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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 
SYNTEKO HARDWAX OIL 1635 

 
 
1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 
 
1.1. Produkto identifikatorius 
 
Gaminio pavadinimas:  SYNTEKO HARDWAX OIL 1635 
 
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
 
Produkto paskirtis:  Tirpiklinė danga vidaus darbams.  
 
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

Sika Estonia OÜ 
Peterburi tee 101, Talinas 13812 
Estija 
Тel.: +372 605 4000 
Faks: +372 605 4015 

www.synteko.lt 
 
Asmens, atsakingo už šį SDL, el. paštas: info@ee.sika.com  

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

Pagalbos telefono numeris: 112 
 

Versija 
Ankstesnio leidimo data 

1 
Ankstesnės versijos nėra. 

 
 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 
 
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas  
Gaminio apibrėžtis:   mišinys  
 
Klasifikavimas pagal EB Reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]   
 
Neklasifikuojama. 
 
Nežinomo toksiškumo sudėtinės medžiagos: 0% 
 
Nežinomo ekotoksiškumo sudėtinės medžiagos: 0% 
 
Klasifikavimas pagal direktyvą 1999/45/EB [PMD] 
 
Gaminys pagal direktyvą 1999/45/EB ir jos priedus nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.  
 
Klasifikacija: Neklasifikuojama. 
 
Visas aukščiau nurodytų R frazių arba H teiginių tekstas pateiktas 16 skirsnyje.  
Išsamesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus pateikiama 11 dalyje. 
 
 
 
 

http://www.synteko.lt/
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2.2. Ženklinimo elementai 
Signalinis žodis: Signalinio žodžio nėra. 

Pavojingumo frazės: Apie reikšmingą poveikį arba kritinius pavojus nežinoma. 
Atsargumo frazės 
Bendra informacija: P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 
 P101 Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo 

etiketę. 
Prevencija: P262 Saugotis, kad medžiagos nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. 
Reagavimas: P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ 

arba kreiptis į gydytoją. 
Laikymas: 
 

Netaikoma. 

Atliekų tvarkymas: P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal 
vietinius/regioninius/nacionalinius/tarptautinius reikalavimus. 
 

Papildomi ženklinimo elementai: Netaikoma. 
 

XVII priedas. Tam tikrų pavojingų 
cheminių medžiagų, jų mišinių ir 
gaminių gamybos, teikimo rinkai ir 
naudojimo apribojimai: 
 

Netaikoma. 
 

Ypatingi reikalavimai pakuotėms 
Vaikų sunkiai atidaromi pakuočių 
uždarymo įtaisai: 
 

Netaikoma. 

Liestinės pavojaus žymės: Netaikoma. 
  
2.3. Kiti pavojai 
 

 

Kiti pavojai, kurie nėra nurodyti 
klasifikacijoje 
 

Netaikoma. 

 

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 
 

3.2 Mišiniai: Mišinys 
 
Sudėtyje nėra jokių medžiagų, kurios tiekėjo šiuo metu turimomis žiniomis ir atsižvelgiant į naudojamas koncentracijas, būtų klasifikuojamos 
kaip pavojingos sveikatai arba aplinkai, būtų PBT (patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos cheminės medžiagos), vPvB (labai patvarios ir didelės 
bioakumuliacijos cheminės medžiagos), arba tam tikrą susirūpinimą keliančios medžiagos, arba joms būtų nustatyti profesinio poveikio darbo 
vietoje ribiniai dydžiai, ir todėl jos turėtų būti nurodytos šioje dalyje. 
 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 
 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
 
Bendra informacija: Visais atvejais, jei dėl ko nors abejojama, arba jei simptomai neišnyksta, reikia kreiptis į 

gydytoją. Niekada nieko nedėti į burną be sąmonės esančiam žmogui. Jei nukentėjusysis 
praradęs sąmonę, paguldyti jį taip, kad neuždustų, ir kreiptis į gydytoją. 
 

Patekus į akis: Patikrinti, ar yra, ir išimti kontaktinius lęšius. Nedelsiant ne mažiau kaip 15 minučių skalauti 
akis tekančiu vandeniu, vokus laikant atmerktus. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. 
 

Įkvėpus: Perkelti nukentėjusįjį į gryną orą. Nukentėjusįjį laikyti šiltai ir jo netrikdyti. Jei nukentėjusysis 
nekvėpuoja, kvėpuoja nereguliariai arba dūsta, reikia atlikti dirbtinį kvėpavimą, arba 
parengtas darbuotojas turi jam duoti kvėpuoti deguonimi. 
 

Patekus ant odos: Nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti užterštus batus. Gerai nuplauti odą vandeniu su 
muilu arba naudoti tinkamą prausiklį. NENAUDOTI tirpiklių ar skiediklių. 
 

Prarijus: Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę arba etiketę.  
Nukentėjusįjį laikyti šiltai ir jo netrikdyti. NESKATINTI vėmimo. 

Pagalbą teikiančių asmenų 
apsaugos priemonės: 

Negalima imtis jokių veiksmų, keliančių riziką žmonėms, arba be tinkamo pasirengimo. 
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4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 
 
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 
Duomenų apie patį mišinį nėra. Mišinys pagal direktyvą 1999/45/EB ir jos priedus nėra klasifikuojamas kaip pavojingas. 
Į akis patekę skysčio purslai gali sukelti sudirgimą ir laikiną pažeidimą. 
Taikant šį metodą, atsižvelgiama (jei žinoma) į sudėtyje esančių medžiagų uždelstą ir nedelsiamą poveikį bei lėtinį veikimą po 
trumpalaikio arba ilgalaikio poveikio jų prarijus, įkvėpus, joms patekus ant odos ar į akis. 
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą 
Pastabos gydytojui: Gydyti pagal simptomus. Jei nukentėjusysis prarijo arba įkvėpė 

didelį gaminio kiekį, nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų gydymo 
specialistą. 

Specifinis gydymas: Specifinio gydymo nėra. 
Žr. toksikologinę informaciją (11 skirsnis). 
 
 

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 
 
5.1. Gesinimo priemonės 
Tinkamos gesinimo 
priemonės:   

Rekomenduojama: alkoholiui atsparios putos, CO2, milteliai, vandens aerozolis. 

Netinkamos gesinimo 
priemonės: 

Nenaudoti vandens čiurkšlės. 

  
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
Pavojai, kuriuos gali sukelti 
medžiaga ar mišinys: 

Degant rūksta tiršti juodi dūmai. Skilimo produktų poveikis gali būti pavojingas sveikatai. 

Pavojingi terminio skilimo 
produktai: 

Gali susidaryti šie skilimo produktai: anglies monoksidas, anglies dioksidas, dūmai, azoto 
oksidai. 

  
5.3. Patarimai ugniagesiams 
Specialūs ugniagesių 
prevenciniai veiksmai: 

Ugnies pasiekiamas uždarytas talpyklas aušinti vandeniu. Neleisti, kad gaisro metu 
išsiliejusios medžiagos patektų į kanalizaciją ar vandens telkinius. 

Specialios ugniagesių saugos 
priemonės: 

 
Gali prireikti tinkamos kvėpavimo įrangos. 

 
 

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

Vengti įkvėpti garų arba aerozolio. Žr. 7 ir 8 dalyse nurodytas apsaugos priemones. 

Pagalbos teikėjams: Jei išpylimui sutvarkyti reikalinga speciali apranga, skaitykite 8 skirsnyje pateiktą informaciją 
apie tinkamus ir netinkamus audinius. Taip pat žr. informaciją dalyje „Neteikiantiems 
pagalbos darbuotojams“. 

  

6.2. Aplinkosauginės 
atsargumo priemonės: 

Neleisti, kad gaminio patektų į kanalizaciją ar vandens telkinius. Jei gaminys užteršė ežerą, 
upę ar kanalizacijos vandenis, laikantis vietinių reikalavimų, informuoti apie tai atitinkamas 
valdžios institucijas. 

  

6.3. Sulaikymo ir valymo 
procedūros bei priemonės: 

Išsipylusį produktą sulaikyti ir surinkti naudojant nedegias sugeriančias medžiagas, pvz., 
smėlį, žemes, vermikulitą arba diatomitines žemes, ir sudėti į utilizavimui skirtą indą laikantis 
vietinių reikalavimų (žr. 13 dalį). Geriausia valyti valikliu. Vengti naudoti tirpiklius. 

  

6.4. Nuorodos į kitas dalis: Žr.1 skirsnyje pateiktą kontaktinę informaciją, kur kreiptis nelaimingo įvykio atveju. 
Žr. 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas asmens apsaugos priemones. 
Žr. 13 skirsnyje pateiktą papildomą informaciją apie atliekų tvarkymą. 

 
 

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas 
Šiame skirsnyje pateikiami bendri patarimai ir rekomendacijos. Dėl poveikio scenarijuje (-uose) pateiktų konkretaus naudojimo 
duomenų, žr. 1 skirsnyje nurodytas naudojimo sritis. 
 
7.1 Su saugiu tvarkymu 
susijusios atsargumo 

Vengti patekimo į akis ir ant odos. Vengti įkvėpti garų, purslų ar aerozolių. 
Šios medžiagos naudojimo, sandėliavimo ir apdirbimo vietose draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. 
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priemonės: Naudoti tinkamas asmeninės saugos priemones (žr. 8 skirsnį). 
Išpilant produktą niekada nenaudoti slėgio. Talpykla nėra slėginis indas. 
Produktą visada laikyti talpykloje, pagamintoje iš tokios pat medžiagos, kaip originali talpykla. 
Laikytis darbo saugos ir higienos normų reikalavimų. 
Neleisti, kad gaminio patektų į kanalizaciją ar vandens telkinius. 
Kai darbuotojai, nesvarbu, purkšdami ar ne, turi dirbti purškimo kameroje, daugeliu atvejų dalelių ir 
tirpiklių garų koncentracijai kontroliuoti ventiliacijos greičiausiai nepakaks. Tokiais atvejais purškimo 
metu ir iki to laiko, kol dalelių ir tirpiklių garų koncentracija nenukris žemiau ribinių koncentracijos 
verčių, jie turi naudoti respiratorius su tiekiamu suspaustu oru. 
Produktu ištepti valymo skudurai, popierinės šluostės ir apsauginiai drabužiai gali užsidegti savaime po 
kelių valandų. Kad nekiltų gaisras, visas išteptas medžiagas reikia laikyti specialiuose tam skirtuose 
induose arba metaliniuose induose su sandariais, savaime užsidarančiais dangteliais. Suteptas 
medžiagas kiekvienos darbo dienos pabaigoje reikia pašalinti iš darbo vietos ir laikyti lauke. 

  

7.2 Saugaus sandėliavimo 
sąlygos, įskaitant visus 
nesuderinamumus: 

Sandėliuoti laikantis vietinių taisyklių. 
Pastabos dėl įvairių medžiagų laikymo kartu  
Laikyti atokiai nuo: oksiduojančių medžiagų, stiprių šarmų ir stiprių rūgščių. 
Papildoma informacija dėl sandėliavimo sąlygų 
Laikyti sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. 
 
Nerūkyti. Saugoti nuo nesankcionuoto priėjimo. Atidarytos talpyklos turi būti sandariai uždaromos ir, 
kad gaminys neišbėgtų, laikomos vertikaliai. 

  

7.3 Specifinis galutinis naudojimas 
Rekomendacijos: Duomenų nėra 
Specialūs sprendimai 
pramonės sektoriui: 

 
Duomenų nėra 

 
 

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija / asmens sauga 
 Šiame skirsnyje pateikiami bendri patarimai ir rekomendacijos. Informacija pateikta remiantis įprastiniu produkto naudojimu pagal 
paskirtį. Papildomos priemonės gali būti reikalingos tvarkant birią medžiagą arba naudojant ją kitu būdu, galinčiu paveikti darbuotojus 
arba medžiagos išleidimą į aplinką. 
 
8.1 Kontroliuojami parametrai 
Profesinio poveikio ribinės vertės 
Ribinės poveikio vertės nežinomos. 
Rekomenduojamos 
stebėsenos procedūros: 

Jei šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms yra nustatytos ribinės poveikio vertės, gali būti reikalinga 
žmonių, darbo vietos oro ir biologinė stebėsena siekiant įvertinti, ar ventiliacija arba kitos kontrolės 
priemonės yra efektyvios, ir ar reikia naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Reikia atsižvelgti į 
stebėsenos standartus, kaip antai: Europos standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvepiamų 
chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija); 
Europos standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių agentų poveikio vertinimo 
metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos); Europos standartas EN 482 (Darbo vietos oras. 
Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai). Turi būti atsižvelgta į 
nacionalinius norminius dokumentus dėl pavojingų medžiagų nustatymo metodų. 

  
DNEL/DMEL DNEL / DMEL nėra. 
 
PNEC PNEC nėra. 
  

8.2 Poveikio kontrolė 
Tinkamos techninės valdymo 
priemonės: 

Užtikrinti tinkamą ventiliaciją. Kur tai praktiškai pagrįsta, ventiliaciją reikia užtikrinti naudojant vietinę 
ištraukiamąją ventiliaciją ir gerą bendrą oro ištraukimą. 

  

Individualios apsaugos priemonės 
Higienos priemonės: Po cheminių medžiagų naudojimo, prieš valgant, rūkant ir naudojantis tualetu bei darbo pabaigoje 

kruopščiai nusiplauti plaštakas, dilbius ir veidą. Galimai užterštus drabužius reikia nusivilkti tinkamu 
būdu. Prieš kitą kartą apsivelkant, užteršti drabužiai turi būti išskalbti. Netoli darbo vietos turi būti 
įrengtos vietos akims prasiplauti ir specialūs dušai. 

Akių / veido apsauga: Naudoti akių apsaugos priemones, skirtas apsisaugoti nuo skysčių purslų. 
Odos apsauga 
Kūno apsauga: Netaikoma. 
Kita odos apsauga: Atsižvelgiant į atliekamą darbą ir esamą pavojų reikia pasirinkti tinkamą avalynę ir visas kitas 

papildomas odos apsaugos priemones, kurios prieš naudojant šį gaminį turi būti patvirtintos specialisto. 
Kvėpavimo takų apsauga: Paprastai nereikalinga. Kvėpavimo takų apsauga susidarius dulkėms arba aerozoliui (dalelių filtras 

EN143 type P2). Kvėpavimo takų apsauga susidarius garams  (pusinė kaukė su kombinuotu filtru A2-P2 
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iki koncentracijos 0,5 % pagal tūrį).  
Poveikio aplinkai kontrolė:  

Neleisti, kad gaminio patektų į kanalizaciją ar vandens telkinius. 
 
 

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 
 
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
Pavidalas  
Agregatinė būsena: Skystis. 
Spalva: Duomenų nėra 
Kvapas: Duomenų nėra 
Kvapo atsiradimo slenkstis: Duomenų nėra 
pH: Duomenų nėra 
Lydymosi / užšalimo temperatūra: Duomenų nėra 
Pradinė virimo temperatūra ir virimo 
temperatūros intervalas: 

316 °C 

Pliūpsnio temperatūra: Uždaras puodelis: 160 °C 
Garavimo greitis: Duomenų nėra 
Viršutinė/apatinė liepsnumo ribinės 
vertės arba sprogumo ribinės vertės: 

Duomenų nėra 

Garų slėgis: Duomenų nėra 
Garų tankis: Duomenų nėra 
Tankis: 0,968 
Tirpumas: Netirpus šiose medžiagose: šaltas vanduo. 
Tirpumas vandenyje: Duomenų nėra. 
Pasiskirstymo koeficientas: n-
oktanolis/vanduo: 

Duomenų nėra. 

Savaiminio užsiliepsnojimo 
temperatūra: 

Duomenų nėra. 

Skaidymosi temperatūra: Duomenų nėra. 
Klampa: Kinematinė (kambario temperatūroje): 3,2 cm2/s 
Sprogumo savybės: Duomenų nėra. 
Oksidacinės savybės: Duomenų nėra. 

 
9.2. Kita informacija 
Papildomos informacijos nėra. 
 
 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas 
 
10.1. Reaktingumas: Nėra jokių konkrečių su šiuo gaminiu ar jo sudedamosiomis dalimis susijusių 

reaktingumo bandymų duomenų. 
  
10.2. Cheminis stabilumas: Rekomenduojamomis laikymo ir darbo sąlygomis gaminys stabilus (žr. 7 dalį). 
  
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. 

 
  
10.4. Vengtinos sąlygos: Aukštoje temperatūroje gali išskirti pavojingus skilimo produktus. 

 
  
10.5. Nesuderinamos medžiagos: Kad neprasidėtų stipri egzoterminė reakcija, laikyti atokiai nuo: oksiduojančių medžiagų, 

stiprių šarmų ir stiprių rūgščių. 
 

  
10.6. Pavojingi skilimo produktai: Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingi skilimo produktai nesusidaro. 
 
 

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 
 
11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį 
Duomenų apie patį mišinį nėra. Mišinys pagal direktyvą 1999/45/EB ir jos priedus nėra klasifikuojamas kaip pavojingas. 
Į akis patekę skysčio purslai gali sukelti sudirgimą ir laikiną pažeidimą. 
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Taikant šį metodą, atsižvelgiama (jei žinoma) į sudėtyje esančių medžiagų uždelstą ir nedelsiamą poveikį bei lėtinį veikimą po 
trumpalaikio arba ilgalaikio poveikio jų prarijus, įkvėpus, joms patekus ant odos ar į akis. 
Ūmus toksiškumas 
Išvada/Santrauka: Duomenų nėra. 
  

Ūminio toksiškumo įvertinimas 
Duomenų nėra.  
Dirginimas / ėsdinimas 
Išvada/Santrauka: Duomenų nėra. 
Jautrinimas 
Išvada/Santrauka: Duomenų nėra. 
Mutageniškumas 
Išvada/Santrauka: Duomenų nėra. 
Kancerogeniškumas 
Išvada/Santrauka: Duomenų nėra. 
Toksiškumas reprodukcijai 
Išvada/Santrauka: Duomenų nėra. 
Teratogeniškumas 
Išvada/Santrauka: Duomenų nėra. 
  

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) 
Duomenų nėra.  
  

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) 
Duomenų nėra.  
  

Įkvėpimo pavojus 
Duomenų nėra.  
  

Kita informacija: Duomenų nėra. 
 
 

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 
 

12.1. Toksiškumas 
Duomenų apie patį mišinį nėra. Neleisti, kad gaminio patektų į kanalizaciją ar vandens telkinius. 
Mišinys buvo įvertintas naudojant standartinį pavojingų medžiagų direktyvos 1999/45/EB metodą ir nėra klasifikuojamas kaip 
pavojingas aplinkai. 
Išvada/Santrauka: Duomenų nėra. 
  
12.2. Patvarumas ir skaidomumas 
Išvada/Santrauka: Duomenų nėra. 
  
12.3. Bioakumuliacijos potencialas  
  
12.4. Judrumas dirvožemyje  
Dirvos / vandens pasiskirstymo koeficientas 
(Koc): 

Duomenų nėra. 

Judrumas: Duomenų nėra. 
  
12.5. PBT (patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos cheminės medžiagos) ir vPvB (labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos 
cheminės medžiagos) vertinimo rezultatai 
PBT: Netaikoma. 
 P: Duomenų nėra B: Duomenų nėra T: Duomenų nėra. 
vPvB: Netaikoma. 
 vP: Duomenų nėra  vB: Duomenų nėra. 
  
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis: Apie reikšmingą poveikį arba kritinius pavojus nežinoma. 
 

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 
Šiame skirsnyje pateikiami bendri patarimai ir rekomendacijos. Dėl poveikio scenarijuje (-uose) pateiktų konkretaus naudojimo 
duomenų, žr. 1 skirsnyje nurodytas naudojimo sritis. 
 
13.1 Atliekų tvarkymo metodai 
Gaminys  
Tvarkymo būdai: Atliekų susidarymo reikia vengti ir kiek įmanoma jį sumažinti. Šio gaminio, jo tirpalų ir bet kokių 

šalutinių produktų atliekų tvarkymas visais atvejais turi atitikti aplinkosaugos ir atliekų tvarkymo 
norminius aktus bei visus vietinės valdžios reikalavimus. Gaminių likučius ir neperdirbamus 
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produktus atiduoti tvarkyti licencijuotai atliekų tvarkymo įmonei. Neapdorotų atliekų negalima 
išleisti į kanalizaciją, nebent tai visiškai atitinka kompetentingų valdžios organų reikalavimus. 

Pavojingos atliekos: Gamintojo turimomis žiniomis, šis gaminys nelaikomas ES direktyvos 91/689/EEB apibrėžtomis 
pavojingomis atliekomis. 

Atliekų tvarkymas: Neleisti, kad gaminio patektų į kanalizaciją ar vandens telkinius. 
Atliekos turi būti tvarkomos laikantis valstybinių ir vietinių taisyklių. 
Jei gaminys sumaišomas su kitomis atliekomis, originalus atliekų produkto kodas gali negalioti, ir 
turi būti paskirtas tinkamas kodas. 
Papildomos informacijos kreiptis į vietinę atliekų tvarkymą prižiūrinčią valdžios instituciją. 

Pakuotė  
Tvarkymo būdai: Atliekų susidarymo reikia vengti ir kiek įmanoma jį sumažinti. Tuščios pakuotės turi būti 

perdirbamos. Atliekos gali būti deginamos arba užkasamos tik kai jas perdirbti yra neįmanoma. 
Atliekų tvarkymas: Naudojantis šiame saugos duomenų lape pateikta informacija, reikia kreiptis į atitinkamą atliekų 

tvarkymą prižiūrinčią valdžios instituciją dėl tuščios taros klasifikavimo. Tuščią tarą reikia išmesti 
kaip atliekas arba atnaujinti. Produktu užterštą tarą reikia tvarkyti laikantis vietinių arba 
nacionalinių teisės aktų reikalavimų. 

Specialūs įspėjimai: Ši medžiaga ir jos talpykla turi būti šalinamos saugiai. Tuščiose talpyklose ir jų įdėkluose gali būti 
gaminio likučių. Vengti išsipylusios medžiagos pasklidimo, nutekėjimo ir patekimo į dirvą, vandens 
telkinius, drenažo ir kanalizacijos sistemas. 

 
 

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 
 

 ADR IMDG 
14.1. JT numeris Nereglamentuojama. Nereglamentuojama. 
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas - - 
14.3. Transportavimo pavojaus klasė(-s) 
 
Klasė 
 
Papildoma klasė 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

14.4. Pakuotės grupė - - 
14.5. Pavojai aplinkai 
 
Jūrų teršalas 
 
Jūras teršiančios medžiagos 

 
 
Ne. 

 
 
Ne. 
 
Duomenų nėra. 

14.6. Specialūs įspėjimai vartotojui Transportavimas naudotojo patalpose: visada transportuoti uždarytose, 
stovinčiose ir saugiose talpyklose. 
Pasirūpinti, kad gaminį transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti nelaimingo 
atsitikimo ar išpylimo atveju. 

HI/Kemler numeris  
 
Avariniai planai (EmS) 

Duomenų nėra.  
 
Netaikoma. 

   
14.7 Biraus krovinio transportavimas pagal 
MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą: 

Netaikoma. 

Papildoma informacija: - - 
 
 

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 
 
15.1 Medžiagai ar mišiniui taikytini saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisės aktai   
ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 
XIV priedas. Sąrašas medžiagų, kurioms reikalingas leidimas, XIV priedas 
Sąraše nėra nei vienos sudedamosios dalies. 
Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos  
Sąraše nėra nei vienos sudedamosios dalies. 
 
XVII priedas. Tam tikrų pavojingų 
cheminių medžiagų, jų mišinių ir 
gaminių gamybos, teikimo rinkai 
ir naudojimo apribojimai: 

Netaikoma. 

  



SYNTEKO HARDWAX OIL 1635 

Išleidimo data / patikrinimo data: 2015-01-13          8/8 

Kitas ES reglamentavimas  
LOJ: Duomenų nėra. 
Europos sąrašas: Nei vienas komponentas neįtrauktas. 
Seveso II direktyva : 
Šis gaminys netikrinamas pagal Seveso II direktyvą. 
Tarptautiniai reglamentai 
Cheminio ginklo uždraudimo sąrašas, priedai I, II ir III cheminės medžiagos 
Sąraše nėra. 
 
Monrealio protokolas (Priedai A, B, C, E) 
Sąraše nėra. 
 
Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų 
Sąraše nėra. 
 
Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto 
Sąraše nėra. 
 
UNECE Aarhus protokolas dėl POT ir sunkiųjų metalų 
Sąraše nėra. 
 
15.2.Cheminio saugumo įvertinimas:  Netaikoma. 
 

16 SKIRSNIS. Kita informacija 
CEPE kodas: 7 
Šis ženklas nurodo duomenis, kurie pasikeitė lyginant su ankstesne versija. 
Santrumpos ir akronimai: ATE = Ūmaus toksiškumo įvertis 
 CLP = Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas [Reglamentas (EB) Nr. 

1272/2008] 
 DMEL = išvestinė minimalų poveikį sukelianti vertė 
 DNEL = išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė 
 EUH teiginys = CLP pavojaus teiginys 
 PBT = (Persistent, Bioaccumulative and Toxic) Patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos 

cheminės medžiagos 
 PNEC = Prognozuojama neveiki koncentracija 

RRN = REACH registracijos numeris 
 vPvB = (very Persistent very Bioaccumulative) Labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos 

cheminės medžiagos 
Procedūra, naudota nustatyti klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 
Klasifikacija Patvirtinimas 
Neklasifikuojama.  
 

Visas H teiginių tekstas: Netaikoma. 
Visas klasifikacijų tekstas [CLP/GHS]:  

Netaikoma. 
Visas R frazių tekstas: Netaikoma. 
Visas klasifikacijų tekstas [DSD/DPD]:  

Netaikoma. 
Spausdinimo data: 2015-01-13. 
Išleidimo data / patikrinimo data: 2015-01-13. 
Ankstesnio leidimo data: Ankstesnės versijos nėra. 
Versija: 1 
 
Pastaba skaitytojui 

 

 
SVARBI PASTABA. Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija nėra išsami; ji pagrįsta mūsų turimomis žiniomis ir galiojančia teisine 
reglamentacija. Kiekvienas asmuo, naudojantis šį gaminį bet kokiam kitam tikslui, nei nurodytas techninių duomenų lape, prieš tai negavęs 
rašytinio mūsų patvirtinimo dėl gaminio tinkamumo šiam konkrečiam tikslui, yra pats atsakingas už visą su tuo susijusią riziką. Visada paties 
vartotojo atsakomybė yra imtis visų būtinų veiksmų, kad būtų laikomasi vietinių taisyklių ir teisės aktų reikalavimų. Jei yra galimybė, visada 
perskaitykite gaminio Saugos duomenų lapą ir Techninių duomenų lapą. Visi mūsų patarimai arba teiginiai apie gaminį (šiame duomenų lape ir 
kitur) yra teisingi remiantis visomis mūsų žiniomis, tačiau mes nekontroliuojame paviršiaus kokybės ir sąlygų, taip pat daugybės kitų veiksnių, 
turinčių įtakos gaminio naudojimui. Todėl, išskyrus tuos atvejus, kai mes raštu tai patvirtiname, mes neprisiimame jokios atsakomybės dėl gaminio 
savybių ar bet kokių nuostolių ir žalos, kurių priežastis yra šio gaminio naudojimas. Visiems mūsų tiekiamiems gaminiams ir duodamoms techninėms 
rekomendacijoms taikomos mūsų standartinės pardavimo sąlygos. Prašykite šio dokumento kopijos ir įdėmiai jį perskaitykite. Šiame duomenų lape 
pateikta informacija retkarčiais keičiama dėl įgytos naujos patirties ir nuolatinio gaminių tobulinimo politikos. Prieš naudodamas gaminį vartotojas 
turi pats įsitikinti, ar turi naujausią šio duomenų lapo redakciją. 
Šiame duomenų lape paminėti prekių ženklai yra „SIKA AG“ prekių ženklai arba „SIKA AG“ turi jų licencijas. 


