
Saugos duomen  lapas 
 Pagal (EB) Nr. 1907/2006 ir (EB) 453/2010  

Synteko SUPER CLEAN 1697 
Data 2013-07-31     Versija 1 

Puslapis 1 iš 8 

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba preparato ir bendrov s arba mon s identifikavimas 

1.1 Gaminio 
pavadinimas 

Synteko SUPER CLEAN 1697 

1.2 Preparato paskirtis 
Tiek jas 
Adresas 

Valiklis 
Sika Estonia OÜ
Peterburi tee 101 Talinas, 
13812 Estija 

1.3 Telefonas / faksas +372 605 4000 
Interneto svetain  / e. p.    www.synteko.lt 
1.4 Pagalbos telefonas 112, +370 687 53378 apsinuodijim  centras 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 
Klasifikavimas (1999/45/EB) 
Šis gaminys neklasifikuojamas kaip degus, dirginantis ar pavojingas aplinkai. 
2.2  Ženklinimo elementai 
Simbolis 

ra 

Medžiagos pavadinimas 
- 
Rizikos fraz s 

ra 
Saugos fraz s 
(S2) Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje 
S46 Prarijus nedelsiant kreiptis  gydytoj  ir parodyti ši  pakuot  arba etiket  
2.3  Kiti pavojai 
Šio gaminio sud tyje n ra joki  medžiag , atitinkan  PBT arba vPvB klasifikavimo kriterijus. 

3 SKIRSNIS. Sud tis arba informacija apie sudedam sias dalis 

3.2 Chemin  sud tis: mišinys 

Komponentai CAS Nr. 
ES Nr. 

Reg. 
Nr. 

Koncentracija 
% 

Simbolis 
R fraz s* 

Pavojingumo 
klas  ir 
kategorijos 
kodas (-ai) 

Pavojingumo 
fraz s (-i )* 
kodas (-ai) 

2-(2-
butoksietoksi)etanolis  

112-34-
5 
203-
961-6 

- 1-5 F; R11 
Xi; R36 

Flam. Liq. 2 
Eye Irrit. 2 

H225 
H319 

Propan-2-olis 67-63-0 
200-
661-7 

- 1-5 F; R11 
Xi; R36 
R67 

Flam. Liq. 2 
Eye Irrit 2  
STOT SE 3 

H225 
H319  
H336 

Alkoholiai, C12-14, 
etoksilinti 

68439-
50-9 
500-

- 1-5 Xn; R22, 
R36/38 

Acute Tox. 4 
Eye Irrit. 2  
Skin Irrit. 2 

H302 
H319  
H315 
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213-3 
       
*Pilnas rizikos frazi  tekstas ir pavojingumo frazi  kodai pateikti 16 skirsnyje. 
Pastabos d l sudedam  dali  
Neišvardintos sudedamosios dalys klasifikuojamos kaip nepavojingos, arba j  koncentracijos nesiekia 
praneštino lygio. 
 
Klasifikavimas pagr stas chemin s medžiagos tiek jo pateikta informacija ir www.ecb.europa.eu 
(duomen  baz s). 
Simboli  reikšm s 
T= Toksiška; T+= Labai toksiška; C= C Ardanti ( sdinanti); Xn= Kenksminga; Xi= Dirginanti; O= 
Oksiduojanti; E=  Sprogi;  
F= Labai degi; F+= Ypa  degi; N= Pavojinga aplinkai 
 
4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemon s 
 
4.1 Pirmosios pagalbos priemoni  aprašymas 
Bendra informacija 
Niekada neduoti skys  ir nesukelti v mimo, jei pacientas yra prarad s s mon . Nukent jus  laikyti 
šiltai ir jo netrikdyti. Visais atvejais, jei d l ko nors abejojama, arba jei simptomai neišnyksta, reikia 
kreiptis  gydytoj . 
kv pus 

Kv puoti šviežiu oru. 
Patekus ant odos 
Nusivilkti visus užterštus drabužius, od  nuplauti vandeniu su muilu ir gerai perplauti.  
Patekus  akis 
Plauti vandeniu kelias minutes. Vokus laikyti atmerktus. Jei simptomai neišnyksta, kreiptis  gydytoj . 
Prarijus 
Išskalauti burn  vandeniu ir išgerti kelias stiklines vandens. Jei simptomai neišnyksta, kreiptis  
gydytoj . 
 
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis ( mus ir uždelstas) 
 
kv pus Apie reikšming  poveik  arba kritinius pavojus kv pus nežinoma. 

Patekus ant odos l ilgalaikio arba pasikartojan io poveikio gali dirginti  (skausmas, 
paraudimas). 

Patekus  akis Gali šiek tiek dirginti akis (skausmas, paraudimas). 
Prarijus Prarijus gali sukelti diskomfort . 
 
4.3 Nurodymas apie neatid liotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingum  
Konkre  nurodym  n ra. 
 
5 SKIRSNIS. Priešgaisrin s priemon s 
 
5.1 Gesinimo priemon s 
Putos, sausi milteliai, anglies dioksidas arba vandens aerozolis. 
5.2 Special s medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
Ne kv pti d , jie gali b ti kenksmingi. 
5.3 Patarimai ugniagesiams 
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Naudoti uždar  kv pavimo aparat  ir apsaugin  kostium . 
Papildoma informacija 
Gaisro atveju pavojingoje zonoje esan ias talpyklas aušinti vandeniu. 
 
6 SKIRSNIS. Avarij  likvidavimo priemon s 
 
6.1 Asmens atsargumo priemon s, apsaugos priemon s ir skubios pagalbos proced ros 
Jokios specialios priemon s nereikalingos. (Naudoti tinkamas asmenines apsaugos priemones.) 
6.2 Aplinkosaugin s priemon s 
Neišpilti  paviršinius vandenis ir kanalizacij . 
6.3 Gaminio sulaikymo ir valymo metodai ir medžiagos 
Nedidel  kiek  galima nuvalyti. Nedidel  kiek  galima išvalyti šluoste. Didesn  išsiliejusios medžiagos 
kiek  absorbuoti inertine medžiaga. Absorbuoti vermikulitu, sausu sm liu arba žem mis. Perplauti 
vandeniu. 
6.4 Nuorodos  kitus skirsnius 
Naudojimas ir sand liavimas aprašyti 7 skirsnyje. 
Asmenin s apsaugos priemon s aprašytos 8 skirsnyje. 
Išsiliejusios medžiagos šalinimas aprašytas 13 skirsnyje. 
 
7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sand liavimas 
 
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemon s 
Užtikrinti tinkam  v dinim . Prieš naudojim  perskaityti instrukcij . 
Naudoti tinkamas asmenines apsaugos priemones. 
Neleisti atsirasti purslams. 
7.2 Saugaus sand liavimo s lygos, skaitant visus nesuderinamumus 
Laikyti sandariai uždarytose talpyklose. 
Laikyti aukštesn je kaip 0 °C temperat roje. 
7.3 Specifinis galutinis naudojimas 
- 
 
8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija / asmens sauga 
 
8.1 Kontroliuojami parametrai 
Užtikrinti tinkam  ventiliacij . 
Ribin s poveikio vert s 
 
Švedijoje galiojan ios ribin s vert s arba Europos Komisijos nustatytos ribin s vert s 
Medžiaga  CAS Nr. Ribin  vert  Ribin s vert s 

viršutin  riba 
Trumpalaikio 
poveikio ribin  
vert  

Past
aba 

2-(2-
butoksietoksi)etan
olis  

112-34-5 15 ppm 
100 mg/m³ 

- 30 ppm 
200 mg/m³ 

- 

Propan-2-olis  67-63-0 150 ppm 
350 mg/m³ 

- 250 ppm 
600 mg/m³ 

- 

 
8.2 Poveikio kontrol  
Bendrosios saugos ir higienos priemon s 
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Plauti rankas prieš pertraukas ir po darbo. 
Gamin  tvarkyti laikantis ger  pramonin s higienos ir saugos proced . 
Asmenin s apsaugos priemon s 
Rinkdamiesi asmenines apsaugos priemones visada pasitarkite su kompetentingu specialistu / tiek ju. 
Kv pavimo tak  apsauga 
Paprastai nereikalinga. Jei viršijamos darbo vietai nustatytos ribin s vert s, reikia naudoti tinkamas 
kv pavimo tak  apsaugos priemones.  
Aki  apsauga 
Paprastai nereikalinga. Jei yra tiesioginio kontakto arba pursl  patekimo pavojus, reikia dirbti su 
sandariai priglundan iais apsauginiais akiniais. 
Rank  apsauga 
Naudoti apsaugines pirštines, pagamintas iš butilo gumos. 
Reikalavimai aprangai 

ti tinkamus apsauginius drabužius. 
 
9 SKIRSNIS. Fizin s ir chemin s savyb s 
 
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
 
Pavidalas Skystis 
Spalva Žalsva 
Kvapas Organini  tirpikli  
Slenkstin  kvapo vert  Duomen  n ra 
pH vert  Apie 9 
Lydymosi / užšalimo temperat ra (° C) Duomen  n ra 
Virimo temperat ra / intervalas (° C) Duomen  n ra 
Pli psnio temperat ra (° C ) Duomen  n ra 
Garavimo greitis Duomen  n ra 
Degumas (kieta medžiaga, dujos) Duomen  n ra 
Viršutin  / apatin  liepsnumo ribin s vert s arba 
sprogumo ribin s vert s (koncentracija pagal t ) 

13/2 

Gar  sl gis Duomen  n ra 
Gar  tankis (oras=1) Duomen  n ra 
Santykinis tankis Duomen  n ra 
Tankis 1,0 kg/l 
Tirpumas vandenyje Duomen  n ra 
Tirpumas organiniuose tirpikliuose Duomen  n ra 
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis / vanduo Duomen  n ra 
Savaiminio užsidegimo temperat ra (° C) Duomen  n ra 
Skaidymosi temperat ra (° C) Duomen  n ra 
Klampa (20 °C) Duomen  n ra 
Sprogumo savyb s Duomen  n ra 
Oksidacin s savyb s Duomen  n ra 
Drumstimosi temperat ra (° C) Duomen  n ra 
LOJ Duomen  n ra 
Organiniai tirpikliai (koncentracija pagal t , %) 8,0 
 
9.2 Kita informacija 
Konkre  nurodym  n ra. 
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10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas 
 
10.1 Reaktingumas 
Rekomenduojamomis laikymo ir darbo s lygomis gaminys yra stabilus. 
10.2 Cheminis stabilumas 
Rekomenduojamomis laikymo ir darbo s lygomis gaminys yra stabilus. 
10.3 Pavojing  reakcij  galimyb  
Nežinomas. 
10.4 Vengtinos s lygos 
Nežinomas. 
10.5 Nesuderinamos medžiagos 
Nežinomas. 
10.6 Pavojingi skaidymosi produktai 

ra duomen  apie pavojingus skaidymosi produktus, jei gaminys naudojamas rekomenduojamomis 
lygomis. 

 
11 SKIRSNIS. Toksikologin  informacija 
 
11.1 Informacija apie toksikologin  poveik  
Informacija apie toksikologin  poveik  pateikta 4 skirsnyje (svarbiausi simptomai ir poveikis ( mus ir 
uždelstas)). 
Toksiškumas 
Informacijos apie š  preparat  n ra. 
Sudedam  dali  toksikologin  informacija: 

 
2-(2-butoksietoksi)etanolis (112-34-5) LD50 oralin  j  kiaulyt ms 2000 mg/kg 

LD50 oralin  triušiams 2700 mg/kg 
LD50 oralin  žiurk ms 6600 mg/kg 

Propan-2-olis (67-63-0) LD50 oralin  žiurk ms 4 710 mg/kg 
LD50 per od , triušiams 12 800 mg/kg  
LC50 kv pus, žiurk ms 4 val. 72,6 mg 

 
Chroniškas poveikis 
Nežinomas. 
Poveikio b dai 
kv pimas, patekimas  akis ir ant odos, prarijimas. 

Jautrinimas 
Gaminys neklasifikuojamas kaip alergenas kv pus arba patek s ant odos. 
Kancerogeniškumas, mutageniškumas ir toksiškumas reprodukcijai 
Šis gaminys n ra klasifikuojamas kaip kancerogeniškas, mutageniškas ar toksiškas reprodukcijai.  
Kita informacija 

ra 
 
12 SKIRSNIS. Ekologin  informacija 
 
Šis gaminys neklasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai. 
Neišpilti dideli  kieki  kanalizacij . 
12.1  Toksiškumas 
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Informacijos apie š  preparat  n ra. 
Sudedam  dali  toksikologi  informacija: 
 
2-(2-butoksietoksi)etanolis (112-34-5) LC50 žuvims 96 val.: 2 700 mg/l 

EC50 dafnijoms 48 val.: >1000 mg/l r šis: D. magna   
IC50 dumbliams 72 val.: 53 mg/l r šis: Anacystis 
aeruginosa 

Propan-2-olis (67-63-0) LC50 žuvims 96 val.: 4 200 mg/l r šis: Rasbora 
heteromorpha 
EC50 Daphnia magna 48 val.: 13 299 mg/l 
EC50 dumbliams, r šis: Scenedesmus subspicatus 72 
val.: > 100 mg/l 
EC50 bakterijoms >100 mg/l 

 
12.2  Patvarumas ir skaidomumas 
2-(2-butoksietoksi)etanolis (112-34-5) - BOD5/COD: 2,02, 89 % suskyla per 28 dienas OECD 301C 
Propan-2-olis (67-63-0) - BOD5/COD: 0,3 - 0,6, 84 % suskyla per 28 dienas OECD 301D 
12.3  Bioakumuliacijos potencialas 
Log Pow (oktanolio/vandens pasiskirstymo koeficientas): 0,68 - 2-(2-butoksietoksi)etanolis (112-34-5) 
Log Pow (oktanolio/vandens pasiskirstymo koeficientas): 2,97 - Propan-2-olis (67-63-0) 
BCF: 2,89, Log Pow (oktanolio/vandens pasiskirstymo koeficientas): 5,96 - Alkoholiai, C12-14, 
etoksilinti (68439-50-9) 
 
12 SKIRSNIS. Ekologin  informacija (…) 
 
12.4 Judrumas dirvožemyje 

ra duomen .  
12.5 PBT (patvarios, bioakumuliacin s ir toksiškos chemin s medžiagos) ir vPvB (labai patvarios ir 
didel s bioakumuliacijos chemin s medžiagos) vertinimo rezultatai 
Šio gaminio sud tyje n ra joki  medžiag , atitinkan  PBT arba vPvB klasifikavimo kriterijus. 
12.6  Kitas nepageidaujamas poveikis 
Nežinomas. 
 
13 SKIRSNIS. Atliek  tvarkymas 
 
13.1 Atliek  tvarkymo metodai 
Tvarkyti pagal vietin s valdžios reikalavimus. Neišleisti  kanalizacij . 
Rekomenduojamas EWC kodas: 07 06 99 kitur nenurodytos atliekos 
Pakuot s tvarkymas 
Tuš ias ir išvalytas pakuotes galima perdirbti. 
 
14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenim  
 
Šis gaminys neklasifikuojamas kaip pavojingas krovinys pagal ADR/RID, IMDG, DGR. 
14.1. JT numeris 
- 
14.2 Teisingas krovinio pavadinimas (IMDG,IATA/ICAO) 
- 
14.3 Gabenimo pavojingumo klas  (-s) 
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- 
14.4  Pakuot s grup  
- 
14.5 Pavojai aplinkai 

 teršalas: ne 
14.6 Specialios atsargumo priemon s naudotojams 
- 
14.7 Biraus krovinio transportavimas pagal MARPOL 73/78 II pried  ir IBC kodeks  
- 
Gabenimo tuneliu apribojimo kodas 
- 
LQ 
- 
 
 
15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavim  
 
15.1 Medžiagai ar mišiniui taikytini saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teis s aktai  
Klasifikacija pagal (67/548/EEB, 1999/45/EB). 
15.2.Cheminio saugumo vertinimas 
Neatliktas. 
 
16 SKIRSNIS. Kita informacija 
 
*Pilnas 3 skirsnyje pateikt  rizikos frazi  tekstas ir pavojingumo frazi  kodai. 
R11 Labai degi 
R22 Kenksminga prarijus 
R36 Dirgina akis 
R36/38 Dirgina akis ir od . 
R67 Garai gali sukelti mieguistum  ir galvos svaigim  
H225 Labai deg s skystis ir garai 
H302 Kenksminga prarijus 
H315 Dirgina od  
H319 Sukelia smark  aki  dirginim  
H336 Gali sukelti mieguistum  arba galvos svaigim  
 
Šio gaminio vartotojas turi pats nuspr sti, ar šiame saugos duomen  lape pateikta informacija yra 
pakankama naudoti gamin . 
 
Versija 1: 2013-07-31 Saugos duomen  lapas pagal (EB) Nr. 1907/2006 ir (EB) 453/2010 
 
Santrump  reikšm s 
 
BCF: Biokoncentracijos faktorius 
CAS Nr.: Cheminis medžiag  santrump  tarnybos medžiagai suteiktas numeris 
EC50: Poveikio koncentracija 
 
IMDG: Tarptautin s pavojing  krovini  gabenimo j ra taisykl s  
LC50: Mirtina koncentracija 
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LD50: Mirtina doz  
NOEC: Nestebimo poveikio koncentracija  
PBT medžiagos: Patvarios, bioakumuliacin s ir toksiškos medžiagos 
vPvB medžiagos: labai patvarios ir labai bioakumuliacin s medžiagos. 
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