
Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva 
 

 
 
 

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 
SYNTEKO MIXIT 1689 

 

 

 
 

1.1 Produkto identifikatorius 
Produkto pavadinimas 

 

:  SYNTEKO MIXIT 1689 
 

1.2 Nustatyti medžiagos ar mišinio svarbūs naudojimo būdai ir nerekomenduotini naudojimo būdai 

Produkto panaudojimas :   Danga vandens pagrindu vidaus konstrukcijoms. 

 
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

„Sika Estonia OÜ“ 
Peterburi tee 101, Talinas, Estija 
Tel. +372 605 4000,  
Faks. +372 605 4015  
www.synteko.lt 

 
 

Asmens, atsakingo už šį 
SDL el. pašto adresas 

:   info@ee.sika.com 

 
1.4 Pagalbos telefono numeris 

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

Versija :  1 
 

 
2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Produkto apibrėžimas :  Mišinys 
Klasifikacija pagal pavojingų preparatų direktyvą 1999/45/EB [DPD] 

Pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas. 
Klasifikacija :   Neklasifikuota. 

 
Pirmiau nurodytų R frazių ar H teiginių pilnas tekstas pateiktas 16 skyriuje. Smulkesnės 
informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje. 

 
2.2 Ženklinimo elementai 

Rizikos frazės 
Saugos frazės 

 

:   Šis produktas pagal ES teisės aktų reikalavimus neklasifikuojamas. 
:  S2- Saugoti nuo vaikų. 

S24/25- Vengti patekimo ant odos ir į akis. 
S29- Neišleisti į kanalizaciją. 
S46- Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. 

Papildomi etiketės 
elementai 

:   Profesionaliems naudotojams 
saugos duomenų lapas pateikiamas pareikalavus. 

Specialūs pakuotės reikalavimai 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 

Išleidimo data/Peržiūrėjimo 
data 

:  23-4-2013. Puslapis: 1/10  

mailto:info@ee.sika.com


 

 
 
 

 
Tara su vaikams 
neįveikiamais tvirtinimais 

 

Taktilinis perspėjimas 
apie pavojų 

:  Netaikoma. 
 
 

:  Netaikoma. 

 
2.3 Kiti pavojai Medžiaga 

atitinka PBD 
kriterijų pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1907/2006 XIII 
priedą 
Medžiaga atitinka vPvB 
kriterijų pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1907/2006 XIII 
priedą 

 
 

:  Netaikoma. 
P: Nėra. B: Nėra. T: Nėra. 

 
 

:  Netaikoma. 
vP: Nėra. vB: Nėra. 

Kiti neklasifikuojami 
pavojai 

:  Nėra. 

 

 
Pavojingų medžiagų direktyvoje 67/548/EEB apibūdintą pavojų sveikatai ar aplinkai keliančios medžiagos, ar kurioms 
nustatyta poveikio darbo aplinkoje ribinė vertė, ar patvarios, linkusios akumuliuotis ir toksinės medžiagos (PBT), ar 
labai patvarios ir stirpriai gyvuose audiniuose besikaupiančios medžiagos (vPvB). 
Medžiaga/Preparatas :  Mišinys 

 
 
Cheminis pavadinimas 

 
 

Identifikatoriai 

 
 
% 

Klasifikacija 

67/548/EEB Reglamentas (EB) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

 
 
Tipas 

 
(2- 
methoxymethylethoxy)pro
panol 

 
EB: 252-104-2 
CAS: 34590-94-8 
Indeksas: Not Listed 

 
1-5 

 
Neklasifikuota. 

 

Neklasifikuota. 

 

[2] 

Pagal šiuo metu metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis 
koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms 
akumuliuotis ir toksinėms medžiagos (PBTs), ar labai patvarioms ir stirpriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagos 
(vPvBs), todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia. 

 
Tipas 
[1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai [2] 
Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas 
[3] Medžiaga atitinka PBD kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą [4] 
Medžiaga atitinka vPvB kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą 
Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje. 

 

 
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

Bendrybės :   Visais abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams kreipkitės medicininės 
pagalbos. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui. Jei asmuo 
neteko sąmonės, paguldykite jį saugioje pozoje ir kreipkitės medicininės pagalbos. 

Patekimas į akis : Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Nedelsiant bent 15 
minučių plaukite tekančiu vandeniu akis, pakėlę vokus. Nedelsdami kreipkitės 
medicininės pagalbos. 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 

Išleidimo data/Peržiūrėjimo 
data 

:  23-4-2013. Puslapis: 2/10  



 

 
 
 

 
Įkvėpimas : Perneškite į gryną orą. Paguldykite asmenį ramioje šiltoje vietoje. Jei asmuo nekvėpuoja, 

jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba 
apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi. 

Susilietimas su oda 
 
 

Nurijimas 

:   Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Kruopščiai nuplaukite odą muilu ir vandeniu 
arba naudokitės pripažinta odos valymo priemone. NENAUDOKITE tirpiklių ir skiediklių. 

:   Prarijus nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos ir parodykite šią pakuotę arba etiketę. 
Paguldykite asmenį ramioje šiltoje vietoje. Nesukelkite vėmimo. 

Pirmąją pagalbą teikiančių 
asmenų apsaugos 
priemonės 

:  Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo 
paruošimo. 

 
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis - ūmus ir uždelstas 

Apie patį preparatą duomenų nėra. Remiantis EEB direktyva 1999/45 ir jos papildymais preparatas neklasifikuojamas kaip 
pavojingas. 

 
Pakartotinas ar ilgalaikis susilietimas su preparatu dėl išsivysčiusio nealerginio dermatito ir absorbcijos per odą gali sukelti 
natūralių odos riebalų pasišalinimą. 
Ištiškęs ir patekęs į akis skystis gali jas sudirginti ir sukelti grįžtamus pakenkimus. 

Sudėtyje yra adipohydrazide. Gali sukelti alergiją. 

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

Pastabos gydytojui 

Ypatingos procedūros 

:  Gydykite simptomiškai.  Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į 
apsinuodijimų gydymo specialistą. 

:  Specifinio gydymo nėra. 

Žr. toksikologinę informaciją (11-as skyrius) 
 

 
5.1 Gesinimo priemonės 

Tinkama gesinimo terpė : 
 

Netinkama gesinimo terpė : 

 

Rekomenduojama: alkoholiui atsparios putos, CO2, milteliai, purškiamo vandens srovė. 
 
Nenaudokite vandens srovės. 

 
 
 

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
Medžiagos ar mišinio 
keliami pavojai 
Pavojingi terminio 
skaidymosi produktai 

:   Degant išsisikiria tiršti juodi dūmai. Sąlytis su skaidymosi produktais gali pakenkti 
sveikatai. 

:   Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: anglies monoksidas, anglies dioksidas, 
dūmai, azoto oksidai. 

 
5.3 Patarimai gaisrininkams 

Specialūs apsauginiai 
veiksmai ugniagesiams 

Speciali apsauginė įranga 
gaisro gesintojams 

 
 

:   Vandeniu atvėsinkite šalia ugnies esančias pakuotes. Neišleiskite gaisro nuotekų į 
drenažus ar vandentakius 

:   Gali prireikti atitinkamo kvėpavimo aparato. 

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 

Išleidimo data/Peržiūrėjimo 
data 

:  23-4-2013. Puslapis: 3/10  



 

 
 
 

 

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

Avarijos likvidavime 
nedalyvaujančiam 
personalui 

:   Pašalinkite ugnies šaltinius ir išvėdinkite patalpą. Stenkitės neįkvėpti garų ar rūko. 
Imkitės apsaugos priemonių, aprašytų 7-me ir 8-me skyriuose. 

Gelbėtojams : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 
skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas.  Taip pat 
susipažinkite su 8.2 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones. 

 
6.2 Ekologinės atsargumo 
priemonės 

 
 

6.3 Izoliavimo ir valymo 
procedūros bei priemonės 

:   Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandentakius. Produktui užteršus ežerus, upes ar 
vandentakius, vadovaudamiesi vietos taisyklėmis praneškite atitinkamoms valdžios 
institucijoms. 

 

:   Sutabdykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, 
pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, 
laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta (žr. 13-ą skyrių). Pageidautina valyti detergentu. 
Venkite naudoti tirpiklius. 

 
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius :   Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. 

Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. 
Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje. 

 

 
Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, 
pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyja "Nustatyti naudojimo būdai". 

7.1 Su saugiu tvarkymu 
susijusios atsargumo 
priemonės 

 
 
 
 
 
 

7.2 Saugaus sandėliavimo 
sąlygos, įskaitant visus 
nesuderinamumus 

:  Vengti patekimo ant odos ir į akis. Venkite įkvėpti garus, purslus ar purškiamą rūką. 
Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, 
gerti ir rūkyti. 
Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius). Niekada 
nenaudokite slėgio ištuštinant. Pakuotė nėra slėginis indas. 
Visada saugokite pakuotėse iš tokios pat medžiagos kaip ir originali pakuotė. Laikykitės 
darbuotojų sveikatos ir saugos įstatymų. 

 
 

:   Saugokite pagal vietos taisyklių reikalavimus. 
Pastabos dėl bendro sandėliavimo 
Laikykite nuošaliai nuo: oksiduojančių medžiagų, stiprių šarmų, stiprių rūgščių. 
Papildoma informacija dėl sandėliavimo sąlygų 
Laikykitės etiketėje pateiktų nurodymų. Laikykite sausoje, vėsioje gerai vėdinamoje 
vietoje. Saugokite nuo karščio ir tiesioginės saulės šviesos. 
Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. 
Rūkyti draudžiama. Pasirūpinkite, kad preparatas būtų nepasiekiamas pašaliniams 
asmenims. Konteinerius, kurie buvo atidaryti,reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti 
vertikaliai, kad iš jų neišsilietų medžiaga. 

 
7.3 Specialus vartojimo būdas (būdai) 

Rekomendacijos : Nėra. 
Pramonės sektoriui 
būdingi sprendimai 

:  Nėra. 

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas 

Išleidimo data/Peržiūrėjimo 
data 

:  23-4-2013. Puslapis: 4/10  



 

Produkto/ingrediento  pavadinimas Ribinės poveikio vertės 

(2-methoxymethylethoxy)propanol Del Lietuvos Higienos Normos (Lietuva, 10/2007). 
Absorbuojamas pro odą. 
TPRV: 450 mg/m³ 15 minutė (-ės). 
TPRV: 75 d/mln 15 minutė (-ės). 
IPRV: 300 mg/m³ 8 valanda (-os). 
IPRV: 50 d/mln 8 valanda (-os). 

 
 
 

 

 8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga) 
Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, 
pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyja "Nustatyti naudojimo būdai". 
8.1 Kontrolės parametrai 

Poveikio darbo vietoje ribos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rekuomenduojamos 
monitoringo (stebėsenos) 
procedūros 

:  Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti 
atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos 
ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių 
reikalingumą.  Cheminių medžiagų poveikį įkvepiant vertinti reikia Europos standarte EN 
689 pateiktais metodais, o nustatyti kenksmingas medžiagas nacionaliniuose 
reglamentuose nurodytais metodais. 

 
8.2 Poveikio kontrolė 

Tinkamos inžinerinės 
kontrolės priemonės 

 

:   Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Jei tai yra praktiškai įmanoma, to reikia pasiekti 
naudojant vietinę ištraukiamąją ventiliaciją ir gerą bendrą trauką. Jei to negana, kad 
dalelių ir tirpiklio garų koncentracija būtų palaikoma žemiau OEL, reikia dėvėti tam 
tinkamus respiratorius. 

Asmeninės apsaugos priemonės 
Higienos priemonės : Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei 

darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą.  Potencialiai užterštus 
drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu.  Prieš naudodami išskalbkite suterštus 
drabužius.  Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir 
saugos dušai. 

Akių ir (arba) veido 
apsauga 
Odos apsauga 

Rankų apsauga 
 

Pirštinės 

:   Naudokitės apsauginiais akiniais, skirtais apsisaugoti nuo skysčių purslų. 
 
 
 

:  Apsauginis kremas gali padėti apsaugoti atvirus odos plotus, bet jo negalima naudoti 
susilietus su medžiaga. 

:  Jei dažus naudojate ilgai ar dažnai, mūvėkite tokio tipo pirštines: 
 

Rekomenduojama: nitrilo kaučiukas, neoprenas, butilo kaučiukas Nerekomenduojama: 
natūralus kaučiukas (lateksas), polivinilo alkoholis (PVA) 
Rekomendacijos dėl pirštinių, naudojamų darbui su šiuo produktu, tipo arba tipų 
grindžiamos informacija iš šių šaltinių: 

 
 
 
 
 
 

Kūno apsauga : 

Naudotojas privalo kontroliuoti, kad galutinis apsisprendimas pasirenkant pirštinių tipą 
darbui su šiuo produktu yra tinkamiausias ir jį priimant yra atsižvelgta į konkrečias 
naudojimo sąlygas, kurios pateiktos naudotojo atlikto rizikos vertinimo dokumente. 
Personalas turi dėvėti antistatinius drabužius iš natūralių pluoštų arba iš aukštoms 
temperatūroms atsparių sintetinių pluoštų. 

Kita odos apsauga :  Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradedant darbą su šiuo 
gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos 
apsaugos priemones. 

Išleidimo data/Peržiūrėjimo 
data 

:  23-4-2013. Puslapis: 5/10  



 

 
 
 

 
Kvėpavimo sistemos 
apsauga 

:   Jei darbuotojai dirba esant koncentracijoms, viršijančioms leidžiamas aplinkoje ribas, jie 
privalo naudotis tinkamais sertifikuotais respiratoriais. 

 
Išdžiūvusios dažų plėvelės sausas šlifavimas, pjovimas dujomis ir/arba virinimas sukelia 
dulkes ir/arba pavojingų dūmų išsiskyrimą. Jei įmanoma, paviršių reikia [šlifuoti] / 
[šiurkštinti] drėgnuoju būdu. Jeigu poveikio neįmanoma išvengti įrengiant vietinę traukos 
ventiliaciją, turi būti naudojamos tinkamos kvėpavimo takų apsaugos priemonės. 

 
Poveikio aplinkai kontrolė    : Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandentakius. 

 
 

 
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Išvaizda 
Fizikinė būsena Spalva 
Kvapas 
Kvapo slenkstis 
pH 
Lydymosi temperatūra / 
užšalimo temperatūra 
Pradinė virimo temperatūra ir 
virimo intervalas 

Žybsnio temperatūra 
Garavimo greitis 
Viršutinė ir apatinė degumo ar 
sprogumo ribos 

Garų slėgis 
Garų tankis 
Santykinis tankis 
Tirpumas (-ai) 
Oktanolio/vandens sklaidos 
koeficientas 

Savaiminio užsiliepsnojimo 
temperatūra 

:  Skystis. 
:  Nėra. 
:  Nėra. 
:  Nėra. 
:  Nėra. 
:  Nėra. 

 
:  100°C 

 

:  Netaikoma. 
:  Nėra. 
:  Nėra. 

 

:  Nėra. 
:  Nėra. 
:  1,039 
:   Lengvai tirpi tokiose medžiagose: šaltas vanduo. 
:  Nėra. 

 
:  Nėra. 

Skaidymosi temperatūra :  Nėra. 
Klampumas 
Sprogmens savybės 

:   Nėra. 
:   Nėra. 

Oksiduojančios savybės : 
9.2 Kita informacija 

Papildomos informacijos nėra. 

Nėra. 

 

 
10.1 Reaktingumas :   Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra. 

 
10.2 Cheminis stabilumas : Stabilus, jeigu laikomasi rekomenduojamų saugojimo ir naudojimo sąlygų (žr. skyrių 7). 

 
10.3 Pavojingų reakcijų 
galimybė 

:   Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga) 

Išleidimo data/Peržiūrėjimo 
data 

:  23-4-2013. Puslapis: 6/10  



 

 
 
 

 
10.4 Vengtinos sąlygos :   Veikiant aukštoms temperatūroms, gali susidaryti pavojingi skilimo produktai. 

 
10.5 Nesuderinamos 
medžiagos 

:   Kad išvengtumėte stiprių egzoterminių reakcijų, laikykite nuošaliai nuo šių medžiagų: 
oksiduojančių medžiagų, stiprių šarmų, stiprių rūgščių. 

 
10.6 Pavojingi skilimo 
produktai 

:   Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų 
susidaryti. 

 

 
11.1 Informacija apie toksikologinį poveikį 

Apie patį preparatą duomenų nėra. Remiantis EEB direktyva 1999/45 ir jos papildymais preparatas neklasifikuojamas kaip 
pavojingas. 

 
Pakartotinas ar ilgalaikis susilietimas su preparatu dėl išsivysčiusio nealerginio dermatito ir absorbcijos per odą gali sukelti 
natūralių odos riebalų pasišalinimą. 
Ištiškęs ir patekęs į akis skystis gali jas sudirginti ir sukelti grįžtamus pakenkimus. 

 
Sudėtyje yra adipohydrazide. Gali sukelti alergiją. 

Ūmus toksiškumas 
Išvada/santrauka :  Nėra. 

Sudirginimas/ėsdinimas 
 

Produkto/ingrediento 
pavadinimas 

Rezultatas Rūšys Rezultat
as 

Poveikis Stebėjimas 

(2- Akys - Nestipriai dirgina Žmogus - - - 
methoxymethylethoxy)propanol      

Akys - Nestipriai dirgina Triušis - - - 
Oda - Nestipriai dirgina Triušis - - - 

Išvada/santrauka :  Nėra. 
Jautrinimas 
Išvada/santrauka :  Nėra. 

Mutageniškumas 
Išvada/santrauka  :  Nėra.  

Kancerogeniškumas Išvada/santrauka :  
Nėra.  Toksiškumas reprodukcijai 
Išvada/santrauka :  Nėra.  
Teratogeniškumas 
Išvada/santrauka :  Nėra. 

 
Kita informacija :  Nėra. 

 

 
12.1 Toksiškumas 

Apie patį preparatą duomenų nėra. 
Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandentakius. 

 
Preparatas buvo įvertintas įprastiniu pavojingų preparatų direktyvoje 1999/45/EB nurodytu metodu ir neklasifikuojamas kaip 
kenksmingas aplinkai. 
Išvada/santrauka :  Nėra. 

 

12.2 Tvarumas ir suirimas 

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 

Išleidimo data/Peržiūrėjimo 
data 
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Išvada/santrauka :  Nėra. 

12.3 Bioakumuliacijos potencialas 
12.4 Judumas dirvožemyje 

Grunto/Vandens 
pasiskirstymo koeficientas 
(KOC) 
Judrumas 

:  Nėra. 
 
 

:  Nėra. 
12.5 Įvertinimo pagal patvarių, linkusių akumuliuotis ir toksinių medžiagų (PBT) bei labai patvarių ir stirpriai 
gyvuose audiniuose besikaupiančių medžiagų (vPvB) kriterijus rezultatai 

PBT :  Netaikoma. 
P: Nėra. B: Nėra. T: Nėra. 

vPvB :  Netaikoma. 
vP: Nėra. vB: Nėra. 

12.6 Kitas nepageidaujamas 
poveikis 

:   Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. 

 

 
Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Bet kokios vartotojui specifinės informacijos, 
pateikiamos poveikio scenarijuje (-uose), reiktų ieškoti 1 skyriuje pateiktoje 1-oje dalyja "Nustatyti naudojimo būdai". 

Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandentakius. 
Atliekas tvarkykite laikydamiesi federalinių, valstijos ir vietos taisyklių. 
13.1 Atliekų tvarkymo metodai Gaminys 

Šalinimo metodai :  Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti.  Didelių šio gaminio 
likučių atliekų negalima išmesti į buitinę kanalizaciją. Juos reikia apdoroti tinkamame 
nuotekų valymo įrenginyje.  Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal 
sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.  Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo 
formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei 
vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. 

Pavojingos atliekos : 
 

Pakavimas 
Šalinimo metodai : 

Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 91/689/EB 
reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis. 

 

Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti.  Pakuotės atliekos 
turėtų būti perdirbtos.  Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, 
kai perdirbti yra neįmanoma. 

Specialios saugumo 
priemonės 

:  Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.  Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali 
išlikti produkto likučių.  Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į 
gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. 

 

 
ADR/RID IMDG 

 
14.1 JT numeris Nereguliuojama. Not regulated. 

14.2 JT teisingas 
krovinio 
pavadinimas 

Netaikoma. Not applicable. 

14.3 Gabenimo 
pavojingumo klasė 
(-s) 
Klasė 

 
 
 
 
Netaikoma. 

 
 
 
 
Not applicable. 

Išleidimo data/Peržiūrėjimo 
data 

:  23-4-2013.  Puslapis: 8/10 

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 

 



 

 
 
 

 

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

Papildoma klasė - - 

14.4 Pakuotės 
grupė 

Netaikoma. Not applicable. 

14.5 Pavojus 
aplinkai 
Jūrų teršalas 

 
Jūras teršiančios 
medžiagos 

  
 
 
No. 
 
Not available. 

14.6 Specialios 
atsargumo 
priemonės 
naudotojams 

Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. 
Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo 
atveju. 

HI/Kemlerio kodas 
 
Nelaimingų 
atsitikimų planai 
(EmS) 

Nėra.  
 

Nėra. 

 

14.7 Nefasuoto krovinio :  Netaikoma. 
vežimas pagal Konvencijos 
dėl teršimo iš laivų 
prevencijos protokolo 
(MARPOL 73/78) II Priedą ir 
Tarptautinį kodeksą dėl 
reikalavimų laivų, 
gabenančių piltinus 
pavojingus chemikalus, 
konstrukcijai ir įrangai (IBC 
code) 

Papildoma 
informacija 

Nėra. Not available. 

 
15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 
15.1 Saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teisės aktai, taikomi konkrečiai šiai medžiagai ar mišiniui ES 

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 
XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas 

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos 
Neįrašytas nė vienas iš komponentų. 

15.2 Cheminės saugos 
vertinimas 

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

 

 
CEPE kodas :  8 
Sutrumpinimai ir akronimai :   ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas 

CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 
1272/2008] 
DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė EUH 
teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų 
PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija RRN 
= REACH registracijos numeris 

16 SKIRSNIS. Kita informacija 

Išleidimo data/Peržiūrėjimo 
data 
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Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS) 
Neklasifikuota. 
Klasifikacijai nustatyt naudota procedūra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 

 

 
Pilnas sutrumpintų H 
teiginių tekstas 
Pilnas klasifikacijų 
[CLP/GHS, Reglamentas 
(EB) Nr. 1272/2008 dėl 
cheminių medžiagų ir 
mišinių klasifikavimo, 
ženklinimo ir pakavimo] 
tekstas 

:  Netaikoma. 
 

:  Netaikoma. 

Pilnas sutrumpintų R frazių 
tekstas 
Pilnas klasifikacijų 
[DSD/DPD, Pavojingų 
medžiagų direktyvos ir 
Pavojingų preparatų 
direktyvos] tekstas 

Išleidimo data/ Peržiūrėjimo 
data 

:  Netaikoma. 
 

:  Netaikoma. 
 
 
 
 
 

:  23-4-2013. 

Versija :  1 
Pastaba skaitytojui 

Informacija šiame saugos duomenų lape remiasi šiuolaikinėmis mūsų žiniomis ir šiuolaikiniais įstatymais. Be 
rašytinių vartojimo instrukcijų šis produktas negali būti naudojamas kitiems, nei nurodyta 1-e skyriuje, 
tikslams. Vartotojas visuomet atsako už vietos taisyklių ir įstatymų reikalavimų vykdymą. Informacija šiame 
saugos duomenų lape pateikiama kaip saugos reikalavimai vartojant mūsų produktą. Ji neturi būti laikoma 
produkto savybių garantija. 

Klasifikacija 
Neklasifikuota. 

Pagrindimas 

16 SKIRSNIS. Kita informacija 

Išleidimo data/Peržiūrėjimo 
data 

:  23-4-2013. Puslapis: 10/10  
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