
 

Drošības prasību apzīmējumu pilnie teksti CLP regulā (EK) Nr.1272/2008 un tās grozījumos 8 ATP regulā (ES) Nr. 487/2013  

  

Regulas (EK) Nr.1272/2008 
(CLP) IV  

Pielikums  
“Drošības prasību 

apzīmējumu saraksts”, 1. daļa  

Regulas (EK) Nr.1272/2008 (CLP) IV  
Pielikums  

“Drošības prasību apzīmējumu 
saraksts”, 2. daļa  

Regula (ES) Nr. 
487/2013 (8 ATP)  

VISA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” iesaka  

Bīstamības klase  Bīstamības kategorija  Lietošanas nosacījumi  

   Vispārējie drošības prasību apzīmējumi     

P101  

Medicīniska padoma 
nepieciešamības gadījumā 
attiecīgā informācija ir 
norādīta uz iepakojuma vai 
etiķetes If medical advice is 
needed, have product 
container or label at hand  

      Pēc vajadzības    Plaša patēriņa produkti  

P102  
Sargāt no bērniem  
Keep out of reach of children  

      Pēc vajadzības    Plaša patēriņa produkti  

P103  
Pirms lietošanas izlasīt 
etiķeti Read label before 
use  

      Pēc vajadzības    Plaša patēriņa produkti  

   Drošības prasību apzīmējumi. Novēršana     

P201  

Pirms lietošanas saņemt 
speciālu instruktāžu  
Obtain special 
instructions  before use  

      

Sprādzienbīstamas vielas 
(2.1. iedaļa)  

Nestabilas 
sprādzienbīstamas 

vielas 

  

Cilmes šūnu mutagenitāte 
(3.5. iedaļa)  

1A, 1B, 2  

Kancerogenitāte (3.6. 
iedaļa)  

1A, 1B, 2  

Toksisks reproduktīvai 
sistēmai (3.7. iedaļa)  

1A, 1B, 2  

Toksisks reproduktīvai 
sistēmai, “ietekme” uz 
laktāciju vai ar tās 
starpniecību (3.7. iedaļa)  

Papildu kategorija  

P202  

Neizmantot, pirms nav 
izlasīti un saprasti visi 
apzīmējumi. 
Do not handle until all 
safety precautions have 
been read and 
understood. 

    

Uzliesmojošas gāzes (arī 
ķīmiski nestabilas gāzes) 
(2.2. iedaļa) 

A, B (ķīmiski nestabilas 
gāzes) 

  

Cilmes šūnu mutagenitāte 
(3.5. iedaļa)  

1A, 1B, 2  

Kancerogenitāte (3.6. 
iedaļa)  

1A, 1B, 2  

Toksisks reproduktīvai 
sistēmai (3.7. iedaļa)  

1A, 1B, 2  

P210  

Turēt pietiekamā attālumā no 
karstuma avotiem, karstām 
virsmām, dzirkstelēm, atklātas 
liesmas un citiem aizdegšanās 
avotiem. Nesmēķēt. 
Keep away from heat, hot 
surfaces, sparks, open flames 
and other ignition sources. No 
smoking. 

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, 
dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem 
aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. 
Keep away from heat, hot surfaces, 
sparks, open flames and other ignition 
sources. No smoking. 

  

Turēt pietiekamā attālumā no 
karstuma avotiem, karstām virsmām, 
dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem 
aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. 

 

Sprādzienbīstamas vielas 
(2.1. sadaļa) 

1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,  
1.5. apakšgrupa  

 

Uzliesmojošas gāzes (2.2. 
sadaļa) 

1, 2    

Aerosoli (2.3. iedaļa)  1, 2  

 
Uzliesmojoši šķidrumi (2.6.  
iedaļa)  

1, 2, 3  

Oksidējošas cietas vielas 
(2.14. iedaļa)  

1, 2, 3  



 

  

Regulas (EK) Nr.1272/2008 
(CLP) IV  

Pielikums  
“Drošības prasību 

apzīmējumu saraksts”, 1. daļa  

Regulas (EK) Nr.1272/2008 (CLP) IV  
Pielikums  

“Drošības prasību apzīmējumu 
saraksts”, 2. daļa  

Regula (ES) Nr. 
487/2013 (8 ATP)  

VISA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” iesaka  

Bīstamības klase  Bīstamības kategorija  Lietošanas nosacījumi  

P220 

Turēt/uzglabāt vietās, kur nav 
piekļuves 
drēbēm/…/uzliesmojošiem 
materiāliem. 
Keep/Store away from 
clothing/…/combustible 
materials. 

 

Nepieļaut saskari ar apģērbu un citiem 
uzliesmojošiem materiāliem. 
Keep away from clothing and other 
combustible materials. 

Nepieļaut saskari ar apģērbu un citiem 
uzliesmojošiem materiāliem. 
 

Oksidējošas gāzes 
(2.4. iedaļa) 

1 

 
Oksidējoši šķidrumi 
(2.13. iedaļa) 

1, 2, 3 

Oksidējošas cietas vielas 
(2.14. iedaļa) 

1, 2, 3 

P221  

Nekādā gadījumā nemaisīt ar 
viegli uzliesmojošām vielām…  
Take any precaution to avoid 
mixing with combustibles…  

   Ierakstu svītro   

Oksidējoši šķidrumi (2.13.  
iedaļa)  

1, 2, 3  
…Ražotājs/ piegādātājs nosaka 
nesaderīgos materiālus  

Oksidējošas cietas vielas 
(2.14. iedaļa)  

1, 2, 3  

P222  
Nepieļaut saskari ar gaisu  
Do not allow contact with air  

Nepieļaut kontaktu ar gaisu 
Do not allow contact with air  

  
Nepieļaut saskari ar gaisu  
  

Pirofori šķidrumi (2.9. 
iedaļa)  

1   – ja tiek uzskatīts, ka 
bīstamības apzīmējumu 
nepieciešams uzsvērt Piroforas cietas vielas (2.10.  

iedaļa)  
1  

P223  

 
Nepieļaut saskari ar ūdeni  
Do not allow contact with 
water 

     

Vielas un maisījumi, kas 
saskarē ar ūdeni izdala 
uzliesmojošas gāzes (2.12. 
iedaļa)  

1, 2  
– ja tiek uzskatīts, ka 
bīstamības apzīmējumu 
nepieciešams uzsvērt 

P230  
Vienmēr samitrināt 
ar…  
Keep wetted with …  

      
Sprādzienbīstami materiāli 
(2.1. iedaļa)  

1.1., 1.2., 1.3., 1.5. 
apakšgrupa  

— vielas vai maisījumi, kas tiek 
samitrināti, atšķaidīti, 
izšķīdināti vai suspendēti ar 
flegmatizatoru, lai novērstu vai 
mazinātu to 
sprādzienbīstamību 
(desensibilizētiem 
sprādzienbīstamiem 
materiāliem) 

...Ražotājam/piegādātājam 
jānorāda piemērots materiāls. 
 

P231  
Izmantot tikai inertas gāzes 
apstākļos  
Handle under inert gas  

Rīkoties tikai inertas gāzes apstākļos  
Handle under inert gas  

 Saturu izmantot un glabāt tikai inertas 
gāzes vidē/… 
Handle and store contents under inert 
gas/… 

Saturu izmantot un glabāt tikai inertas 
gāzes vidē/… 

Pirofori šķidrumi 
(2.9. iedaļa) 

1 
… Ja norāde “inerta gāze” nav 
piemērota, 
ražotājam/piegādātājam 
jānorāda piemērots šķidrums 
vai gāze.* (*-korektais 
tulkojums no 8 ATP angļu 
valodā) 

Piroforas cietas vielas 
(2.10. iedaļa) 

1 
 



 

  

Regulas (EK) Nr.1272/2008 
(CLP) IV  

Pielikums  
“Drošības prasību 

apzīmējumu saraksts”, 1. daļa  

Regulas (EK) Nr.1272/2008 (CLP) IV  
Pielikums  

“Drošības prasību apzīmējumu 
saraksts”, 2. daļa  

Regula (ES) Nr. 
487/2013 (8 ATP)  

VISA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” iesaka  

Bīstamības klase  Bīstamības kategorija  Lietošanas nosacījumi  

Vielas un maisījumi, kas 
saskarē ar ūdeni izdala 
uzliesmojošas gāzes (2.12. 
iedaļa)  

1, 2, 3  

 – ja viela vai maisījums viegli 
reaģē ar gaisā esošo mitrumu. 

…Ja norāde “inerta gāze” nav 
piemērota, 
ražotājam/piegādātājam 
jānorāda piemērots šķidrums 
vai gāze. 

P232  
Aizsargāt no 
mitruma Protect 
from moisture  

      

Vielas un maisījumi, kas 
saskarē ar ūdeni izdala 
uzliesmojošas gāzes (2.12. 
iedaļa)  

1, 2, 3    

P233  

Tvertni turēt cieši 
noslēgtu  
Keep container tightly 
closed  

Tvertni stingri noslēgt  
Keep container tightly closed  

 

 

 

Tvertni turēt cieši noslēgtu  

Uzliesmojoši šķidrumi (2.6.  
iedaļa)  

1, 2, 3  
– ja šķidrums ir gaistošs un var 
radīt sprādzienbīstamu 
atmosfēru 

Pirofori šķidrumi 
(2.9. iedaļa) 

1 

 
Piroforas cietas vielas 
(2.10. iedaļa) 

1 

Akūta toksicitāte (ieelpojot) 
(3.1. iedaļa)  

1, 2, 3  

– ja ķīmiskā viela ir gaistoša un 
var radīt bīstamu atmosfēru 

Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība; elpceļu 
kairinājums (3.8. iedaļa)  

3  

Toksiska ietekme uz   
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība; narkotiska 
ietekme (3.8.  
iedaļa)  

3   

P234  

Turēt tikai oriģinālā 
iepakojumā  
Keep only in original 
container  

  
Turēt tikai oriģināliepakojumā. 
Keep only in original packaging. 

  Turēt tikai oriģināliepakojumā. 

Sprādzienbīstami materiāli 
(2.1. iedaļa) 

1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 
1.5. apakšgrupa 

 

Pašreaģējošas vielas un 
maisījumi (2.8. iedaļa)  

A, B, C, D, E, F tips  

  
Organiskie peroksīdi (2.15.  
iedaļa)  

A, B, C, D, E, F tips  

Materiāli, kas izraisa metālu 
koroziju (2.16. iedaļa) 

1  

P235  
Turēt 
vēsumā 
Keep cool  

      

Uzliesmojoši šķidrumi (2.6.  
iedaļa)  

1, 2, 3  

 – 1. kategorijas 
uzliesmojošiem šķidrumiem un 
citiem uzliesmojošiem 
šķidrumiem, kas ir gaistoši un 
var radīt sprādzienbīstamu 
atmosfēru 

Pašreaģējošas vielas un 
maisījumi (2.8. iedaļa)  

A, B, C, D, E, F tips  
– ja marķējumā ir norādīts 
P411, var nenorādīt 

Pašsasilstošas vielas un 
maisījumi (2.11. iedaļa)  

1, 2  
– ja marķējumā ir norādīts 
P413, var nenorādīt 

Organiskie peroksīdi (2.15.  
iedaļa)  

A, B, C, D, E, F tips  
– ja marķējumā ir norādīts 
P411, var nenorādīt 



 

  

Regulas (EK) Nr.1272/2008 
(CLP) IV  

Pielikums  
“Drošības prasību 

apzīmējumu saraksts”, 1. daļa  

Regulas (EK) Nr.1272/2008 (CLP) IV  
Pielikums  

“Drošības prasību apzīmējumu 
saraksts”, 2. daļa  

Regula (ES) Nr. 
487/2013 (8 ATP)  

VISA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” iesaka  

Bīstamības klase  Bīstamības kategorija  Lietošanas nosacījumi  

P240  

Tvertnes un iekārtas 
saņemšanai  
ievietot zemē/sasaistīt  
Ground/bond container and 
receiving equipment  

  

Tvertnes un saņēmējiekārtas iezemēt un 
savienot. 
Ground and bond container and receiving 
equipment. 

 Tvertnes un saņēmējiekārtas iezemēt 
un savienot. 

Sprādzienbīstami materiāli 
(2.1. iedaļa)  

1.1., 1.2., 1.3., 1.4.,1.5. 
apakšgrupa  

– ja sprādzienbīstamais 
materiāls ir elektrostatiski 
jutīgs 

Uzliesmojoši šķidrumi (2.6.  
iedaļa)  

1, 2, 3  
– ja šķidrums ir gaistošs un 
var radīt sprādzienbīstamu 
atmosfēru 

Uzliesmojošas cietas vielas 
(2.7. iedaļa)  

1, 2  
– ja cietā viela ir elektrostatiski 
jutīga 

Pašreaģējošas vielas un 
maisījumi (2.8. iedaļa) 

A, B, C, D, E, F tips 

 

– ja elektrostatiski jutīga un 
var radīt sprādzienbīstamu 
atmosfēru 

 
Organiskie peroksīdi 
(2.15. iedaļa) 

P241  

Izmantot 
sprādziendrošas 
elektriskas/ar 
ventilāciju/ 
izgaismotas/…/ 
iekārtas  
Use explosion-proof electrical/ 
ventilating/lighting/…/ 
equipment  

  

Izmantot sprādziendrošas 
[elektriskās/ventilācijas/apgaismošanas/…] 
iekārtas. 
Use explosion-proof 
[electrical/ventilating/lighting/...] 
equipment. 

 Izmantot sprādziendrošas 
[elektriskās/ventilācijas/apgaismošanas
/…] iekārtas. 

Uzliesmojoši šķidrumi (2.6.  
iedaļa)  

1, 2, 3  

– ja šķidrums ir gaistošs un var 
radīt sprādzienbīstamu 
atmosfēru. 

– kvadrātiekavās esošo tekstu 
var izmantot, lai attiecīgā 
gadījumā norādītu 
konkrētas elektroiekārtas, 
ventilācijas iekārtas, 
apgaismes iekārtas un citas 
attiecīgas iekārtas. 

Uzliesmojošas cietas vielas 
(2.7. iedaļa)  

1, 2  

– ja var parādīties putekļu 
mākoņi. 

– kvadrātiekavās esošo 
tekstu var izmantot, lai 
attiecīgā gadījumā 
norādītu konkrētas 
elektroiekārtas, 
ventilācijas iekārtas, 
apgaismes iekārtas un 
citas attiecīgas iekārtas 

P242  
Izmantot instrumentus, kas 
nerada dzirksteles  
Use only non-sparking tools  

      
Uzliesmojoši šķidrumi (2.6.  
iedaļa)  

1, 2, 3  

 – ja šķidrums ir gaistošs un var 
radīt sprādzienbīstamu 
atmosfēru un ja minimālā 
aizdegšanās enerģija ir ļoti 
zema. (Tas attiecas uz 
vielām un maisījumiem, 
kuru aizdegšanās enerģija 
ir <0,1 mJ, piemēram, 
sēroglekli.) 

 

P243  

Nodrošināties pret statiskās 
enerģijas izlādi  
Take precautionary measures 
against static discharge  

      
Uzliesmojoši šķidrumi (2.6.  
iedaļa)  

1, 2, 3  

 – ja šķidrums ir gaistošs un var 
radīt sprādzienbīstamu 
atmosfēru. 
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(CLP) IV  

Pielikums  
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Bīstamības klase  Bīstamības kategorija  Lietošanas nosacījumi  

P244  

Uzturēt ventiļus un 
savienojumus tīrus no eļļas un 
taukvielām. 
Keep valves and fittings free 
from oil and grease. 

     
Oksidējošas gāzes (2.4.  
iedaļa)  

1    

P250  

Nepakļaut drupināšanai/ 
triecienam/…/ berzei  
Do not subject to 
grinding/shock/ …/friction  

  
Nepakļaut 
drupināšanai/triecienam/berzei/… 
Do not subject to grinding/shock/friction… 

 Nepakļaut 
drupināšanai/triecienam/berzei/… 

Sprādzienbīstami materiāli 
(2.1. iedaļa)  

Nestabili 
sprādzienbīstami 

materiāli un 1.1., 1.2., 
1.3., 1.4., 

1.5. apakšgrupa 

– ja sprādzienbīstamais 
materiāls ir mehāniski 
jutīgs 

 
...Ražotājam/piegādātājam 
jānorāda piemērojamā raupjā 
apstrāde. 

P251  
Nedurt vai nededzināt, arī pēc 
izlietošanas Do not pierce or 
burn, even after use 

    Aerosoli (2.3. iedaļa)  1, 2    

P260 

Neieelpot 
putekļus/dūmus/gāzi/miglu/ 
izgarojumus/smidzinājumu. 
Do not breathe 
dust/fume/gas/mist/vapours/s
pray. 

   

Akūta toksicitāte (ieelpojot) 
(3.1. sadaļa) 

1, 2 

Ražotājs/piegādātājs nosaka 
piemērojamos nosacījumus. 

Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība (3.8. sadaļa) 

1, 2 

Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu – ilgstoša vai 
atkārtota iedarbība (3.9. 
sadaļa) 

1, 2 

Kodīgs ādai (3.2. sadaļa) 1A, 1B, 1C 
— Norādīt, lai neieelpotu 
putekļus vai miglu. 

— ja lietojuma laikā var rasties 
ieelpojamas putekļu daļiņas 
vai miglas pilieni 

  

Toksisks reproduktīvai 
sistēmai, iespaido 
“ietekme”  
uz laktāciju vai ar tās 
starpniecību (3.7. iedaļa)  

Papildu kategorija  

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

  

Izvairīties no 
putekļu/dūmu/gāzes/miglas/ 
tvaiku/smidzinājuma ieelpošanas. 
Avoid breathing 
dust/fume/gas/mist/vapours/ spray. 

 Izvairīties no 
putekļu/dūmu/gāzes/miglas/ 
tvaiku/ smidzinājuma 
ieelpošanas. 

 

Akūta toksicitāte (ieelpojot) 
(3.1. iedaļa)  

3, 4  

Sensibilizācija, ieelpojot 1, 1A, 1B  
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Avoid breathing 
dust/fume/gas/mist/vapours/ 
spray. 

Sensibilizācija, saskarē ar 
ādu (3.4.  
iedaļa) 

1, 1A, 1B – ja marķējumā ir norādīts 
P260, var nenorādīt 
 
Ražotājam/piegādātājam 
jānorāda piemērojamie 
nosacījumi. 

 

Toksiska ietekme uz īpašu 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība; elpceļu 
kairinājums (3.8. iedaļa)  

3  

Toksiska ietekme uz īpašu   

     

mērķorgānu – 
vienreizēja iedarbība; 
narkotiska ietekme 
(3.8. iedaļa)  

3   

P262  

Nepieļaut iekļūšanu acīs, uz 
ādas vai uz apģērba  
Do not get in eyes, on skin, or 
on clothing  

Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai 
uz drēbēm  
Do not get in eyes, on skin, or on 
clothing  

  
Nepieļaut iekļūšanu acīs, uz ādas vai uz 
apģērba  

Akūta dermālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa)  

1, 2    

P263  

Izvairīties no saskares 
grūtniecības laikā/barojot 
bērnu ar krūti Avoid 
contact during 
pregnancy/ while nursing  

  

 Izvairīties no saskares grūtniecības laikā un 
barojot bērnu ar krūti. 
Avoid contact during pregnancy and while 
nursing. 

  

Toksisks reproduktīvai 
sistēmai, ietekme uz 
laktāciju vai ar tās 
starpniecību (3.7. iedaļa)  

Papildu kategorija    

P264  
Pēc rīkošanās … kārtīgi 
nomazgāt Wash … thoroughly 
after handling  

Pēc izmantošanas … kārtīgi nomazgāt 
Wash … thoroughly after handling  

  Pēc izmantošanas … kārtīgi nomazgāt  

Akūta perorālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa)  

1, 2, 3, 4  

…Ražotājs/ piegādātājs norāda 
tās ķermeņa vietas, kas 
jānomazgā pēc rīkošanās  

Akūta dermālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa)  

1, 2  

Kodīgs ādai (3.2.  
iedaļa)  

1A, 1B, 1C  

Kairinošs ādai (3.2.  
iedaļa)  

2  

Acu kairinājums (3.3. iedaļa)  2  

Toksisks reproduktīvai 
sistēmai, “ietekme” uz 
laktāciju vai ar tās 
starpniecību (3.7. iedaļa)  

Papildu kategorija  

Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība (3.8. iedaļa)  

1, 2  

Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu – ilgstoša vai 
atkārtota iedarbība (3.9. 
iedaļa)  

1  

P270  

Neēst, nedzert un nesmēķēt 
produkta izmantošanas laikā  
Do not eat, drink or smoke 
when using this product  

      

Akūta perorālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa)  

1, 2, 3, 4  

  

Akūta dermālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa)  

1, 2  

Toksisks reproduktīvai 
sistēmai, “ietekme” uz  
laktāciju vai ar tās 
starpniecību (3.7. iedaļa)  

  
Papildu kategorija  
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Bīstamības klase  Bīstamības kategorija  Lietošanas nosacījumi  

Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība (3.8. iedaļa)  

1, 2  

Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu – ilgstoša vai 
atkārtota iedarbība (3.9. 
iedaļa)  

1  

P271  

Izmantot tikai ārā vai labi 
vēdināmās telpās  
Use only outdoors or in a 
wellventilated area  

      

Akūta toksicitāte (ieelpojot) 
(3.1. iedaļa)  

1, 2, 3, 4  

  

Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība; elpceļu 
kairinājums (3.8. iedaļa)  

3  

Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība; narkotiska 
ietekme (3.8.  
iedaļa)  

3  

P272  

Piesārņoto darba apģērbu 
neiznest ārpus darba telpām  
Contaminated work 
clothing  should not be 
allowed out of the 
workplace  

      
Sensibilizācija, nonākot 
saskarē ar ādu (3.4. iedaļa)  

1, 1A, 1B    

P273  

Izvairīties no izplatīšanas 
apkārtējā vidē  
Avoid release to the 
environment  

      

Akūta (īstermiņa) bīstamība 
ūdens videi (4.1. iedaļa)  

1  

— Ja nav paredzēts izmantot  Hroniska (ilgtermiņa) 
bīstamība ūdens videi (4.1. 
iedaļa)  

1, 2, 3, 4  

P280  

Izmantot aizsargcimdus/ 
aizsargdrēbes/acu aizsargus/ 
sejas aizsargus  
Wear protective 
gloves/protective clothing/eye 
protection/face protection  
  

  
  

Izmantot 
aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu 
aizsargus/sejas aizsargus. 
Wear protective gloves/protective 
clothing/eye protection/face protection. 
  

 Izmantot 
aizsargcimdus/aizsargapģērbu/acu 
aizsargus/sejas aizsargus. 

 

Sprādzienbīstami materiāli 
(2.1. iedaļa)  

Nestabili 
sprādzienbīstami 

materiāli un 1.1., 1.2., 
1.3., 1.4., 

1.5. apakšgrupa  

Ražotājam/piegādātājam 
jānorāda piemērots 
aprīkojuma veids. 

 

Uzliesmojoši šķidrumi (2.6.  
iedaļa)  

1, 2, 3  

Ražotājam/piegādātājam 
jānorāda piemērots 
aprīkojuma veids. 

 

Uzliesmojošas cietas vielas 
(2.7. iedaļa)  

1, 2  

Pašreaģējošas vielas un 
maisījumi (2.8. iedaļa)  

A, B, C, D, E, F tips  

Pirofori šķidrumi (2.9. 
iedaļa)  

1  

Piroforas cietas vielas (2.10.  
iedaļa)  

1  

Pašsasilstošas vielas un 
maisījumi (2.11. iedaļa)  

1, 2  

Vielas un maisījumi, kas   
saskarē ar ūdeni rada 
uzliesmojošas gāzes(2.12. 
iedaļa)  

1, 2, 3  

Oksidējoši šķidrumi (2.13.  
iedaļa)  

1, 2, 3  
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Bīstamības klase  Bīstamības kategorija  Lietošanas nosacījumi  

Oksidējošas cietas vielas 
(2.14. iedaļa) 

1, 2, 3  

Organiskie peroksīdi (2.15.  
iedaļa)  

A, B, C, D, E, F tips  

Akūta dermālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa)  

1, 2, 3, 4  

—Norādīt aizsargcimdus/ 
aizsargapģērbu. 
Ražotājs/piegādātājs attiecīgā 
gadījumā var precizēt 
aprīkojuma veidu. 

 

Kodīgs ādai (3.2.  
iedaļa)  

1., 1A, 1B, 1C 

Īpaši 
aizsargcimdi/aizsargapģērbs 
un acu/sejas aizsargi 
Ražotājs/piegādātājs attiecīgā 
gadījumā var precizēt 
aprīkojuma veidu. 

 

Kairinošs ādai (3.2.  
iedaļa)  

2  
— Norādīt aizsargcimdus. 
Ražotājs/piegādātājs attiecīgā 
gadījumā var precizēt 
aprīkojuma veidu. 

  

Sensibilizācija saskarē ar 
ādu (3.4. iedaļa) 

1., 1A, 1B 

Nopietni acu bojājumi (3.3.  
iedaļa)  

1  
— Norādīt acu/sejas 
aizsargus. 
Ražotājs/piegādātājs attiecīgā 
gadījumā var precizēt 
aprīkojuma veidu. 
 

  

  

Acu kairinājums (3.3. iedaļa)  2   

Cilmes šūnu mutagenitāte  
(3.5. iedaļa)  

1A, 1B, 2 

...Ražotājam/ 
piegādātājam jānorāda 
piemērots aprīkojuma veids. 

 

Kancerogenitāte (3.6. 
iedaļa)  
 

1A, 1B, 2 

Toksisks reproduktīvai 
sistēmai (3.7. iedaļa)  

1A, 1B, 2 

Cilmes šūnu mutagenitāte 
(3.5. iedaļa)  

1A, 1B, 2  

Kancerogenitāte (3.6. 
iedaļa)  

1A, 1B, 2  

Toksisks reproduktīvai 
sistēmai (3.7. iedaļa)  

1A, 1B, 2  

P282  

Izmantot aizsargcimdus/ sejas 
aizsargus/acu aizsargus ar 
aukstuma izolāciju  
 
 
 
 

  

  

Izmantot aukstumizolējošus aizsargcimdus 
un sejas vai acu aizsargu. 
Wear cold insulating gloves and either face 

shield or eye protection. 

 Izmantot aukstumizolējošus 
aizsargcimdus un sejas vai acu aizsargu. 

Gāzes zem spiediena (2.5.  
iedaļa)  

Atdzesēta sašķidrināta 
gāze 

  

P283 
Izmantot aizsargapģērbu pret 
uguni/liesmām. 

 
Izmantot ugunsizturīgu vai liesmas 
aizturošu apģērbu. 

Izmantot ugunsizturīgu vai liesmas 
aizturošu apģērbu. 

Oksidējoši šķidrumi 
(2.13. iedaļa) 

1  
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Wear cold insulating 
gloves/face shield/eye 
protection 

Wear fire resistant or flame retardant 
clothing. 

Oksidējošas cietas vielas 
(2.14. iedaļa) 

1 

P284  

[Neatbilstošas ventilācijas 
gadījumā] lietot elpošanas 
orgānu aizsargierīces  
[In case of inadequate 
ventilation] wear respiratory 
protection. 

  
 

  
 

Akūta toksicitāte (ieelpojot) 
(3.1. iedaļa)  

1, 2  

– kvadrātiekavās esošo tekstu 
var izmantot, ja lietošanas 
laikā ķīmiskajai vielai ir 
pievienota papildu informācija 
par to, kāds ventilācijas veids 
būtu piemērots drošai 
lietošanai. 
Ražotājam/piegādātājam 
jānorāda aprīkojums. 

  

Sensibilizācija ieelpojot 
(3.4. iedaļa) 

1., 1A, 1B 

P231 + 
P232  

Izmantot tikai inertas gāzes 
apstākļos.  
Aizsargāt no mitruma  
Handle under inert gas. 
Protect from moisture  

  

Saturu izmantot un glabāt tikai inertas 
gāzes vidē/…  
Sargāt no mitruma. 
Handle and store contents under inert 
gas/...  
Protect from moisture. 

  

Pirofori šķidrumi 
(2.9. iedaļa) 

1 …Ja norāde “inerta gāze” nav 
piemērota, 
ražotājam/piegādātājam 
jānorāda piemērots šķidrums 
vai gāze. Piroforas cietas vielas 

(2.10. iedaļa) 
1 

Vielas un maisījumi, kas 
saskaroties ar ūdeni, izdala 
uzliesmojošas gāzes (2.12. 
iedaļa)  

1, 2, 3  

 – ja viela vai maisījums viegli 
reaģē ar gaisā esošo mitrumu. 
…Ja norāde “inerta gāze” nav 
piemērota, 
ražotājam/piegādātājam 
jānorāda piemērots šķidrums 
vai gāze. 

P235 + 
P410  

Turēt vēsumā. Aizsargāt no 
saules gaismas  
Keep cool. Protect from 
sunlight  

   Ierakstu svītro   
Pašsasilstošas vielas un 
maisījumi (2.11. iedaļa)  

1, 2    

Drošības prasību apzīmējumi. Rīcība  

P301  
NORĪŠANAS 
GADĪJUMĀ: IF 
SWALLOWED:  

      

Akūta perorālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa)  

1, 2, 3, 4  

  
Kodīgs ādai (3.2.  
iedaļa)  

1A, 1B, 1C  

Bīstams ieelpojot (3.10.  
iedaļai)  

1  

P302  
SASKARĒ AR 
ĀDU: IF ON 
SKIN:  

      

Pirofori šķidrumi (2.9. 
iedaļa)  

1  

  

Piroforas cietas vielas 
(2.10. iedaļa) 

1 

Vielas un maisījumi, kas 
saskarē ar ūdeni izdala 
uzliesmojošas gāzes (2.12. 
iedaļa) 

1, 2 

Akūta dermālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa) 

1, 2, 3, 4  
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Kairinošs ādai (3.2.  
iedaļa)  

2  

 
Sensibilizācija saskarē ar 
ādu (3.4. iedaļa) 

1, 1A, 1B  

P303  
SASKARĒ AR ĀDU (vai 
matiem): IF ON SKIN (or 
hair):  

      

Uzliesmojoši šķidrumi (2.6.  
iedaļa)  

1, 2, 3  

  
Kodīgs ādai (3.2.  
iedaļa)  

1A, 1B, 1C  

P304  
IEELPOJOT:  
IF INHALED:  

      

Akūta toksicitāte (ieelpojot) 
(3.1. iedaļa)  

1, 2, 3, 4  

  

Kodīgs (3.2.  
iedaļa)  

1A, 1B, 1C  

Sensibilizācija, ieelpojot 
(3.4.  
iedaļa)  

1, 1A, 1B  

Toksiska ietekme uz īpašu 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība; elpceļu 
kairinājums (3.8. iedaļa)  

3  

Toksiska ietekme uz īpašu 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība; narkotiska 
ietekme (3.8. iedaļa)  

3   

P305  
SASKARĒ AR ACĪM:  
IF IN EYES:  

IEKĻŪSTOT ACĪS: 
IF IN EYES:  

  SASKARĒ AR ACĪM:  

Kodīgs ādai (3.2.  
iedaļa)  

1A, 1B, 1C  

  Nopietni acu bojājumi (3.3.  
iedaļa)  

1  

Acu kairinājums (3.3. iedaļa)  2  

P306  
SASKARĒ AR 
APĢĒRBU: IF ON 
CLOTHING:  

      

Oksidējoši šķidrumi (2.13.  
iedaļa)  

1  

  
Oksidējošas cietas vielas 
(2.14. iedaļa)  

1  

P308  

JA saskaras vai saistīts 
ar: 
IF exposed or 
concerned: 

Ja saskaras vai saistīts ar: 
IF exposed or concerned: 

 JA saskaras vai saistīts ar: 

Cilmes šūnu mutagenitāte 
(3.5. iedaļa)  

1A, 1B, 2  

  

Kancerogenitāte (3.6. 
iedaļa)  

1A, 1B, 2  

Toksisks reproduktīvai 
sistēmai (3.7. iedaļa)  

1A, 1B, 2  

Toksisks reproduktīvai 
sistēmai, “ietekme” uz 
laktāciju vai ar tās 
starpniecību (3.7. iedaļa)  

Papildu kategorija  

Toksiska ietekme uz īpašu 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība (3.8. iedaļa) 

1, 2 

P310  

Nekavējoties sazinieties ar 
SAINDĒŠANĀS  
INFORMĀCIJAS CENTRU/ 
ārstu/…  

      

Akūta perorālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa) 

1, 2, 3  ...Ražotājs/piegādātājs precizē 
piemērotu neatliekamās 
medicīniskās konsultācijas 
avotu 

Akūta dermālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa) 

1, 2  
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Immediately call a POISON 
CENTER/ doctor/… 

Akūta toksicitāte (ieelpojot) 
(3.1. iedaļa) 

1, 2  

Kodīgs ādai (3.2.  
iedaļa)  

1A, 1B, 1C  

 
Nopietni acu bojājumi (3.3.  
iedaļa)  

1  

Bīstams ieelpojot (3.10.  
iedaļa)  

1  

P311  

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS 
INFORMĀCIJAS   
CENTRU/ārstu/…  
Call a POISON 
CENTER/doctor/… 

     

Akūta toksicitāte (ieelpojot) 
(3.1. iedaļa)  

3  

...Ražotājs/piegādātājs precizē 
piemērotu neatliekamās 
medicīniskās konsultācijas 
avotu  

Sensibilizācija, ieelpojot 
(3.4.  
iedaļa)  

1, 1A, 1B  

Toksiska ietekme uz īpašu 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība (3.8. iedaļa)  

1, 2  

P312  Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS 
INFORMĀCIJAS 
CENTRU/ārstu/…/, ja jums ir 
slikta pašsajūta 
Call a POISON CENTER/ 
doctor/…/if you feel unwell 

  

   

Akūta perorālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa)  

4  

...Ražotājam/piegādātājam 
jānorāda atbilstīgas 
neatliekamās medicīniskās 
konsultācijas avots.  

Akūta dermālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa) 

3, 4  

Akūta toksicitāte (ieelpojot) 
(3.1. iedaļa) 

4 

Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu — vienreizēja 
iedarbība; elpceļu 
kairinājums (3.8. iedaļa) 

3  

  

Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu — vienreizēja 
iedarbība; narkotiska 
ietekme (3.8. iedaļa) 

3  

P313  
Lūdziet mediķu palīdzību  
Get medical advice/attention  

Lūdziet palīdzību mediķiem 
Get medical advice/attention  

  Lūdziet mediķu palīdzību  

Kairinošs ādai (3.2.  
iedaļa)  

2  

  

Acu kairinājums (3.3. iedaļa)  2  

Sensibilizācija, nonākot 
saskarē ar ādu (3.4. iedaļa)  

1, 1A, 1B  

Cilmes šūnu mutagenitāte 
(3.5. iedaļa)  

1A, 1B, 2  

Kancerogenitāte (3.6. 
iedaļa)  

1A, 1B, 2  

Toksisks reproduktīvai 
sistēmai (3.7. iedaļa)  

1A, 1B, 2  

Toksisks reproduktīvai 
sistēmai, “ietekme” uz 
laktāciju vai ar tās 
starpniecību (3.7. 
iedaļa)  

Papildu kategorija  

P314  
Lūdziet palīdzību mediķiem, ja 
jums ir slikta pašsajūta  

      

Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu – ilgstoša vai 
atkārtota iedarbība (3.9. 
iedaļa)  

1, 2    
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Get medical 
advice/attention if you 
feel unwell  

P315  

Nekavējoties lūdziet palīdzību  
mediķiem  
Get immediate medical 
advice/attention  

      
Gāzes zem spiediena (2.5.  
iedaļa)  

Atdzesēta sašķidrināta 
gāze  

  

P320  

Steidzami nepieciešama īpaša 
medicīniskā palīdzība (skat. … 
uz etiķetes)  
Specific treatment is urgent  
(see … on this label)  

Steidzami nepieciešama īpaša 
medicīniskā palīdzība (skat. … uz šīs 
etiķetes)  
Specific treatment is urgent (see … on 
this label)  

  
Steidzami nepieciešama īpaša 
medicīniskā palīdzība (skat. … uz 
etiķetes)  

Akūta toksicitāte (ieelpojot) 
(3.1. iedaļa) 

1, 2  

— ja vajadzīga tūlītēja 
pretlīdzekļa ievadīšana. 

... Norāde uz papildu pirmās 
palīdzības sniegšanas 
instrukciju. 

  

P321  

Īpaša medicīniskā palīdzība 
(sk. … uz šīs etiķetes)  
Specific treatment (see … on 
this label)  
  

      

Akūta perorālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa) 

1, 2, 3  

— ja vajadzīga tūlītēja 
pretlīdzekļa ievadīšana. 

… Norāde uz papildu pirmās 
palīdzības sniegšanas 
instrukciju 

Akūta dermālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa) 

1, 2, 3, 4  

— ja ieteikti tūlītēji pasākumi, 
piemēram, konkrēta 
attīrīšanas līdzekļa 
pielietošana. 

… Norāde uz papildu pirmās 
palīdzības sniegšanas 
instrukciju. 

 

Akūta toksicitāte (ieelpojot) 
(3.1. iedaļa) 

3  

— ja vajadzīgi tūlītēji īpaši 
pasākumi. 

... Norāde uz papildu pirmās 
palīdzības sniegšanas 
instrukciju. 

 

     Kodīgs ādai (3.2. iedaļa) 1., 1A, 1B, 1C 
... Norāde uz papildu pirmās 

palīdzības sniegšanas 
instrukciju. 

 Ražotājs/piegādātājs attiecīgā 
gadījumā var precizēt 
attīrīšanas līdzekli. 

 

     Kairinošs ādai (3.2. iedaļa) 2 

     
Sensibilizācija saskarē ar 
ādu (3.4. iedaļa) 

1., 1A, 1B 

     
Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu — vienreizēja 
iedarbība (3.8. iedaļa 

1 

— ja vajadzīgi tūlītēji 
pasākumi. 

... Norāde uz papildu pirmās 
palīdzības sniegšanas 
instrukciju. 

 

P330        
Akūta perorālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa) 

1, 2, 3, 4    
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Bīstamības klase  Bīstamības kategorija  Lietošanas nosacījumi  

Izskalot 
muti Rinse 
mouth  

Kodīgs ādai (3.2.  
iedaļa)  

1A, 1B, 1C  
  

P331  
NEIZRAISĪT vemšanu  
Do NOT 13nducē vomiting  

      

Kodīgs ādai (3.2.  
iedaļa)  

1A, 1B, 1C    

Bīstams ieelpojot (3.10.  
iedaļa)  

1, 2   

P332  
Ja rodas ādas 
iekaisums: If skin 
irritation occurs:  

      
Kairinošs ādai (3.2.  
iedaļa)  

2, 3*   

P333  
Ja rodas ādas kairinājums vai 
izsitumi If skin irritation or 
rash occurs:  

Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: 
If skin irritation or rash occurs:  

  Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi:  
Sensibilizācija, nonākot 
saskarē ar ādu (3.4. iedaļa)  

1, 1A, 1B    

P334  

Iegremdēt vēsā ūdenī/ietīt 
mitros apsējos  
Immerse in cool water/wrap in 
wet bandages  

  

Iegremdēt vēsā ūdenī [vai ietīt mitros 
apsējos]. 
Immerse in cool water [or wrap in wet 
bandages]. 

 Iegremdēt vēsā ūdenī [vai ietīt mitros 
apsējos]. 

Pirofori šķidrumi (2.9. 
iedaļa)  

1   – kvadrātiekavās esošais 
teksts izmantojams attiecībā 
uz piroforiem šķidrumiem un 
cietām vielām 

Piroforas cietas vielas (2.10.  
iedaļa)  

1  

Vielas un maisījumi, kas 
saskarē ar ūdeni izdala 
uzliesmojošas gāzes (2.12. 
iedaļa)  

1, 2  

Izmanto tikai 
 “iegremdēt vēsā ūdenī”.  
Kvadrātiekavās esošo tekstu 
izmantot nevajadzētu. 

P335  
Noberziet brīvās daļiņas no 
ādas Brush off loose particles 
from skin  

Noberzt no ādas nepiestiprinātās 
daļiņas Brush off loose particles from 
skin  

  
Noberzt no ādas nepiestiprinātās 
daļiņas  
  

Piroforas cietas vielas (2.10.  
iedaļa)  

1  

  Vielas un maisījumi, kas 
saskarē ar ūdeni izdala 
uzliesmojošas gāzes (2.12. 
iedaļa) 

1, 2  

P336  

Atkausēt sasalušās daļas ar 
remdenu ūdeni. Skarto zonu 
neberzt Thaw frosted parts 
with lukewarm water. Do 
not rub affected area  

      
Gāzes zem spiediena (2.5.  
iedaļa)  

Atdzesēta sašķidrināta 
gāze  

  

P337  
Ja acu iekaisums 
nepāriet: If eye 
irritation persists:  

      
Acu kairinājums (3.3. 
iedaļa)  

2    

P338  

Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir 
ievietotas un ja to var 
vienkārši  
izdarīt. Turpināt skalot  
Remove contact lenses, if 
present and easy to do. 
Continue rinsing  

Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir 
ievietotas un to ir viegli izdarīt. 
Turpiniet skalot Remove contact lenses, 
if present and easy to do. Continue 
rinsing  

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

Kodīgs ādai (3.2.  
iedaļa)  

1A, 1B, 1C  

  
Nopietni acu bojājumi (3.3.  
iedaļa)  

1  

Acu kairinājums (3.3. 
iedaļa)  

2  

P340  

Nogādāt cietušo svaigā gaisā 
un nodrošināt netraucētu 
elpošanu  
Remove person to fresh air 
and keep comfortable for 
breathing 

      

Akūta toksicitāte (ieelpojot) 
(3.1. iedaļa) 

1, 2, 3, 4  

  
Kodīgs ādai (3.2.  
iedaļa)  

1A, 1B, 1C  

Sensibilizācija, ieelpojot 
(3.4.  
iedaļa) 

1, 1A, 1B  

*3.2. iedaļā Skin. Irrit. 3 nav minēts 
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Bīstamības klase  Bīstamības kategorija  Lietošanas nosacījumi  

Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība; elpceļu 
kairinājums (3.8. iedaļa)  

3  

Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība; narkotiska 
ietekme (3.8. iedaļa)  

3  

P342  

Ja rodas elpas trūkuma 
simptomi:  
If experiencing respiratory 
symptoms:  

Ja rodas elpošanas traucējumu 
simptomi:  
If experiencing respiratory ymptoms:  

  
Ja rodas elpošanas traucējumu 
simptomi:  

Sensibilizācija, ieelpojot 
(3.4.  
iedaļa)  

1, 1A, 1B    

P351  

Uzmanīgi skalot ar ūdeni 
vairākas  
minūtes  
Rinse cautiously with water for 
several minutes  

      

Kodīgs ādai (3.2.  
iedaļa)  

1A, 1B, 1C  

  
Nopietni acu bojājumi (3.3.  
iedaļa)  

1  

Acu kairinājums (3.3. 
iedaļa)  

2  

P352  
Nomazgāt ar lielu ūdens/.. 
daudzumu Wash with plenty 
of water/… 

     

Akūta dermālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa)  

1, 2, 3, 4  ...Ražotājs/piegādātājs 
vajadzības gadījumā var 
precizēt tīrīšanas līdzekli vai 
ārkārtas gadījumā, ja ūdens ir 
pilnīgi nepiemērots, ieteikt 
alternatīvu līdzekli 

Kairinošs ādai (3.2.  
iedaļa)  

2  

Sensibilizācija, nonākot 
saskarē ar ādu (3.4. iedaļa)  

1, 1A, 1B  

P353  
Noskalot ādu ar 
ūdeni/dušā Rinse skin 
with water/shower  

  
Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. 
Rinse skin with water [or shower]. 

 Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet dušā]. 

Uzliesmojoši šķidrumi (2.6.  
iedaļa)  

1, 2, 3  
 – kvadrātiekavās esošo tekstu 
iekļauj, ja ražotājs/piegādātājs 
attiecībā uz konkrēto ķīmisko 
vielu uzskata to par 
piemērotu. 

Kodīgs ādai (3.2.  
iedaļa)  

1, 1A, 1B, 1C 

P360  

Nekavējoties noskalot 
piesārņoto apģērbu un skarto 
ādu ar lielu daudzumu ūdens 
pirms apģērba novilkšanas  
Rinse immediately 
contaminated clothing and 
skin with plenty of water 
before removing clothes  

      

Oksidējoši šķidrumi (2.13.  
iedaļa)  

1    

Oksidējošas cietas vielas 
(2.14. iedaļa)  

1    

P361  

Novilkt nekavējoties visu 
piesārņoto apģērbu  
Take off immediately all 
contaminated clothing  

     

Uzliesmojoši šķidrumi (2.6.  
iedaļa)  

1, 2, 3  

  
Akūta dermāla toksicitāte 
(3.1. iedaļa) 

1, 2, 3  

Kodīgs ādai (3.2.  
iedaļa)  

1A, 1B, 1C  

P362  
Novilkt piesārņoto apģērbu  
Take off contaminated 
clothing  

    

Akūta dermāla toksicitāte 
(3.1. iedaļa) 

4 

  
Kairinošs ādai (3.2.  
iedaļa)  

2  

Sensibilizācija, nonākot 
saskarē ar ādu (3.4. iedaļa)  

1, 1A, 1B 
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P363  

Pirms atkārtotas lietošanas 
piesārņoto  
apģērbu izmazgāt  
Wash contaminated 
clothing before reuse  

      
Kodīgs ādai (3.2.  
iedaļa)  

1A, 1B, 1C    

P364  
Un pirms atkārtotas lietošanas 
izmazgāt. 
 And wash it before reuse 

     

Akūta dermāla toksicitāte 
(3.1. iedaļa) 

1, 2, 3, 4 

  
Kairinošs ādai (3.2. iedaļa)  2 

Sensibilizācija, saskarē ar 
ādu (3.4. iedaļa) 

1, 1A, 1B  

P370  

Ugunsgrēka gadījumā:  
In case of fire:  
    

  
  

  

Sprādzienbīstami materiāli 
(2.1. iedaļa)  

Nestabili 
sprādzienbīstami 

materiāli un 1.1., 1.2., 
1.3., 1.4., 

1.5. apakšgrupa  

  

Oksidējošas gāzes (2.4.  
iedaļa)  

1  

Uzliesmojoši šķidrumi (2.6.  
iedaļa)  

1, 2, 3  

Uzliesmojošas cietas vielas 
(2.7. iedaļa)  

1, 2  

Pašreaģējošas vielas un 
maisījumi (2.8. iedaļa)  

A, B, C, D, E, F tips  

Pirofori šķidrumi (2.9. 
iedaļa)  

1  

Piroforas cietas vielas (2.10.  
iedaļa)  

1  

Vielas un maisījumi, kas 
saskarē ar ūdeni izdala 
uzliesmojošas gāzes (2.12. 
iedaļa) 

1, 2, 3  

Oksidējoši šķidrumi (2.13.  
iedaļa)  

1, 2, 3   

 
Oksidējošas cietas vielas 
(2.14. iedaļa)  

1, 2, 3   

  
Organiskie peroksīdi 
(2.15. iedaļa) 

A, B, C, D, E, F tips  

P371 

Liela ugunsgrēka vai liela 
apjoma gadījumā:  
In case of major fire and large 
quantities: 

Ugunsgrēka un lielu apjomu gadījumā: 
In case of major fire and large 
quantities: 

 
Liela ugunsgrēka vai liela apjoma 
gadījumā: 

Oksidējoši šķidrumi (2.13.  
iedaļa)  

1  

  

     
Oksidējošas cietas vielas 
(2.14. iedaļa)  

1  

P372  
Eksplozijas risks ugunsgrēka 
gadījumā: Explosion risk in 
case of fire  

  
Eksplozijas risks. 
Explosion risk. 

 
 Eksplozijas risks. 

Sprādzienbīstami materiāli 
(2.1. iedaļa)  

Nestabili 
sprādzienbīstami 

materiāli un 1.1., 1.2., 
1.3.,1.5. apakšgrupa 
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1.4. apakšgrupa 

—izņemot gadījumu ar 
1.4. iedaļas 
sprādzienbīstamiem 
materiāliem (S atbilstības 
grupa) pārvadāšanas 
iepakojumā. 

Pašreaģējošas vielas un 
maisījumi (2.8. iedaļa) 

A tips  

Organiskie peroksīdi 
(2.15. iedaļa) 

A tips  

P373  

NECENSTIES dzēst ugunsgrēku, 
ja uguns piekļūst 
sprādzienbīstamām vielām  
DO NOT fight fire when fire 
eaches explosives  

      

Sprādzienbīstami materiāli 
(2.1. iedaļa)  

Nestabili 
sprādzienbīstami 

materiāli un 1.1., 1.2., 
1.3., 1.5. apakšgrupa 

  

1.4. apakšgrupa 

— izņemot gadījumu ar 
1.4. iedaļas 
sprādzienbīstamiem 
materiāliem (S atbilstības 
grupa) pārvadāšanas 
iepakojumā. 

Pašreaģējošas vielas un 
maisījumi (2.8. iedaļa) 

A tips 

 
Organiskie peroksīdi 
(2.15. iedaļa) 

A tips 

P374  

Dzēst ugunsgrēku, ņemot vērā 
parastos drošības nosacījumus 
un no saprātīga attāluma  
Fight fire with normal 
precautions from a reasonable 
distance  

   Ierakstu svītro   
Sprādzienbīstami materiāli 
(2.1. iedaļa)  

1.4. apakšgrupa  

— Ja sprādzienbīstamas vielas 
ir 1.4S  
MUNĪCIJA UN TĀS  
SASTĀVDAĻAS  

P375  

Dzēst uguni no attāluma 
eksplozijas riska dēļ  
Fight fire remotely due to the 
risk of explosion  

Dzēst ugunsgrēku no attāluma  
eksplozijas riska dēļ  
Fight fire remotely due to the risk of 
explosion  

  
Dzēst uguni no attāluma eksplozijas 
riska dēļ  

Sprādzienbīstami materiāli 
(2.1. iedaļa) 

1.4. apakšgrupa 

– 1.4. iedaļas 
sprādzienbīstamiem 
materiāliem (S atbilstības 
grupa) pārvadāšanas 
iepakojumā. 

Pašreaģējošas vielas un 
maisījumi (2.8. iedaļa)  

A, B tips  

  

Oksidējoši šķidrumi (2.13.  
iedaļa)  

1  

Oksidējošas cietas vielas 
(2.14. iedaļa)  

1  

Organiskie peroksīdi 
(2.15. iedaļa) 

B tips 

P376  
Apturiet noplūdi, ja to darīt ir 
droši Stop leak if safe to do so  

Apstādināt noplūdi, ja to var izdarīt 
drošā veidā  
Stop leak if safe to do so  

  Apturiet noplūdi, ja to darīt ir droši  
Oksidējošas gāzes (2.4.  
iedaļa)  

1    
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P377  

Ugunsgrēks gāzes noplūdes 
rezultātā: Nedzēst, ja vien 
noplūdi var apstādināt drošā 
veidā  
Leaking gas fire: Do not 
extinguish, unless leak can be 
stopped safely  

Degšanas gāzes noplūde: Nedzēst, ja 
vien noplūdi var apstādināt drošā veidā 
Leaking gas fire: Do not extinguish, 
unless leak can be stopped safely  

  
Ugunsgrēks gāzes noplūdes rezultātā: 
Nedzēst, ja vien noplūdi var apstādināt 
drošā veidā  

Uzliesmojošas gāzes (2.2. 
iedaļa)  1, 2    

P378  
Dzēšanai 
izmantojiet Use 
… for extinction  

    

Uzliesmojoši šķidrumi (2.6.  
iedaļa)  

1, 2, 3  
— ja ūdens izmantošana 

palielina risku 
 
...Ražotājam/piegādātājam 
jānorāda piemēroti līdzekļi 

 

Uzliesmojošas cietas vielas 
(2.7. iedaļa)  

1, 2  

Pašreaģējošas vielas un 
maisījumi (2.8. iedaļa)  

A, B, C, D, E, F tips  

 

Pirofori šķidrumi (2.9. 
iedaļa)  

1  

Piroforas cietas vielas (2.10.  
iedaļa)  

1  

Vielas un maisījumi, kas 
saskarē ar ūdeni izdala 
uzliesmojošas gāzes (2.12.  
iedaļa)  

1, 2, 3  

Oksidējoši šķidrumi (2.13. 
iedaļa) 

1, 2, 3  

     
Oksidējošas cietas vielas 
(2.14. iedaļa) 

1, 2, 3  

     
Organiskie peroksīdi 
(2.15. iedaļa) 

B, C, D, E, F tips  

P380  
Evakuēt zonu  
Evacuate area  

      

Sprādzienbīstami materiāli 
(2.1. iedaļa)  

Nestabili 
sprādzienbīstami 

materiāli 
1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 

1.5. apakšgrupa 

  

Pašreaģējošas vielas un 
maisījumi (2.8. iedaļa)  

A, B tips  

Oksidējoši šķidrumi (2.13.  
iedaļa)  

1  

Oksidējošas cietas vielas 
(2.14. iedaļa)  

1  

Organiskie peroksīdi 
(2.15. iedaļa) 

A, B tips 

P381  

Novērst visus uzliesmošanas 
avotus, ja to var izdarīt droši  
Eliminate all ignition sources if 
safe to do so  

  

Noplūdes gadījumā novērst visus 
uzliesmošanas avotus. 
In case of leakage, eliminate all ignition 
sources. 

 Noplūdes gadījumā novērst visus 
uzliesmošanas avotus. 

Uzliesmojošas gāzes (2.2. 
iedaļa)  

1, 2    

P390  

Uzsūkt izšļakstījumus, lai 
novērstu materiālus 
zaudējumus  
Absorb spillage to prevent 
material damage  

      
Vielas un maisījumi, kas 
izraisa metālu koroziju 
(2.16. iedaļa)  

1    
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P391  
Savākt izšļakstīto 
šķidrumu Collect spillage  

      

Viela bīstama ūdens videi 
Akūta bīstamība ūdens 
organismiem (4.1. sadaļa) 

1  

  
Viela bīstama ūdens videi 
ilgtermiņa bīstamība ūdens 
organismiem (4.1. iedaļa)  

1, 2  

P301 + 
P310  

 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: 
nekavējoties sazinieties ar 
SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS  
CENTRU/ārstu/…  
IF SWALLOWED: Immediately 
call a POISON  
CENTER/doctor/… 

     

Akūta perorāla toksicitāte 
(3.1. iedaļa) 

1, 2, 3  
...Ražotājs/piegādātājs precizē 
piemērotu neatliekamās 
medicīniskās konsultācijas 
avotu 

Bīstams ieelpojot (3.10.  
iedaļa)  

1  

P301 + 
P312  

 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: 
sazinieties ar  
SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS   
CENTRU/ārstu/…/, ja jums ir 
slikta pašsajūta  
IF SWALLOWED: Call a POISON  
CENTER/doctor/…/if you feel 
unwell 

     
Akūta perorālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa) 

4  

...Ražotājam/piegādātājam 
jānorāda atbilstīgas 
neatliekamās medicīniskās 
konsultācijas avots.”; 

P301 +  
P330 +  
P331  

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: 
Izskalot muti.  
NEIZRAISĪT vemšanu  
IF SWALLOWED: Rinse mouth. 
Do NOT induce vomiting  

   Ierakstu svītro  
Kodīgs ādai (3.2.  
iedaļa)  

1A, 1B, 1C    

P302 
+P334  

SASKARĒ AR ĀDU: Iegremdēt 
vēsā  
ūdenī/ietīt mitros 
apsējos  
IF ON SKIN: Immerse 
in cool water/wrap 
in wet bandages  

  

 SASKARĒ AR ĀDU: Iegremdēt vēsā ūdenī 
vai ietīt mitros apsējos. 
IF ON SKIN: Immerse in cool water or wrap 
in wet bandages. 

SASKARĒ AR ĀDU: Iegremdēt vēsā 
ūdenī vai ietīt mitros apsējos. 

Pirofori šķidrumi (2.9. 
iedaļa)  

1    

P302 + 
P352  SASKARĒ AR ĀDU:   

nomazgāt ar lielu ūdens/.. 
daudzumu IF ON SKIN: Wash 
with plenty of water/… 

     
Akūta dermālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa) 

1, 2, 3, 4  ...Ražotājs/ piegādātājs  

   

Kairinošs ādai (3.2.  
iedaļa)  

2  vajadzības gadījumā var 
precizēt tīrīšanas līdzekli vai 
ārkārtas    

    
Sensibilizācija, nonākot 
saskarē ar ādu (3.4. iedaļa)  

1, 1A, 1B  
gadījumā, ja ūdens ir pilnīgi 
nepiemērots ieteikt alternatīvu 
līdzekli 

P303 +  
P361 +  
P353  

SASKARĒ AR ĀDU (vai 
matiem): Nekavējoties 
noģērbt visu piesārņoto 
apģērbu. Noskalot ādu ar 
ūdeni/dušā IF ON SKIN (or 
hair): Remove/Take off 
immediately all contaminated  
clothing. Rinse skin with 
water/shower  

   Ierakstu svītro   

Uzliesmojoši šķidrumi (2.6.  
iedaļa)  

1, 2, 3  

  
Kodīgs ādai (3.2.  
iedaļa)  

1A, 1B, 1C  

P304 + 
P340  

 IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: 
nogādāt cietušo svaigā gaisā 

     
Akūta toksicitāte (ieelpojot) 
(3.1. iedaļa) 

1, 2, 3, 4    
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un nodrošināt netraucētu 
elpošanu  
IF INHALED: Remove person 
to fresh air and keep 
comfortable for breathing 

Kodīgs ādai (3.2.  
iedaļa)  

1A, 1B, 1C  

Sensibilizācija ieelpojot 
(3.4. iedaļa) 

1, 1A, 1B 

Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība; elpceļu 
kairinājums (3.8. iedaļa)  

3  

Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība; narkotiska 
ietekme (3.8. iedaļa)  

3  

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 IF IN EYES: Rinse 
cautiously with water for 
several minutes. Remove 
contact lenses, if present and 
easy to do. Continue rinsing  

    Ierakstu svītro  

Kodīgs ādai (3.2.  
iedaļa)  

1A, 1B, 1C  

  

Nopietni acu bojājumi (3.3.  
iedaļa)  

1  

Acu kairinājums (3.3. 
iedaļa)  

2  

P306 + 
P360  

SASKARĒ AR APĢĒRBU: 
Nekavējoties noskalot 
piesārņoto apģērbu un skarto 
ādu ar lielu daudzumu ūdens 
pirms apģērba novilkšanas  
IF ON CLOTHING: Rinse 
immediately contaminated 
clothing and skin with plenty 
of water before removing 
clothes  

SASKARĒ AR APĢĒRBU: nekavējoties 
izskalot piesārņoto apģērbu un ādu ar 
lielu daudzumu ūdeni, pirms apģērba 
novilkšanas  
IF ON CLOTHING: rinse immediately 
contaminated clothing and skin with 
plenty of water before removing 
clothes  

  

SASKARĒ AR APĢĒRBU:  
Nekavējoties noskalot piesārņoto 
apģērbu un skarto ādu ar lielu 
daudzumu ūdens pirms apģērba 
novilkšanas  

Oksidējoši šķidrumi (2.13.  
iedaļa)  

1  

  

Oksidējošas cietas vielas 
(2.14. iedaļa)  

1  

P308 + 
P311  

 JA saskaras vai saistīts ar: 
sazinieties ar  
SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS   
CENTRU/ārstu/…  
IF exposed or concerned: Call a 
POISON  
CENTER/ doctor/… 

      
Toksiska ietekme uz īpašu 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība (3.8. iedaļa) 

1, 2 

…Ražotājs/ piegādātājs precizē  
piemērotu neatliekamas 
medicīniskās konsultācijas 
avotu  

P308 + 
P313  

Ja nokļūst saskarē vai saistīts: 
Lūdziet mediķu palīdzību  
IF exposed or concerned: Get 
medical advice/attention  
  

Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to: 
lūdziet mediķu palīdzību  
IF exposed or concerned: Get medical 
advice/ attention  

  
Ja nokļūst saskarē vai saistīts ar to:  
lūdziet mediķu palīdzību  
  

Cilmes šūnu mutagenitāte 
(3.5. iedaļa)  

1A, 1B, 2  

  

Kancerogenitāte (3.6. 
iedaļa)  

1A, 1B, 2  

Toksisks reproduktīvai 
sistēmai (3.7. iedaļa)  

1A, 1B, 2  

Toksisks reproduktīvai 
sistēmai, iespaido laktāciju 
vai ar tās starpniecību (3.7. 
sadaļa) 

Papildu kategorija  

P332 + 
P313  

Ja rodas ādas kairinājums: 
Lūdziet mediķu palīdzību  
If skin irritation occurs: Get 
medical advice/attention  

Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet 
mediķu palīdzību  
If skin irritation occurs: Get medical 
advice/ attention  

  
Ja rodas ādas kairinājums: Lūdziet 
mediķu palīdzību  

Kairinošs ādai (3.2.  
iedaļa)  

2  
 – ja etiķetē ir norādīts 
P333+P313, var nenorādīt. 
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P333 + 
P313  

Ja rodas ādas kairinājums vai 
izsitumi: lūdziet mediķu 
palīdzību  
If skin irritation or rash occurs: 
Get medical advice/attention  

Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: 
lūdziet mediķu palīdzību  
If skin irritation or rash occurs: Get 
medical advice/attention  

  
Ja rodas ādas kairinājums vai izsitumi: 
lūdziet mediķu palīdzību  

Sensibilizācija, nonākot 
saskarē ar ādu (3.4. iedaļa)  

1, 1A, 1B    

P336 + 
P315 

  

Atkausēt sasalušās daļas ar remdenu 
ūdeni. Skarto zonu neberzt. Nekavējoties 
lūgt palīdzību mediķiem. 
Thaw frosted parts with lukewarm water. 
Do not rub affected area. Get immediate 
medical advice/attention. 

 
Gāzes zem spiediena 
(2.5. iedaļa) 

Atdzesēta sašķidrināta 
gāze 

 

P335 + 
P334  

Noberziet brīvās daļiņas no 
ādas. Iegremdēt vēsā ūdenī/ 
ietīt mitros apsējos  
Brush off loose particles from 
skin. Immerse in cool 
water/wrap in wet bandages  

Noberziet brīvās daļiņas no ādas. 
Iegremdējiet vēsā ūdenī/ietiniet mitros 
apsējos  
Brush off loose particles from skin. 
Immerse in cool water/wrap in wet 
bandages  

 Ierakstu svītro 

Noberziet brīvās daļiņas no ādas. 
Iegremdējiet vēsā ūdenī/ietiniet mitros 
apsējos  
  

Piroforas cietas vielas (2.10.  
iedaļa)  

1    

Vielas un maisījumi, kas 
saskarē ar ūdeni izdala 
uzliesmojošas gāzes (2.12.  
iedaļa)  

1, 2    

P337 + 
P313  

Ja acu kairinājums nepāriet: 
Lūdziet mediķu palīdzību  
If eye irritation persists: Get 
medical advice/attention  

Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet 
mediķu palīdzību  
If eye irritation persists: Get medical 
advice/attention  

  
Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet 
mediķu palīdzību  

Acu kairinājums (3.3. 
iedaļa)  

2    

P342 + 
P311  

Ja rodas elpas trūkuma   
simptomi: sazinieties ar   
SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS  
CENTRU/ārstu/…  
If experiencing respiratory 
symptoms: Call a  
POISON CENTER/doctor/… 

      

  
  
Sensibilizācija, ieelpojot 
(3.4.  
iedaļa)  

  
  
  

1, 1A, 1B  

 …Ražotājs/piegādātājs precizē 
piemērotu neatliekamas 
medicīniskās konsultācijas 
avotu. 

P361 + 
P364  

 Nekavējoties novilkt visu 
piesārņoto apģērbu un pirms 
atkārtotas lietošanas   
izmazgāt  
Take off immediately all 
contaminated clothing and 
wash it before reuse 

      
Akūta dermālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa) 

1, 2, 3   

P362 +  
P364  

 Novilkt piesārņoto apģērbu 
un pirms atkārtotas lietošanas 
izmazgāt  
Take off contaminated 
clothing and wash it before 
reuse 

      

Akūta dermālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa) 

4   

Kairinošs ādai (3.2. iedaļa)  2  

Sensibilizācija saskarē ar 
ādu (3.4. iedaļa)1  

1, 1A, 1B1   

P370 + 
P376  

Ugunsgrēka gadījumā: 
Apturiet noplūdi, ja to darīt ir 
droši  
In case of fire: Stop leak if safe 
to do so  

      
Oksidējošas gāzes (2.4.  
iedaļa)  

1    

P370 + 
P378  

Ugunsgrēka gadījumā: 
Dzēšanai izmantojiet….  
In case of fire: Use … for 
extinction  
  

Ugunsgrēka gadījumā: dzēšanai 
izmantojiet….  
In case of fire: Use … for extinction  
  

   

Uzliesmojoši šķidrumi (2.6.  
iedaļa)  

1, 2, 3   — ja ūdens izmantošana 
palielina risku. 

 
... Ražotājam/piegādātājam 

jānorāda piemēroti līdzekļi. 

 

Uzliesmojošas cietas vielas 
(2.7. iedaļa)  

1, 2  

Pašreaģējošas vielas un 
maisījumi (2.8. iedaļa)  

A, B, C, D, E, F tips  
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Pirofori šķidrumi (2.9. 
iedaļa)  

1   

Piroforas cietas vielas (2.10.  
iedaļa)  

1  

Vielas un maisījumi, kas 
saskarē ar ūdeni izdala 
uzliesmojošas gāzes (2.12. 
iedaļa)  

1, 2, 3  

Oksidējoši šķidrumi (2.13.  
iedaļa)  

1, 2, 3  

Oksidējošas cietas vielas 
(2.14. iedaļa)  

1, 2, 3  

 
Organiskie peroksīdi 
(2.15. iedaļa) 

C, D, E, F tips 

P301 + 
P330 + 
P331 

  

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. 
NEIZRAISĪT vemšanu. 
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT 
induce vomiting. 

 Kodīgs ādai (3.2. iedaļa) 1, 1A, 1B, 1C  

P302 + 
P335 + 
P334 

  

SASKARĒ AR ĀDU: Noslaucīt brīvās daļiņas 
no ādas. Iegremdēt vēsā ūdenī [vai ietīt 
mitros apsējos]. 
IF ON SKIN: Brush off loose particles from 
skin. 

 

Piroforas cietas vielas 
(2.10. iedaļa) 

1 
– kvadrātiekavās esošais teksts 
izmantojams attiecībā uz 
piroforām cietām vielām. 

Vielas un maisījumi, kas 
saskarē ar ūdeni izdala 
uzliesmojošas gāzes 
(2.12. iedaļa) 

1,2 

– izmanto tikai “iegremdēt 
vēsā ūdenī”. Kvadrātiekavās 
esošo tekstu izmantot 
nevajadzētu. 

P303 + 
P361 + 
P353 

  

SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): 
Nekavējoties novilkt visu piesārņoto 
apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni [vai iet 
dušā]. 
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately 
all contaminated clothing. Rinse skin with 
water [or shower]. 

 

Uzliesmojoši šķidrumi 
(2.6. iedaļa) 

1, 2, 3 – kvadrātiekavās esošo tekstu 
iekļauj, ja ražotājs/piegādātājs 
attiecībā uz konkrēto ķīmisko 
vielu uzskata to par 
piemērotu. Kodīgs ādai (3.2. iedaļa) 1, 1A, 1B, 1C 

P305 + 
P351 + 
P338 

  

SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar 
ūdeni vairākas minūtes. Izņemt 
kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var 
vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. 
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for 
several minutes. Remove contact lenses, if 
present and easy to do. Continue rinsing. 

 

Kodīgs ādai (3.2. iedaļa) 1, 1A, 1B, 1C 

 
Nopietni acu bojājumi/acu 
kairinājums (3.3. iedaļa) 

1 

Acu kairinājums 
(3.3. iedaļa) 

2 
 

P370 + 
P380  

Ugunsgrēka gadījumā: 
Evakuēt zonu In case of fire: 
Evacuate area  

   Ierakstu svītro   
Sprādzienbīstamas vielas 
(2.1. sadaļa) 

1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 
1.5. sadaļas 

  

P370 +  
P380 +  
P375  

Ugunsgrēka gadījumā: Evakuēt 
zonu. Dzēst uguni no attāluma 
eksplozijas riska dēļ  
In case of fire: Evacuate area. 
Fight fire remotely due to the 
risk of  
explosion  

      
Sprādzienbīstami materiāli 
(2.1. iedaļa)  

1.4. apakšgrupa  

 – 1.4. iedaļas 
sprādzienbīstamiem 
materiāliem (S atbilstības 
grupa) pārvadāšanas 
iepakojumā. 
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P370 + 
P372 + 
P380 +  
P373 

  

Ugunsgrēka gadījumā: Eksplozijas risks. 
Evakuēt zonu. NECENSTIES dzēst 
ugunsgrēku, ja uguns piekļūst 
sprādzienbīstamām vielām. 
In case of fire: Explosion risk. Evacuate 
area. DO NOT fight fire when fire reaches 
explosives 

 

Sprādzienbīstami materiāli 
(2.1. iedaļa) 

Nestabili 
sprādzienbīstami 
materiāli un 1.1., 1.2., 
1.3., 1.5. apakšgrupa 

 

 1.4. apakšgrupa 

– izņemot gadījumu ar 
1.4. iedaļas 
sprādzienbīstamiem 
materiāliem (S atbilstības 
grupa) pārvadāšanas 
iepakojumā. 

Pašreaģējošas vielas un 
maisījumi (2.8. iedaļa) 

A tips 

 
Organiskie peroksīdi 
(2.15. iedaļa) 

A tips 

P370 + 
P380 

+ 
P375 

+ 
[P378} 

  

Ugunsgrēka gadījumā: Evakuēt zonu. Dzēst 
uguni no attāluma eksplozijas riska dēļ. 
[Dzēšanai izmantojiet…]. 
In case of fire: Evacuate area. Fight fire 
remotely due to the risk of explosion. [Use 
... to extinguish]. 

 

Pašreaģējošas vielas un 
maisījumi (2.8. iedaļa) 

B tips 
— kvadrātiekavās esošo 

tekstu lieto, ja ūdens 
izmantošana palielina 
risku. 

 
...Ražotājam/piegādātājam 

jānorāda piemēroti līdzekļi. 

Organiskie peroksīdi 
(2.15. iedaļa) 

B tips 

P371 +  
P380 +  
P375  

Liela apjoma ugunsgrēka 
gadījumā: Evakuēt zonu. 
Dzēst uguni no attāluma 
eksplozijas riska dēļ In case 
of major fire and large 
quantities: Evacuate area. 
Fight fire remotely due to 
the risk of explosion  

Ugunsgrēka vai liela apjoma gadījumā: 
evakuēt zonu. Dzēst uguni no attāluma  
eksplozijas riska dēļ  
In case of major fire and large 
quantities: Evacuate area. Fight fire 
remotely due to the risk of explosion  

  
Ugunsgrēka vai liela apjoma gadījumā: 
evakuēt zonu. Dzēst uguni no attāluma 
eksplozijas riska dēļ  

Oksidējoši šķidrumi (2.13.  
iedaļa)  

1    

Oksidējošas cietas vielas 
(2.14. sadaļa) 

1   

Drošības prasību apzīmējumi. Uzglabāšana      

P401  Glabāt… Store …    
Glabāt saskaņā ar ... . 
Store in accordance with … 

 Glabāt saskaņā ar ... . 
Sprādzienbīstami materiāli 
(2.1. iedaļa)  

Nestabili 
sprādzienbīstami 
materiāli un 1.1.,  

1.2., 1.3., 1,4., 1.5. 
apakšgrupa  

...Ražotājam/ 
piegādātājam jānorāda 
attiecīgi 
vietējie/reģionālie/starptautis
kie noteikumi. 

P402  
Glabāt sausā vietā  
Store in a dry place  
  

   

Vielas un maisījumi, kas 
saskarē ar ūdeni rada 
uzliesmojošu gāzi (2.12. 
iedaļa)  

1, 2, 3   

P403 

Glabāt labi vēdināmās 
telpās. 
Store in a well-ventilated 
place. 

Glabāt labi vēdināmā vietā. 
Store in a well-ventilated place. 

  
  

 
Uzliesmojošas gāzes (2.2. 
iedaļa) 

1, 2   

 
 
 
 

Oksidējošas gāzes (2.4. 
iedaļa)  

1   

Gāzes zem spiediena 
(2.5. iedaļa) 

Saspiesta gāze   

Sašķidrināta gāze   
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Pielikums  
“Drošības prasību 

apzīmējumu saraksts”, 1. daļa  

Regulas (EK) Nr.1272/2008 (CLP) IV  
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Regula (ES) Nr. 
487/2013 (8 ATP)  

VISA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un 
meteoroloģijas centrs” iesaka  

Bīstamības klase  Bīstamības kategorija  Lietošanas nosacījumi  

 
Glabāt labi vēdināmās telpās 

Atdzesēta sašķidrināta 
gāze  

 

Izšķīdināta gāze   

Uzliesmojoši šķidrumi (2.6. 
iedaļa)  

1, 2, 3  

– 1. kategorijas 
uzliesmojošiem 
 šķidrumiem un citiem  
uzliesmojošiem šķidrumiem,  
kas ir gaistoši un var radīt  
sprādzienbīstamu atmosfēru. 

Pašreaģējošas vielas un 
maisījumi (2.8. iedaļa) 

A, B, C, D, E, F tips  

– izņemot pašreaģējošas vielas 
 un maisījumus vai organiskos  
peroksīdus, kuru temperatūru 
 iespējams kontrolēt, jo var  
notikt kondensācija un tai  
sekojoša sasalšana. 

 
     Organiskie peroksīdi 
(2.15. iedaļa) 

A, B, C, D, E, F tips  

 

Akūta toksicitāte (ieelpojot) 
(3.1. iedaļa) 

1, 2, 3  
  

– ja viela vai maisījums 
 ir gaistoši un var radīt bīstamu 
atmosfēru. 

Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība; elpceļu 
kairinājums (3.8. iedaļa) 

3  

Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība; narkotiska 
ietekme (3.8. iedaļa) 

3   

P404  
Glabāt aizvērtā tvertnē  
Store in a closed container  

Glabāt slēgtā tvertnē.    Glabāt aizvērtā tvertnē 

Vielas un maisījumi, kas 
saskarē ar ūdeni izdala 
uzliesmojošas gāzes (2.12. 
iedaļa) 

1, 2, 3    

P405  
Glabāt slēgtā 
veidā Store 
locked up  

  
  
  

 

Akūta perorālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa) 

1, 2, 3  

  

Akūta dermālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa) 

1, 2, 3  

Akūta toksicitāte (ieelpojot) 
(3.1. iedaļa) 

1, 2, 3  

Kodīgs ādai (3.2. iedaļa)  1A, 1B, 1C  

Cilmes šūnu mutagenitāte 
(3.5. iedaļa) 

1A, 1B, 2  

Kancerogenitāte (3.6. 
iedaļa) 

1A, 1B, 2  

Toksisks reproduktīvai 
sistēmai (3.7. iedaļa) 

1A, 1B, 2  

Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība (3.8. iedaļa) 

1, 2  
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Bīstamības klase  Bīstamības kategorija  Lietošanas nosacījumi  

Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība; elpceļu 
kairinājums (3.8. iedaļa) 

3  

Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība; narkotiska 
ietekme (3.8. iedaļa) 

3  

Bīstams ieelpojot (3.10.  
iedaļa)  

1  

P406  

Glabāt tvertnē, kas aizsargā 
pret koroziju/… tvertnes ar 
iekšējo pretkorozijas izolāciju  
Store in corrosive resistant/… 
container with a resistant 
inner liner  

  

Glabāt korozijizturīgā/… tvertnē ar iekšējo 
pretkorozijas izolāciju. 
Store in a corrosion resistant/... container 
with a resistant inner liner. 

 Glabāt korozijizturīgā/… tvertnē ar 
iekšējo pretkorozijas izolāciju. 

Materiāli, kas izraisa metālu 
koroziju 
(2.16. iedaļa) 

1  

– ja marķējumā norādīts P234, 
var nenorādīt  

...Ražotājam/piegādātājam 
jānorāda citi saderīgi 
materiāli. 

P407  

Saglabāt gaisa 
spraugu starp 
krāvumiem/paletēm 
Maintain air gap 
between 
stacks/pallets  

  
 Saglabāt gaisa spraugu starp krāvumiem 
vai paletēm. 
Maintain air gap between stacks or pallets. 

 Saglabāt gaisa spraugu starp 
krāvumiem vai paletēm. 

Pašsasilstošas vielas un 
maisījumi (2.11. iedaļa)  

1, 2    

P410  
Aizsargāt no saules 
gaismas Protect from 
sunlight  

      

Aerosoli (2.3. iedaļa)  1, 2, 3   

Gāzes zem spiediena (2.5.  
iedaļa)  

Saspiesta gāze  

— Var nenorādīt, ja gāzes ir 
iepildītas pārvietojamos gāzes  
balonos saskaņā ar UN RTDG 
paraugnoteikumu P200. 
iepakošanas instrukciju, 
izņemot gāzes, kuras (lēni) 
sadalās vai polimerizējas1  

Sašķidrināta gāze  

Izšķīdināta gāze  

Pašsasilstošas vielas un 
maisījumi (2.11. iedaļa)  

1, 2  

  
Organiskie peroksīdi (2.15.  
iedaļa)  

A, B, C, D, E, F tips  

P411  

Glabāt temperatūrā, kas 
nepārsniedz  
… oC/… oF  
Store at temperatures not 
exceeding … oC/…oF  

Uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz 
… oC/ …oF.  

Store at temperatures not exceeding … 
oC/ …oF  

  
Glabāt temperatūrā, kas nepārsniedz … 
oC/… oF  

Pašreaģējošas vielas un 
maisījumi (2.8. iedaļa)  

A, B, C, D, E, F tips  

-ja temperatūras kontrole ir 
obligāta (saskaņā ar I 
pielikuma 2.8.2.4. vai 2.15.2.3. 
iedaļu, vai tā tiek uzskatīta par 
nepieciešamu). 
 
... Ražotājam/ piegādātājam 
jānorāda temperatūra, 
izmantojot attiecīgo 
temperatūras skalu. 

 

Organiskie peroksīdi (2.15.  
iedaļa)  

A, B, C, D, E, F tips  
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Bīstamības klase  Bīstamības kategorija  Lietošanas nosacījumi  

P412  

Nepakļaut temperatūrai, kas 
pārsniedz 50 oC/122 oF  

Do not expose to temperatures 
exceeding 50 oC/122 oF  

      Aerosoli (2.3. iedaļa)  1, 2, 3 

 Ražotājam/piegādātājam 
jāizmanto attiecīgā 
temperatūras skala. 

 

P413  

Lielus apjomus, kas pārsniedz 
… kg/… lbs, uzglabāt 
temperatūrā, kas nepārsniedz 
… oC/… oF  

Store bulk masses greater 
than … kg/…lbs at 
temperatures not exceeding … 
oC/…oF  

      
Pašsasilstošas vielas un 
maisījumi (2.11. iedaļa)  

1, 2  

...Ražotājam/piegādātājam 
jānorāda masa un 
temperatūra, izmantojot 
attiecīgo skalu. 

 

P420  
Glabāt atsevišķi no citiem 
materiāliem Store away from 
other materials  

  
Glabāt atsevišķi. 
Store separately. 

 Glabāt atsevišķi. 

Pašreaģējošas vielas un 
maisījumi (2.8. iedaļa)  

A, B, C, D, E, F tips  

  

Pašsasilstošas vielas un 
maisījumi (2.11. iedaļa)  

1, 2  

Oksidējoši šķidrumi 
(2.13. iedaļa) 

1 

Oksidējošas cietas vielas 
(2.14. iedaļa) 

1 

Organiskie peroksīdi (2.15.  
iedaļa)  

A, B, C, D, E, F tips  

P422  
Saturu uzglabāt 
zem… Store 
contents under …  

   Ierakstu svītro   

Pirofori šķidrumi (2.9. 
iedaļa)  

1  
… Ražotājs/ piegādātājs 
nosaka atbilstīgu šķidrumu vai 
inertu gāzi  Piroforas cietas vielas (2.10.  

iedaļa)  
1  

P402 + 
P404  

Glabāt sausā vietā. Glabāt 
aizvērtā tvertnē  
Store in a dry place. Store in a 
closed container  

      

Vielas un maisījumi, kas 
saskarē ar ūdeni izdala 
uzliesmojošas gāzes (2.12. 
iedaļa)  

1, 2, 3    

P403 + 
P233  

Glabāt labi vēdināmās telpās. 
Tvertni  
turēt cieši 
noslēgtu Store in 
a well-ventilated 
place. Keep 
container tightly 
closed  

      

Akūta toksicitāte (ieelpojot) 
(3.1. iedaļa)  

1, 2, 3  

– ja viela vai maisījums 
ir gaistoši un var radīt bīstamu 
atmosfēru. 

Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība; elpceļu 
kairinājums (3.8. iedaļa)  

3  

Toksiska ietekme uz 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība; narkotiska 
ietekme (3.8. iedaļa)  

3  

P403 + 
P235  

Glabāt labi vēdināmās telpās. 
Turēt vēsumā  
Store in a well-ventilated 
place. Keep cool  

      
Uzliesmojoši šķidrumi (2.6.  
iedaļa)  

1, 2, 3  

 –  1. kategorijas 
uzliesmojošiem šķidrumiem un 
citiem uzliesmojošiem 
šķidrumiem, kas ir gaistoši un 
var radīt sprādzienbīstamu 
atmosfēru 

P410 + 
P403  

Aizsargāt no saules gaismas. 
Glabāt labi vēdināmās telpās        

Gāzes zem spiediena (2.5.  
iedaļa)  

Saspiesta gāze  
– P410 var nenorādīt, ja gāzes 
ir iepildītas pārvadājamos 
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Protect from sunlight. Store in 
a wellventilated place  Sašķidrināta gāze  

gāzes balonos saskaņā ar UN 
RTDG P200 iepakošanas 
instrukciju, izņemot gāzes, 
kuras (lēni) sadalās vai 
polimerizējas). Izšķīdināta gāze  

P410 + 
P412  

Aizsargāt no saules gaismas. 
Nepakļaut temperatūrai, kas 
pārsniedz 50 oC/122 oF  
Protect from sunlight. Do not 
expose to temperatures 
exceeding 50 oC/122oF  

  

 Sargāt no saules gaismas. Nepakļaut 
temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/ 122 °F. 
Protect from sunlight. Do not expose to 
temperatures exceeding 50 °C/122°F. 

 Sargāt no saules gaismas. Nepakļaut 
temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C/ 122 
°F. 

Aerosoli (2.3. iedaļa)  1, 2, 3 
 Ražotājam/piegādātājam 
jālieto attiecīgā temperatūras 
skala. 

P411 + 
P235  

Glabāt temperatūrā, kas 
nepārsniedz  
… o /… oF. Turēt vēsumā  
Store at temperatures not 
exceeding  
… oC/…oF. Keep cool  

   Ierakstu svītro   
Organiskie peroksīdi (2.15.  
iedaļa)  

A, B, C, D, E, F tips  
…Ražotājs/ piegādātājs norāda 
temperatūru  

Drošības prasību apzīmējumi. Iznīcināšana 

P501  
Atbrīvoties no satura/ 
tvertnes… Dispose of 
contents/container to …  

      

Sprādzienbīstami materiāli 
(2.1. iedaļa)  

Nestabili 
sprādzienbīstami 
materiāli un 1.1.,  

1.2., 1.3., 1.4., 1.5. 
apakšgrupa  

... saskaņā ar 
vietējiem/reģionāliem 

/starptautiskiem noteikumiem 
(jānorāda). 

Ražotājam/piegādātājam 
jānorāda, vai likvidēšanas 
prasības attiecas uz 
saturu, tvertni, vai abiem. 

 

Uzliesmojoši šķidrumi (2.6.  
iedaļa)  

1, 2, 3  

Pašreaģējošas vielas un 
maisījumi (2.8. iedaļa)  

A, B, C, D, E, F tips  

Vielas un maisījumi, kas 
saskarē ar ūdeni izdala 
uzliesmojošas gāzes (2.12. 
iedaļa)   

1, 2, 3  
  

Oksidējoši šķidrumi (2.13.  
iedaļa)  

1, 2, 3  

     

Oksidējošas cietas vielas 
(2.14. iedaļa)  

1, 2, 3  

 

Organiskie peroksīdi (2.15.  
iedaļa)  

A, B, C, D, E, F tips  

Akūta perorālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa) 

1, 2, 3, 4  

Akūta dermālā toksicitāte 
(3.1. iedaļa) 

1, 2, 3, 4  

Akūta toksicitāte (ieelpojot) 
(3.1. iedaļa)  

1, 2  

Kodīgs ādai (3.2.  
iedaļa)  

1, 1A, 1B, 1C  

Sensibilizācija, ieelpojot 
(3.4.  
iedaļa)  

1, 1A, 1B  
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Sensibilizācija, nonākot 
saskarē ar ādu (3.4.  
iedaļa) 

1, 1A, 1B  

     

Cilmes šūnu mutagenitāte 
(3.5. iedaļa)  

1A, 1B, 2  

 

Kancerogenitāte (3.6. 
iedaļa)  

1A, 1B, 2  

Toksisks reproduktīvai 
sistēmai (3.7. iedaļa)  

1A, 1B, 2  

Toksiska ietekme uz īpašu 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība (3.8. iedaļa)  

1, 2  

Toksiska ietekme uz īpašu 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība; elpceļu 
kairinājums (3.8. iedaļa)  

3  

 

Toksiska ietekme uz īpašu 
mērķorgānu – vienreizēja 
iedarbība; narkotiska 
ietekme (3.8.  
iedaļa)  

3  

Toksiska ietekme uz īpašu 
mērķorgānu – atkārtota 
iedarbība (3.9. iedaļa)  

1, 2  

     

Bīstams ieelpojot (3.10.  
iedaļa)  

1  

 

Viela bīstama ūdens videi. 
Akūtā bīstamība ūdens videi 
(4.1. iedaļa) 

1  

Viela bīstama ūdens videi. 
Hroniskā bīstamība ūdens 
videi (4.1. sadaļa) 

1, 2, 3, 4  

P502  

Informācija par 
rekuperāciju/pārstrādi 
saņemama pie 
ražotāja/piegādātāja Refer to 
manufacturer/supplier for 
information on 
recovery/recycling  

  

 Informācija par rekuperāciju vai pārstrādi 
saņemama pie ražotāja vai piegādātāja. 
Refer to manufacturer or supplier for 
information on recovery or recycling 

 Informācija par rekuperāciju vai 
pārstrādi saņemama pie ražotāja vai 
piegādātāja. 

Bīstama ozona slānim (5.1.  
iedaļa)  

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


