuma
toksicitāti. Ir lietderīgi izmantot 20 % vispārīgo robežkoncentrāciju, tomēr
jāatzīst, ka šī robežkoncentrācija var būt augstāka vai zemāka atkarībā no 3.
kategorijas sastāvdaļas(ām) un ka dažas iedarbības, tādas kā elpceļu kairinājums,
specifiskās koncentrācijās var neiestāties, turpretim citas iedarbības, tādas kā
narkotiska iedarbība, var rasties pie koncentrācijām, kas ir zemākas par 20 %. Ir
jāpamatojas uz ekspertu slēdzienu. Elpceļu kairinājumu un narkotisku
iedarbību izvērtē atsevišķi saskaņā ar 3.8.2.2. iedaļā minētajiem kritērijiem.
Veicot šo bīstamību klasificēšanu, katras sastāvdaļas ietekme ir jāuzskata par
papildu ietekmi, ja vien nav pierādījumu, ka sastāvdaļai nav papildu ietekmes.

STOT SE 3. kategorija
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Klasifikācija, ja pieejami 
dati par visu maisījumu

Klasifikācija, ja pieejami 
dati par līdzīgu maisījumu

Klasifikācija, ja pieejami dati par 
dažām/visām maisījuma 

sastāvdaļām

Pieskaitīšanas pieeju nevar 
piemērot

TOKSISKA IETEKME UZ ĪPAŠU MĒRĶORGĀNU 
– atkārtota iedarbība (STOT RE)
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TOKSISKA IETEKME UZ ĪPAŠU MĒRĶORGĀNU 
– atkārtota iedarbība (STOT RE)

• CLP I pielikuma 3.9.3.4.1. punkts:

Ja nav ticamu pierādījumu vai pārbaudes datu par pašu konkrēto maisījumu un ja 
savienošanas principus klasificēšanai izmantot nevar, maisījumu klasificē, pamatojoties uz 
tā sastāvdaļu klasifikāciju. Šajā gadījumā maisījumu pieskaita pie maisījumiem ar toksisku 
ietekmi uz īpašu mērķorgānu (attiecībā uz konkrētu orgānu) pēc vienreizējas iedarbības, 
atkārtotas iedarbības vai abām, ja vismaz viena no sastāvdaļām ir pieskaitīta toksiskās 
ietekmes uz īpašu mērķorgānu 1. kategorijas vai 2. kategorijas vielām un ir atrodama līmenī, 
kas atbilst vai pārsniedz atbilstīgo vispārīgo robežkoncentrāciju, kas ir norādīta 3.9.4. tabulā 
attiecīgi 1. un 2. kategorijai. 



STOT RE robežkoncentrācijas
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1. piezīme: 

Ja maisījumā 
sastāvdaļas veidā ir 
atrodams 2. 
kategorijas materiāls 
ar toksisku ietekmi uz 
īpašu mērķorgānu 
koncentrācijā, kas ir 
lielāka vai vienāda ar 
1,0 %, par maisījumu 
pēc pieprasījuma ir 
jāsniedz DDL. 
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Klasifikācija, ja pieejami 
dati par visu maisījumu

Klasifikācija, ja pieejami 
dati par līdzīgu maisījumu

Klasifikācija, ja pieejami dati par 
dažām/visām maisījuma 

sastāvdaļām

Pieskaitīšanas pieeju nevar 
piemērot

BĪSTAMS IEELPOJOT
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BĪSTAMS IEELPOJOT

• CLP I pielikuma 3.10.3.3.1.1. punkts:

Maisījumu, kurš kopumā satur 10 % vai vairāk 1. kategorijas vielas vai vielu un 
kura kinemātiskā viskozitāte ir 20,5 mm 2 /s vai mazāka 40oC temperatūrā, 
klasificē 1. kategorijā. 

• CLP I pielikuma 3.10.3.3.1.2. punkts:

Maisījumu, kurš sadalās divos vai vairākos atšķirīgos slāņos, no kuriem viens 
satur 10 % vai vairāk 1. kategorijas vielas vai vielu ar kinemātisko viskozitāti 20,5 
mm 2 /s vai mazāku 40oC temperatūrā, klasificē 1. kategorijā. 



Paldies par uzmanību!
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