
Ar bīstamām vielām saistītas norādes un pasākumi
Bīstamā viela Bīstamības

piktogramma
Signālvārds Norādes un pasākumi

Atsvaidzināšanas
līdzeklis ar citronu
smaržu

Ievērojiet

Satur:

• citrāls (CAS Nr. 5392-40-5)
Bīstamības apzīmējums:

• H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
Drošības prasības:

• P272 - Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba
telpām.

• P280 - Izmantot aizsargcimdus.
• P302 + P352 - SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu

ūdens daudzumu.
• P333 + P313 - Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi:

lūdziet mediķu palīdzību.
• P362 + P364 - Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms

atkārtotas lietošanas izmazgāt.
Norāde par likvidēšanu:

• P501 - Atbrīvoties no satura / sistēmas sifona sertificētā
atkritumu likvidēšanas uzņēmumā.
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Bīstamā viela Bīstamības
piktogramma

Signālvārds Norādes un pasākumi

Tangit PVC-U
speciālā līme Bīstami

Satur:

• tetrahidrofurāns (CAS Nr. 109-99-9)
• butanons (CAS Nr. 78-93-3)
• cikloheksanols (CAS Nr. 108-94-1)
Bīstamības apzīmējumi:

• H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
• H315 - Izraisa ādas kairinājumu.
• H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus.
• H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
• H336 - Var izraisīt miegainību un reiboņus.
• H351 - Ir aizdomas, ka var izraisīt vēzi.
Drošības prasības:

• P102 - Sargāt no bērniem.
• P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirk-

stelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem.
Nesmēķēt.

• P260 - Neieelpot tvaikus/izgarojumus.
• P271 - Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
• P280 - Izmantot aizsargcimdus / acu aizsargus.
• P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi

izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kon-
taktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt.
Turpināt skalot.

• P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS IN-
FORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Norādes par likvidēšanu:

• P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar
vietējiem noteikumiem.

Likvidēšanas uzņēmumā drīkst nodot tikai pilnībā iztukšotu
tvertni, kurā nav šķīdinātāja tvaiku.
Eiropas Atkritumu kataloga (EAK) kods: 080409

Geberit AquaClean
sprauslu tīrītājs, no
2018. gada

Ievērojiet

Satur:

• mazāk kā 5 % nejonisku tensīdu, amfotēru tensīdu
• konservanti (metilizotiazolinoni, benzizotiazolinoni)
Bīstamības apzīmējums:

• H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Drošības prasības:

• P102 - Sargāt no bērniem.
• P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi

izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kon-
taktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt.
Turpināt skalot.
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Bīstamā viela Bīstamības
piktogramma

Signālvārds Norādes un pasākumi

Geberit AquaClean
sprauslu tīrītājs, līdz
2017. gadam

Ievērojiet

Satur:

• mazāk kā 5 % nejonisku tensīdu, amfotēru tensīdu
• citronskābe (CAS Nr. 5949-29-1)
Bīstamības apzīmējums:

• H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Drošības prasības:

• P102 - Sargāt no bērniem.
• P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi

izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kon-
taktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt.
Turpināt skalot.

Geberit AquaClean
tīrīšanas līdzeklis Ievērojiet

Satur:

• mazāk kā 5 % anjonu tensīdu, nejonisku tensīdu
• citronskābe (CAS Nr. 77-92-9)
Bīstamības apzīmējums:

• H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Drošības prasības:

• P102 - Sargāt no bērniem.
• P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi

izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kon-
taktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt.
Turpināt skalot.
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Bīstamā viela Bīstamības
piktogramma

Signālvārds Norādes un pasākumi

Geberit minerālu
liešanas masa FSH
90

Bīstami

Satur:

• portlandcements (CAS Nr. 65997-15-1)
Bīstamības apzīmējumi:

• H315 - Izraisa ādas kairinājumu.
• H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus.
• H335 - Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Drošības prasības:

• P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā
attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķe-
tes.

• P102 - Sargāt no bērniem.
• P103 - Uzmanīgi izlasiet visas instrukcijas un ievērojiet

tās.
• P261 - Izvairīties ieelpot putekļus.
• P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi

izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kon-
taktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt.
Turpināt skalot.

• P310 - Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS IN-
FORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

• P321 - Īpaša medicīniskā palīdzība:
– Pēc ieelpošanas: Samaņas zuduma gadījumā nogul-

diet un pārvietojiet cietušo stabilā sānu guļā. No-
drošiniet svaiga gaisa padevi. Sūdzību gadījumā
griezieties pie ārsta.

– Pēc saskares ar ādu: Nekavējoties nomazgāt ar
ūdeni un ziepēm, tad rūpīgi noskalot.

– Pēc norīšanas: Neizraisīt vemšanu, nekavējoties
meklēt ārsta palīdzību.

• P405 - Glabāt slēgtā veidā.
Cits apdraudējums:
Produkta reakcija ar ūdeni ir izteikti sārmaina.

Norāde par likvidēšanu:

• P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar
vietējiem noteikumiem.
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Bīstamā viela Bīstamības
piktogramma

Signālvārds Norādes un pasākumi

Tangit ABS speciālā
līme Bīstami

Satur:

• butanons (CAS Nr. 78-93-3)
• n-butilacetāts (CAS Nr. 123-86-4)
Bīstamības apzīmējumi:

• H225 - Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
• H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
• H336 - Var izraisīt miegainību un reiboņus.
• EUH066 - Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai iz-

raisīt tās sprēgāšanu.
Drošības prasības:

• P102 - Sargāt no bērniem.
• P210 - Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirk-

stelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem.
Nesmēķēt.

• P260 - Neieelpot tvaikus/izgarojumus.
• P271 - Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.
• P280 - Izmantot acu aizsargus.
• P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi

izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kon-
taktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt.
Turpināt skalot.

Norādes par likvidēšanu:

• P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar
vietējiem noteikumiem.

Eiropas Atkritumu kataloga (EAK) kods: 080409

Micropur Forte MF,
šķidrs (ūdens kon-
servācijas līdzeklis
Geberit higiēnas
filtriem)

-

Satur:

• nātrija hipohlorīta šķīdums (CAS Nr. 7681-52-9)
• sudrabs (CAS Nr. 7440-22-4)
• nātrija nitrāts < 0,1 % (CAS Nr. 7631-99-4)
Bīstamības apzīmējums:

• H411 - Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām
sekām.

Drošības prasības:

• P102 - Sargāt no bērniem.
• P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
• P391 - Savākt izšļakstīto šķidrumu.
Norādes par likvidēšanu:

• P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar
vietējiem noteikumiem.
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Bīstamā viela Bīstamības
piktogramma

Signālvārds Norādes un pasākumi

Geberit AquaClean
atkaļķošanas līdzeklis Ievērojiet

Satur:

• fosforskābe (CAS Nr. 7664-38-2)
• sālsskābe (CAS Nr. 7647-01-0)
Bīstamības apzīmējumi:

• H315 - Izraisa ādas kairinājumu.
• H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Drošības prasības:

• P102 - Sargāt no bērniem.
• P280 - Izmantot aizsargcimdus / acu aizsargus.
• P302 + P352 - SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ar lielu dau-

dzumu ziepju un ūdens.
• P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi

izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kon-
taktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt.
Turpināt skalot.

• P332 + P313 - Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu
palīdzību.

• P337 + P313 - Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet me-
diķu palīdzību.

Norādes par likvidēšanu:
Iztukšotas, iztīrītas tvertnes var nodot likvidēšanas
uzņēmumā.
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Bīstamā viela Bīstamības
piktogramma

Signālvārds Norādes un pasākumi

Skalojamās kastes
tablete DropIn blue Ievērojiet

Satur:

• benzolsulfoskābe, C10-13-alkilatvasinājumi, nātrija sāļi
(CAS-Nr. 68411-30-3)

• kokosriekstu taukskābes monoetanolamīds 
(CAS Nr. 90622-77-8)

• priežu skuju eļļa 99 ≤ 2,5 %
Bīstamības apzīmējumi:

• H315 - Izraisa ādas kairinājumu.
• H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
• H412 - Kaitīgs ūdens organismiem, ar ilglaicīgu ie-

darbību.
Drošības prasības:

• P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā
attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķe-
tes.

• P102 - Sargāt no bērniem.
• P280 - Izmantot aizsargcimdus / acu aizsargus.
• P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi

izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kon-
taktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt.
Turpināt skalot.

• P314 - Lūdziet palīdzību mediķiem, ja jums ir slikta
pašsajūta.

Norādes par likvidēšanu:
Mazākus daudzumus, bagātīgi atšķaidot ar ūdeni, var no-
skalot kanalizācijā. Lielāki daudzumi ir jālikvidē atbilstīgi
vietējo iestāžu noteikumiem.
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Bīstamā viela Bīstamības
piktogramma

Signālvārds Norādes un pasākumi

Aromātiskais siets
Geberit pisuāriem Ievērojiet

Satur:

• benzilsalicilāts (CAS Nr. 118-58-1)
• linalilacetāts; 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksān-1-il)-2-

butēn-1-ons (CAS-Nr. 115-95-7)
• reakcijas maisījums no 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahid-

ro-2,3,8;8-tetrametil-2-naftil)etān-1-ona un 1-
(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naf-
til)etān-1-ona, un 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahidro-2,3,8,8-
tetrametil-2-naftil)etān-1-ona
(CAS-Nr. 54464-57-2)

• tetramethil-4-metilēnheptān-2-ons
(CAS-Nr. 81786-75-6)

• [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-oktahidro-6-metoksi-3,6,8,8-
tetrametil-1H-3a,7-metanoazulēns
(CAS-Nr. 19870-74-7)

• alfa-metil-1,3-benzodioksol-5-propionaldehīds
(CAS-Nr. 1205-17-0)

Bīstamības apzīmējumi:

• H317 - Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
• H412 - Kaitīgs ūdens organismiem, ar ilglaicīgu ie-

darbību.
Drošības prasības:

• P261 - Izvairīties ieelpot smidzinājumu.
• P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
• P280 - Izmantot aizsargcimdus.
• P302 + P352 - Saskarē ar ādu: nomazgāt ar lielu ūdens

daudzumu.
• P333 + P313 - Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi:

lūdziet mediķu palīdzību.
Norādes par likvidēšanu:

• P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar
vietējiem noteikumiem.
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Bīstamā viela Bīstamības
piktogramma

Signālvārds Norādes un pasākumi

Kolo SmartFresh
stienītis Ievērojiet

Satur:

• 15–30 % anjonu virsmaktīvās vielas
• <5 % amfotēras virsmaktīvās vielas
• smaržvielas
Bīstamības apzīmējumi:

• H315 - Izraisa ādas kairinājumu.
• H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Drošības prasības:

• P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā
attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķe-
tes.

• P102 - Sargāt no bērniem.
• P280 - Izmantot aizsargcimdus.
• P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi

izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kon-
taktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt.
Turpināt skalot.

• P332 + P313 - Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu
palīdzību.

• P337 + P313 - Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet me-
diķu palīdzību.
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Bīstamā viela Bīstamības
piktogramma

Signālvārds Norādes un pasākumi

Geberit DuoFresh
stienītis Ievērojiet

Satur:

• 15–30 % anjonu virsmaktīvās vielas
• 5–15 % nejonu virsmaktīvās vielas
• Smaržvielas; geraniols; linalols
Bīstamības apzīmējumi:

• H303 - Norijot var būt kaitīga.*
• H315 - Izraisa ādas kairinājumu.
• H319 - Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
• H401 - Toksisks ūdens organismiem.*
• H412 - Kaitīgs ūdens organismiem, ar ilglaicīgu ie-

darbību.
Drošības prasības:

• P101 - Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā
attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķe-
tes.

• P102 - Sargāt no bērniem.
• P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
• P280 - Izmantot aizsargcimdus.
• P302 + P352 - Saskarē ar ādu: nomazgāt ar lielu ūdens

daudzumu.
• P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi

izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kon-
taktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt.
Turpināt skalot.

• P362 + P364 - Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms
atkārtotas lietošanas izmazgāt.*

Norādes par likvidēšanu:

• P501 - Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar
vietējiem noteikumiem.

Ar * marķētie teikumi attiecas uz valstīm ārpus ES, piem.,
Krieviju, Serbiju, Bosniju un Hercegovinu.
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Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona

documentation@geberit.com
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