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1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės
identifikavimas
1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: Casco® Floor Expert CascoProff

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Produkto panaudojimas: Klijai

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas: Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
163 53 Spånga, Švedija

Telefono Nr.: +4686218900

Asmens, atsakingo už šį SDL el.
pašto adresas:

EHS@se.sika.com

1.4 Pagalbos telefono numeris

Telefono numeris: Apsinuodijimų informacijos ir kontrolės centras: +370 687 53378.
Pagalbos telefono numeris: 112

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai
2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas: Mišinys

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Nėra pavojaus ženklinimo elementų

2.2 Ženklinimo elementai

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Nėra pavojaus ženklinimo elementų

Papildomi etiketės elementai

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

EUH208 Sudėtyje yra 1,2-benzisotiazol-3(2H)-vienas, mišinys: 5-chloro-2-
metil-4-izotiazolin-3-vienas [EC nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-
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izotiazol-3-vienas [EC nr. 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę
reakciją.

2.3 Kiti pavojai

Šiame produkte nėra sudedamųjų dalių, priskiriamų prie neardomų, biologine akumuliacija
pasižyminčių ar toksinių (PBT) kategorijos arba prie labai aukšto lygio neardomų, biologine
akumuliacija pasižyminčių (vPvB) kategorijos (virš 0.1%).

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Pastabos: Nėra pavojingų komponentų

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrasis patarimas: Nėra pavojų, dėl kurių turi būti taikomos pirmosios pagalbos
priemonės.

Įkvėpimas: Išnešti į gryną orą.
Susilietimas su oda: Nuimti užterštą aprangą ir avalynę.

Nuplauti dideliu vandens kiekiu su muilu.
Patekimas į akis: Prevencijai praplauti dideliu vandens kiekiu.

Išimti kontaktinius lęšius.
Plaunant neužsimerkti.

Nurijimas: Be medikų priežiūros neskatinti vėmimo.
Perplauti burną vandeniu.
Negerti pieno ar alkoholinių gėrimų.
Asmeniui be sąmonės neduoti nieko nuryti.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai: Išsamesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus rasite
skirsnyje 11.

Rizikos: Esminiai pavojai ar poveikis nežinomi.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą

Gydymas: Simptominis

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės
5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės: Tinkamos gesinimo priemonės pagal vietos situaciją ir aplinkybes.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
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Tinkamos gesinimo priemonės: Tinkamos gesinimo priemonės pagal vietos situaciją ir
aplinkybes.

5.3 Patarimai ugniagesiams

Speciali apsauginė įranga gaisro
gesintojams:

Gaisrininkai privalo naudotis autonominiu kvėpavimo aparatu.

Kita informacija: Standartinės cheminės kategorijos gaisro gesinimo poriemonės.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės
6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

6.2 Aplinkosauginės priemonės

Aplinkosauginės priemonės: Nėra

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo metodas: Absorbuoti atitinkama medžiaga (pvz., audeklu, vilna).
Laikyti tinkamuose uždarytuose utilizavimo konteineriuose.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Žr. skirsnį 8 „Asmens apsaugos priemonės“.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Rekomendacija dėl saugaus
tvarkymo:

Žr. skirsnį 8 „Asmens apsaugos priemonės“. Specialių
rekomendacijų tvarkymui nėra. Laikytis įprastų higienos
priemonių, taikomų cheminių produktų tvarkymo procese.

Apsauga nuo gaisro ir sprogimo: Įprastos priemonės gaisro prevencijai..
Higienos priemonės: Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai saugojimo zonai ir
konteineriams:

Laikyti sandariai uždarytą konteinerį sausoje, gerai vėdinamoje
vietoje. Sandėliuoti pagal vietinius reikalavimus.

Įprastas sandėliavimas: Nėra apribojimų sandėliuoti su kitais produktais.

Kiti duomenys: Jei laikomas ir sandėliuojamas, kaip nurodyta, produktas
neardomas.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija / asmens sauga
8.1 Kontrolės parametrai
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Nėra sudedamųjų dalių su poveikio ribinėmis vertėmis.

8.2 Poveikio kontrolė

Asmeninės apsaugos priemonės

Akių apsauga: Apsauginiai akiniai

Rankų apsauga: Cheminėms medžiagoms atsparios pirštinės, kurios apsaugo nuo
prasiskverbimo ir atitinka patvirtintų standartų reikalavimus.
Mūvėti nuolat, dirbant su chemine medžiaga. Atsparumo
koeficientas EN 374. Laikytis gamintojo specifikacijų.

Butilo/nitrilo gumos pirštinės (0,4 mm), Rekomenduojamos
butilo/nitrilo gumos pirštinės.

Odos ir kūno apsauga: Apsauginė apranga (pvz., apsauginė avalynė, atitinkanti EN ISO
20345, standarto reikalavimus, darbo apranga su ilgomis
rankovėmis, ilgos kelnės). Maišymo darbams atlikti
rekomenduojami papildoma guminė apsauginė prijuostė ir batai.

Kvėpavimo apsauga: Specialių priemonių nereikia.

Poveikio aplinkai kontrolė

Bendra taisyklė: Specialių priemonių nereikia.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatinė būsena: pasta
Spalva: rusvai gelsvas
Kvapas: būdingas
Kvapo atsiradimo slenkstis: Duomenų nėra.
Pliūpsnio temperatūra: > 101 °C
Savaiminio užsiliepsnojimo
temperatūra:

Duomenų nėra.

Žemutinė sprogimo riba (nuo
tūrio):

Duomenų nėra.

Viršutinė sprogimo riba (nuo
tūrio):

Duomenų nėra.

Degumas: Duomenų nėra.
Oksidacinės savybės: Duomenų nėra.
pH: 7 – 8
Lydimosi temperatūra/ribos /
užšalimo temperatūra:

Duomenų nėra.

Virimo temperatūra/ribos: Duomenų nėra.
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Garų tankis: Duomenų nėra.
Tankis: 1,28 g/cm3

esant 20 °C
Tirpumas vandenyje: Duomenų nėra.
Pasiskirstymo koeficientas:
noktanolis/ vanduo

Duomenų nėra.

Klampumas, dinamika: Duomenų nėra.
Klampumas, kinematika: >7 mm2/s

esant 40°C
Santykinis tankis: Duomenų nėra.
Garavimo lygis: Duomenų nėra.

9.2 Kita informacija

Nėra duomenų.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

Medžiaga yra nepavojinga, esant normalioms sąlygoms

10.2 Cheminis stabilumas

Medžiaga yra stabili, esant normalioms sąlygoms

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos: Specialių nėra.

10.4 Vengtinos sąlygos

Vengtinos sąlygos: Nėra duomenų.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinos medžiagos: Nėra duomenų.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas
Remiantis esama informacija, medžiaga nėra priskiriama prie toksiškų.

Odos ėsdinimas/dirginimas
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Remiantis esama informacija, medžiaga nėra priskiriama prie toksiškų.

Smarkus akių pažeidimas/dirginimas
Remiantis esama informacija, medžiaga nėra priskiriama prie toksiškų.

Kvėpavimo takų/odos jautrinimas
Odos jautrinimas: remiantis esama informacija, medžiaga nėra priskiriama prie toksiškų.
Kvėpavimo takų jautrinimas: remiantis esama informacija, medžiaga nėra priskiriama prie toksiškų.

Embrioninių ląstelių mutageniškumas
Remiantis esama informacija, medžiaga nėra priskiriama prie toksiškų.

Kancirogeniškumas
Remiantis esama informacija, medžiaga nėra priskiriama prie toksiškų.

Toksiškumas reprodukcijai
Remiantis esama informacija, medžiaga nėra priskiriama prie toksiškų.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui. Vienkartinis poveikis
Remiantis esama informacija, medžiaga nėra priskiriama prie toksiškų.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui. Pakartotinis poveikis
Remiantis esama informacija, medžiaga nėra priskiriama prie toksiškų.

Aspiracija
Remiantis esama informacija, medžiaga nėra priskiriama prie toksiškų.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1  Toksiškumas
Nėra duomenų.

12.2  Patvarumas ir skaidomumas
Nėra duomenų.

12.3  Bioakumuliacijos potencialas
Nėra duomenų.

12.4 Judrumas dirvožemyje
Nėra duomenų.

12.5 PBT (patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos cheminės medžiagos) ir vPvB (labai
patvarios ir didelės bioakumuliacijos cheminės medžiagos) vertinimo rezultatai

Produktas:
Vertinimas

Medžiagoje/mišinyje nėra vertinamų sudedamųjų dalių,
priskiriamų prie neardomų, biologine akumuliacija pasižyminčių ar
toksinių (PBT) kategorijos arba prie labai aukšto lygio neardomų,
biologine akumuliacija pasižyminčių (vPvB) kategorijos (virš
0.1%).
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12.6  Kitas nepageidaujamas poveikis
Nėra duomenų.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas: Turi būti vengiama kaupti atliekas arba kaupti jas minimaliai.
Tuščiose talpyklose gali būti produktų likučių.
Medžiagos ir konteineriai turi būti saugiai utilizuojami.
Perteklinius ar neperdirbamus produktus utilizuoti su licencijuoto
rangovo pagalba.
Šio produkto, tirpalo ar šalutinių produktų utilizavimas turi būti
vykdomas, laikantis aplinkosaugos reikalavimų ir atliekų
utilizavimo teisės normų, taip pat vietinių teisės aktų reikalavimų.
Išsiliejusios medžiagos negalima šalinti per dirvožemį,
vandentakius ar kanalizaciją.

Europos atliekų katalogas: 08 04 10 klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

ADR
Nėra priskiriama prie pavojingų krovinių.
ATA
Nėra priskiriama prie pavojingų krovinių.
IMDG
Nėra priskiriama prie pavojingų krovinių.

14.6 Specialūs perspėjimai naudotojams
Nėra duomenų.

14.7 MARPOL 73/78 Konvencija - II priedas ir IBC priedas
Nėra duomenų.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Medžiagai ar mišiniui taikytini saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisės aktai

REACH - dėl cheminių
medžiagų registracijos,
įvertinimo, autorizacijos ir
apribojimų (Priedas XVII):

Netaikoma

REACH - Kandidatinis
autorizuotinų (keliančių didelį
susirūpinimą) cheminių
medžiagų sąrašas (str. 59):

sąraše nėra komponentų (=> 0.1 %).

REACH - Kandidatinis Netaikoma
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autorizuotinų cheminių
medžiagų sąrašas (Priedas
XIV):
REACH informācija: Visos mūsų produkto sudedamosios dalys

- iš anksto registruotos arba priregistruotos mūsų tieisoginių tiekėjų
ir/ar
- iš anksto registruotas ar registruotas mūsų kompanijos, ir/ar
- atleistos nuo nuostatų ir/ar
- atleistos nuo registracijos.

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis
cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės

netaikoma

VOC-CH (VOCV): nėra VOC įsipareigojimų

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

ADR Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais
CAS Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba
DNEL Medžiagos poveikio ribinė vertė
EC50 Pusė maksimalios poveikio koncentracijos
GHS Globali harmonizuota sistema
IATA Tarptautinė oro transporto asociacija
IMDG Tarptautinis jūros transporto kodeksas pavojingų krovinių gabenimui
LD50 Vidutinė mirtina dozė (vienkartinis medžiagos kiekis, sukeliantis virš 50%

(pusės) testuojamų gyvūnų grupės mirtį)
LC50 Vidutinė mirtina koncentracija (cheminės medžiagos koncentracija ore,

sukelianti virš 50% (pusės) testuojamų gyvūnų grupės mirtį stebėjimo
laikotarpiu)

MARPOL Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos 1973 m., su 1978 m.
Protokolo pakeitimais

OEL Poveikio ribos
PBT Patvarus, biologiškai besikaupiantis ar toksiškas
PNEC Numatoma koncentracija be poveikio aplinkai
REACH Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl

cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų,
įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą

SVHC Didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos
vPvB Labai patvarus, biologiškai besikaupiantis ar toksiškas

Šiame Saugos duomenų lape pateikta informacija atitinka mūsų jo išspausdinimo metu turimas žinias.
Netaikome jokių garantijų, galioja bendros pardavimų sąlygos. Prieš produkto naudojimą ir apdorojimą
perskaitykite saugos duomenų lapą.
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Pakeitimai lyginami su buvusia versija!


