
Bīstamās vielas  
autoķīmijas produktos



Auto remonta un uzturēšanas jomā bieži 
nākas darboties ar dažādiem ķīmiskiem 
līdzekļiem. Daudzi no tiem, nepareizi lietoti, 
var radīt nopietnu kaitējumu veselībai un arī 
apkārtējai videi. Ķīmisko līdzekļu potenciālo 
bīstamību norāda īpaši simboli uz iepakojuma. 
Šajā brošūrā ir apkopoti šie bīstamības 
simboli, skaidrota to nozīme un minēti 
nepieciešamie darba drošības pasākumi, 

kas jāievēro, lietojot ķīmisko līdzekli. Tāpat 
apkopoti auto apkopes produktu piemēri, 
uz kuriem konkrētie bīstamības simboli 
visbiežāk sastopami. 
Lai pasargātu apkārtējo vidi no piesārņojuma, 
brošūrā minēti arī galvenie auto apkopes 
radītie bīstamie atkritumi, un skaidrots, 
kur tos var nodot drošai tālākai pārstrādei.

Bīstamības simboli un to skaidrojums
Bīstamības 
simbols

Skaidrojums Kādi piesardzības pasākumi 
jāievēro

Tipiskākās produktu  
grupas, kuras šādi apzīmē

Sprādzienbīstami 
materiāli

• Pārvietot un transportēt 
īpaši piesardzīgi, 
izvairieties nomest vai 
spēcīgi sakratīt iepakojumu

• Nekad neturēt liesmu vai 
spēcīga karstuma avota 
tuvumā 

• Uzglabāt atsevišķi no citām 
ķīmiskām vielām slēgtos 
nodalījumos

Šādi marķētas vielas ir reti 
sastopamas autoremonta, 
uzturēšanas un mazgāšanas 
nozarē 

Uzliesmojošas 
vielas

• Nekad neatstājiet liesmu 
tuvumā vai nepakļaujiet 
spēcīga karstuma ietekmei

• Nesmēķējiet, darbojoties 
ar šādām vielām vai arī 
atrodoties vienā telpā, kur 
tās tiek izmantotas 

• Uzglabājiet tālāk no 
siltuma avotiem

• Šķīdinātāji
• Krāsas noņēmēji
• Benzīns un cita degviela 
• Krāsas un lakas

Spēcīgi  
oksidējošas vielas

• Glabājiet atsevišķi no citām 
ķīmiskām vielām

• Vienmēr lietojiet 
aizsargaprīkojumu (cimdus, 
brilles), kad izmantojat šos 
līdzekļus

• Izlijušās vielas jāsavāc tikai 
inertu materiālu (stikla, 
plastmasas) traukos

• Krāsas noņēmēji
• Bremžu tīrītāji

Gāzes zem  
spiediena

• Uzglabāt atsevišķi no 
siltuma avotiem 

• Pārbaudīt spiediena līmeni
• Regulāri pārbaudīt 

spiediena ventili vai nav 
radusies sūce

• Metināšanas gāzes 
baloni (skābeklis, 
acetilēns)



Bīstamības 
simbols

Skaidrojums Kādi piesardzības pasākumi 
jāievēro

Tipiskākās produktu  
grupas, kuras šādi apzīmē

Kodīga viela, 
izraisa ķīmiskus 
apdegumus

• Lietot piesardzīgi
• Uzmanīgi izlasiet un 

ievērojiet norādījumus 
lietošanas instrukcijā

• Lietojiet personīgos 
aizsardzības līdzekļus 
– cimdus un brilles (ja 
darbojaties ar spēcīgām 
skābēm - labāk izmantot 
nitrila aizsargcimdus)

• Traipu un rūsas 
noņēmēji 

• Attaukotāji/tīrīšanas 
līdzekļi 

Toksiska/indīga 
viela

• Lietojiet ar īpašu 
piesardzību 

• Nekad nepieļaujiet vielas 
nonākšanu kontaktā ar 
acīm/muti/ādu

Šādi marķētas vielas ir reti 
sastopamas autoremonta, 
uzturēšanas un mazgāšanas 
nozarē 

Kaitīga/ 
kairinoša, var  
izraisīt alerģiju

• Lasiet produkta 
marķējumu, lai uzzinātu kā 
pareizi to izmantot

• Izmantojiet norādītos 
aizsarglīdzekļus, visbiežāk 
– cimdus, aizsargmasku un 
brilles

• Smērvielas, šķīdinātāji, 
krāsas

• Gaisa kondicionēšanas 
šķidrumi

• Hidrauliskie šķidrumi
• Aizkrāsotāji
• Līmes

Kaitējums  
veselībai – izraisa 
veselības  
traucējumus 
ilgtermiņā (piem., 
palielināts vēža 
risks), toksisks 
noteiktiem  
orgāniem (piem., 
plaušām, nierēm)

• Lietojiet norādītos 
aizsarglīdzekļus. 
Izmantojiet tikai uz 
produkta etiķetes un 
drošības datu1 lapās 
norādītajiem mērķiem

• Metāla pulēšanas 
līdzekļi

• Riepu hermētiķi 
• Attaukotāji, kas satur 

hloru

Bīstama videi • Produkta iepakojums 
uzskatāms par bīstamo 
atkritumu un to nedrīkst 
izmest kopējā atkritumu 
konteinerā

• Centieties pilnībā izmantot 
produktu. Pārpalikumus 
neaizskalojiet kopējā 
kanalizācijas sistēmā

• Krāsas, lakas 
• Šķīdinātāji, krāsas 

noņēmēji

1 Drošības datu lapa ir galvenais ķīmisko vielu un produktu pavadošais dokuments,
 kas satur informāciju par to sastāvu, bīstamību un pareizu lietošanu.



Brošūra sagatavota un izdota projekta „Baltijas informēšanas kampaņa par bīstamajām vielām“ (BaltInfoHaz) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas 
Komisijas finanšu instruments LIFE+ (projekta Nr. LIFE 10 INF/EE/108). Baltijas Vides Forums uzņemas pilnu atbildību par šīs publikācijas 
saturu, un tas neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli. 

Bīstamo atkritumu veidi, kas rodas automobiļu  
uzturēšanas/apkalpes procesā
Atkritumu veids Kur tos nodot?

Riepas AS “BAO”, www.bao.lv
SIA “Riepu Bloki”, www.riepubloki.lv
SIA “Zaļā josta”, www.zalajosta.lv
AS “Latvijas Zaļais Punkts”, www.zalais.lv
AS “Latvijas Zaļais elektrons”, www.lze.lv
SIA “Eko Osta”, www.ekoosta.lv

Baterijas AS “BAO”, www.bao.lv
SIA “Zaļā josta”, www.zalajosta.lv
AS “Latvijas Zaļais Punkts”, www.zalais.lv
AS “Latvijas Zaļais elektrons”, www.lze.lv
SIA “ZAAO Systems”, www.recycling.lv
SIA “Eko Osta”, www.ekoosta.lv

Izlietotās eļļas, filtri, absorbenti AS “BAO”, www.bao.lv
SIA “Eko Osta”, www.ekoosta.lv

Piesārņotie notekūdeņi SIA “Eko Osta”, www.ekoosta.lv

Antifrīzs, hidrauliskie un bremžu šķidrumi AS “BAO”, www.bao.lv
SIA “Ragnsells”, www.ragnsells.lv

! Produkti var saturēt bīstamās vielas arī ļoti mazās devās, un tādēļ tie nebūs 
marķēti ar kādu no bīstamības simboliem, piemēram, automašīnu gaisa 
atsvaidzinātāji var saturēt hormonālajai sistēmai kaitīgos ftalātus,  
bet autošampūni  -  parabēnus. Arī šīs vielas var kaitēt veselībai  
un apkārtējai videi, nesadalīties tajā un tādējādi nokļūt pārtikā. 
 
Izvēlieties produktus, kuros ir mazāk bīstamo vielu,  
kuri bioloģiski sadalās vai, ekomarķētus produktus.  
Pazīstamākais  ekomarķējums autoķīmijas  
produktiem ir Ziemeļu gulbis:

NO

RDIC ECOLABEL


