
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 

Pagal reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus 

 

Parengimo data: 2015-05-30                                                                                                                      puslapis 1 iš 9 

Peržiūros data:  

 

Produkto pavadinimas: skalbiamieji milteliai ,,CARENE”          

 

1 SKIRSNIS: Cheminės medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 
1.1 Produkto identifikatorius 
 Prekinis pavadinimas: SKALBIAMIEJI MILTELIAI ,,CARENE” 
1.2 Cheminės medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
 Universalusis ploviklis, skirtas skalbti skalbimo mašinomis ir rankomis.                                            
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją  
 Gamintojas:  
 Įmonės pavadinimas: IV-Expo Praha s.r.o.                        
 Veiklos vykdymo vieta: Chlumova 206/21, 130 00 Praha 3, Čekijos Respublika 
 Telefonas: 483 388 122 
 Faksas: 483 388 915 
 El. paštas: expoprague@chemiko.cz 
 Interneto svetainė: www.chemiko.cz  
 Saugos duomenų lapą parengė: Libor Vlček, el.paštas: expoprague@chemiko.cz  
1.4 Pagalbos telefono numeris:  
 Toksikologinės informacijos centras: TIS, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, Čekijos Respublika 
 Čekijos Respublikos teritorijoje: 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575 
 Apsinuodijimų informacijos biuras Lietuvoje (visą parą): 
 tel. (8-5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, www.apsinuodijau.lt 
 Bendrasis pagalbos telefonas: 112 

 

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai 
2. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 
2.1 Medžiagų ir mišinių klasifikavimas pagal CLP reikalavimus (reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) 
 Produkto pobūdis: mišinys. 
 Smarkus akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija (Eye Irrit. 2)  H319 Sukelia smarkų akių dirginimą 
2.2  Ženklinimo elementai pagal CLP reikalavimus (reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) 
 Pavojaus piktograma:  

                                       
 Signalinis žodis: Atsargiai                                              
 Pavojingumo frazės:    H319 Sukelia smarkų akių dirginimą    
 Atsargumo frazės (bendrosios ir prevencinės):  
                                        P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
                                      P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas vandeniu.     
                                      P280 Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.   
                                      P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti  
                                              kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.    
                                      P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. 
 Pavojingos sudedamosios dalys, kurias reikia nurodyti etiketėje:  Nėra.  
 Papildoma ženklinimo informacija: Sudėtyje yra Butylphenyl Methylpropional. Gali sukelti alerginę reakciją. 
 Papildoma ženklinimo informacija  pagal reglamento (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių reikalavimus: 
 Kiekio nurodymas ant pakuotės:  
 ≥ 30 %:  natrio chloridas 
        5-15 %:  natrio karbonatas 
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 0.2 – 5 %: anijoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos 
              nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos 
              dinatrio metasilikatas 
 Kitos sudedamosios dalys:  fermentai 
               kvapai 
2.3 Kiti pavojai 
 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
 Mišinio sudėtyje šio saugos duomenų lapo parengimo dieną nebuvo medžiagų, atitinkančių PBT vertinimo  
         kriterijus pagal reglamento (EB) Nr.1907/2006 priedo XIII reikalavimus. 
 Mišinio sudėtyje šio saugos duomenų lapo parengimo dieną nebuvo medžiagų, atitinkančių vPvB vertinimo  
         kriterijus pagal reglamento (EB) Nr.1907/2006 priedo XIII reikalavimus. 

 

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

3.2 Mišiniai 

Cheminės medžiagos pavadinimas Kiekis 
(% 
svorio)
  

CAS Nr.  
EB Nr.  
Indekso Nr. 
Registr. Nr. 

Klasifikacija Koncentracijos 
ribos 

Natrio karbonatas 13.52 497-19-8 
207-838-8 
011-005-00-2 
01-2119485498-19-XXX 

Eye Irrit. 2; H319 
GHS07 

- 

Natrio chloridas 83.00 7647-14-5 
231-598-3 
- 
- 

Neklasifikuota - 

Dinatrio metasilikato pentahidratas 0.5 10213-79-3 
229-912-9 
014-010-00-8 
01-2119449811-37-0000 

Skin Corr. 1B; H314 
STOT SE3; H335 
Met. Corr. 1 ; H290 
GHS05, GHS07 

- 

Dodecilbenzensulfonrūgštis 0.48 85536-14-7 
287-494-3 
- 
01-2119490234-40   

Acute Tox. 4; H302 
Skin Corr. 1C; H314 
Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Chronic 3; H412 
GHS05, GHS07 

- 

Alkoholiai, C12-C14, etoksilinti 0.90 68439-50-9 
500-213-3 
- 
Polimeras - išimta 

Acute Tox. 4; H302 
Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Chronic 3; H412 
GHS05, GHS07 

- 

Fermentas  celulazė 0.0125 9012-54-8 
232-734-4 
647-002-00-3 
01-2119480434-38 

Resp. Sens. 1; H334 
GHS08 

- 

Peroksoboro rūgšties  
natriotetrahidratas 

0.05 37244-98-7 
234-390-0 
005-018-01-X 
01-2119516039-43-XXXX 

Repr. 1B; H360Df 
Acute Tox. 4; H332 
STOT SE 3; H335 
Eye Dam. 1; H318 
GHS05, GHS07, GHS08 

c > 14%  
Repr. 1B H360Df; 
10%<c <14%  
Repr. 1B H360D; 
c> 36%  
Eye Dam. 1 H318;  
22%<c <36%  
Eye Irrit. 2  H319 

Kvapai 0.25 Kvapiųjų medžiagų mišinys 
- 

Skin. Sens. 1; H317 
Aquatic Chronic 2; H411 
GHS07, GHS09 

- 

Pilnas H teiginių tekstas pateiktas 16-ame skirsnyje. 
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4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės  

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
 Bendrieji nurodymai : Jeigu abejojate arba jeigu simptomai nepraeina, kreipkitės medicinos pagalbos ir          

pateikite saugos duomenų lapo informaciją. Prarijus mišinio arba jam patekus į akis, 
nedelsiant kreiptis į gydytoją.  

 Įkvėpus : Nutraukti poveikį, nukentėjusįjį išgabenti į gryną orą ir kreiptis į gydytoją. 
 Patekus ant odos  : Nusivilkti užterštus drabužius ir rūpestingai nuplauti odą vandeniu. Jeigu 

dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
 Patekus į akis : Nedelsiant plauti atmerktas akis  švariu vandeniu apie 15 minučių ir kreiptis 

medicinos pagalbos.  
 Prarijus  : Atsitiktinai prarijus, burną praskalauti vandeniu, duoti nukentėjusiajam  išgerti 0,2 

litro vandens, neskatinti vėmimo ir kreiptis medicinos pagalbos. 
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 
 Simptomai  : Sąlyčio su mišiniu atveju sukelia kvėpavimo takių dirginimą. 
      Sąlyčio su mišiniu atveju nestipriai dirgina odą ir akis.     
    Nurijus mišinio sudirginama burnos ertmė ir virškinimo traktas, diskomforto   
                                                           pojūtis, vėmimas. 
 Rizikos : Jautrinimas.                         
4.3  Nurodymai apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą 
 Nėra informacijos. 

 

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės 

5.1 Gesinimo priemonės 
 Tinkamos gesinimo  : Apribojimų nėra, gesinimo priemones rinktis atsižvelgiant į degančias medžiagas  
 priemonės: ir aplinką.     
 Netinkamos gesinimo : Nėra. 
 priemonės 
5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
 Pavojingi terminio skilimo : Terminio skilimo metu gali išsiskirti toksinės dujos (anglies monoksidas, sieros ir 
 produktai   azoto oksidai). 
5.3 Patarimai gaisrininkams  
 Specialios gaisrininkų : Izoliuotas kvėpavimo aparatas ir apsauginiai drabužiai.  
 apsaugos priemonės 

 

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
 Darbuotojų apsaugos  : Vengti mišinio patekimo ant odos ir į akis, naudoti individualias odos ir akių 

apsaugos priemones. Laikytis rekomendacijų pateiktų 7 ir 8 skirsniuose. 
6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 
 Ekologinės atsargumo : Vengti koncentruoto mišinio patekimo į paviršinius vandenis.  Mišiniui patekus 
 priemonės į paviršinius ar gruntinius vandenis, informuoti atsakingas tarnybas.  
6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
 Valymo procedūros : Pasklidusį produktą surinkti mechaninėmis priemonėm, pvz., sušluoti, ir supilti į 
    tinkamas talpyklas.  Jeigu išbyrėjo mažas kiekis, jį galima nuplauti dideliu vandens   

  kiekiu.  
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius 
 Informacija apie saugų naudojimą – žr. 7 skirsnį. 
 Informacija apie individualias apsaugos priemones – žr. 8 skirsnį. 
 Informacija apie atliekų šalinimą – žr. 13 skirsnį. 
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7 SKIRSNIS: Naudojimas ir sandėliavimas  
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 
 Saugaus tvarkymo : Vengti patekimo ant odos ir į akis, neįkvėptu dulkių. Darbo vietoje nevalgyti,  
 nurodymai  negerti ir nerūkyti. Laikytis darbo saugos ir sveikatos apsaugos darbo vietoje 

 teisinių reikalavimų.  
 Gaisrinės ir sprogimų saugos  : Vadovautis įprastomis priešgaisrinės saugos taisyklėmis.  
 nurodymai 
 Higienos priemonės : Laikytis darbo su cheminėmis medžiagomis saugos reikalavimų. Naudojant 

produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš pertraukas ir baigus darbą rankas 
nuplauti vandeniu.     

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 
 Reikalavimai  : Laikyti originalioje (gamintojo) pakuotėje, 5-25 °C temperatūroje sausoje, vėsioje 
 sandėliavimo patalpoms ir   ir gerai vėdinamoje vietoje,  visada laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotes 
 talpykloms laikyti sandariai uždarytas. Saugoti nuo ugnies. Saugoti nuo drėgmės poveikio.  

 Laikyti atskirai nuo maisto, gėrimų ir pašarų.  
 Kita informacija : Vengti sąlyčio su stipriais oksidantais ir stipriomis rūgštimis. 
7.3 Konkretus(-ūs) galutinio naudojimo būdas(-ai) 
 Universalus skalbiklis. 

 

8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija / asmens apsauga 

8.1 Kontrolės parametrai 
 Profesiniai ribiniai dydžiai (Čekijos Respublikos Vyriausybės reglamentas Nr. 361/2007 Coll.):  
 Cheminis pavadinimas CAS Nr.  PEL NPK-P 
 Natrio ir kalio karbonatai -  5 mg/m3 10 mg/m3 

 ir hidrokarbonatai 
 Rekomenduojamos stebėsenos procedūros: nenustatytos. 
 
8.2 Poveikio kontrolė 
 Individualios apsaugos priemonės 
 Kvėpavimo takų apsauga : Normaliomis sąlygomis nereikalinga.  
 Akių apsauga : Apsauginiai akiniai. 
 Rankų apsauga : Apsauginės pirštinės iš nitrilo gumos arba vienkartinės pirštinės. 
    Pirštinių medžiaga: nitrilo gumos danga, sluoksnio storis 0,11 mm,  
    prasiskverbimo laikas > 480 minutės. 
    Po produkto naudojimo nusiplauti rankas. 
    Apsauginės pirštinės turi atitikti ES reikalavimus, numatytus reglamente  
          89/686/EEB, standarte ČSN EN 374 / LST EN 374. 
 Odos apsauga : Darbiniai drabužiai. Užterštus drabužius nedelsiant pakeisti švariais.  
8.3 Poveikio aplinkai kontrolė 
 Vengti didelių kiekių ir neskiesto produkto patekimo į paviršinius vandenis ir nuotekų sistemą. 
 Vadovautis galiojančiais vandens ir aplinkos apsaugos teisės aktais. 
 (ČR įstatymas  Nr. 254/2001 OJ dėl vandens, ČR įstatymas  Nr.201/2012 OJ dėl aplinkos apsaugos).  

 

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
 Išvaizda : Milteliai ir granulės 
 Spalva : Priklauso nuo naudojamų priemaišų 
 Kvapas (aromatas) : Kvapioji kompozicija 
 Kvapo slenkstis  : Nėra informacijos   
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 pH (20 oC, 10 g/l) : 10.5-11.2   
 Tirpimo / užšalimo : Nėra duomenų. 
 temperatūra 
 Pradinė virimo : Nėra duomenų. 
 temperatūra /ribos 
 Pliūpsnio temperatūra : Nėra duomenų. 
 Degumas (kietos medžiagos, : Nedegi medžiaga. 
 dujų) 
 Sprogumo ribos : Nėra duomenų. 
 (apatinė riba tūrio % ) 
 Sprogumo ribos : Nėra duomenų. 
 (viršutinė riba tūrio % ) 
 Garų slėgis ( 20 oC) : Nėra duomenų. 
 Tankis (20 oC) : Nėra duomenų. 
 Tirpumas (20 oC)   
 - vandenyje : Tirpus 
 - riebaluose : Nėra duomenų. 
 Pasiskirstymo koeficientas : Nėra duomenų. 
 n-oktanolis / vanduo 
 Klampa : Nėra duomenų. 
 Sprogstamosios savybės : Produktas nekelia sprogimo pavojaus. 
 Oksidacinės savybės : Nėra duomenų. 
9.2 Kita informacija 
 Tirpiklių kiekis : Nėra duomenų. 
 (svorio %) 
 Nelakių organinių medžiagų  : Nėra duomenų. 
 kiekis (svorio %) 
 Bendras organinės anglies : Nėra duomenų. 
 kiekis (kg/kg) 
 Kitos susijusios informacijos nėra. 

 

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas 
10.1 Reaktingumas 
 Naudojant normaliomis sąlygomis, pavojingos cheminės reakcijos nevyksta. 
10.2 Cheminis stabilumas 
 Produktas yra chemiškai stabilus  
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 
 Rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis nevyksta. 
10.4 Vengtinos sąlygos 
 Aukštos temperatūros ir  drėgmės poveikis. 
10.5 Nesuderinamos medžiagos 
 Stiprūs oksidantai ir stiprios rūgštys. 
10.6 Pavojingi skilimo produktai 
 Normaliomis naudojimo sąlygomis nesusidaro.  
         Aukštoje temperatūroje ir degimo metu gali išsiskirti toksinės dujos. 

 

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 
 Ūmus toksiškumas : Nėra duomenų. 
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 Odos ėsdinimas / dirginimas : Dirgina odą.                  
 (produktas) 
 Smarkus akių  pažeidimas / : Stipriai dirgina akis.                  
 dirginimas (produktas) 
 Odos / kvėpavimo takų : Patekęs ant odos, gali ją jautrinti.  
 jautrinimas (produktas) 
 Mutageninis poveikis : Nėra duomenų. 
 mikrobų ląstelėms (produktas) 
 Karcinogeniškumas  : Nėra duomenų. 
 (produktas) 
 Toksiškumas reprodukcijai / : Nėra duomenų. 
 vaisingumui (produktas) 
 Toksiškumas reprodukcijai / : Nėra duomenų. 
 vystymuisi (produktas) 
 Specifinis toksiškumas  : Nėra duomenų. 
 konkrečiam organui/ 
 vienkartinis poveikis/ -  
 (produktas) 
 Specifinis toksiškumas  : Nėra duomenų. 
 konkrečiam organui/ 
 kartotinis poveikis/ -  
 (produktas) 
 Aspiracijos pavojus : Nėra duomenų. 
 (produktas) 
11.2 Kita informacija 
 Sąlytis su koncentruotu mišiniu  gali sukelti nestiprų odos ir kvėpavimo takų sudirginimą, bei stipriai dirgina akis.   
 Jis taip pat nuriebina odą.  Sąlyčio su oda atveju galimas jautrinimas. 

 

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija 

12.1 Toksiškumas (produktas) : Nėra duomenų. 
12.2 Patvarumas ir : Sudėtyje esančios aktyviosios paviršiaus medžiagos yra biologiškai skaidžios.  
 skaidomumas (produktas) 
12.3 Bioakumuliacijos potencialas : Nėra duomenų. 
 (produktas) 
12.4 Judrumas dirvožemyje : Nėra duomenų. 
 (produktas) 
12.5 PBT ir vPvB vertinimo : Mišinio sudėtyje šio saugos duomenų lapo parengimo dieną nebuvo medžiagų, 

(produktas)   atitinkančių PBT ir vPvB vertinimo kriterijus pagal reglamento (EB) Nr.1907/2006  
    priedo XIII reikalavimus.   

12.6 Kitas neigiamas poveikis : Koncentruotas mišinys, vadovaujantis ČR įstatymu Nr. 254/2001 OJ dėl vandens, 
    yra kenksmingas vandens aplinkai. Sudėtyje esančios aktyviosios paviršiaus  
    medžiagos, vadovaujantis tiekėjo pateiktais dokumentais, atitinka biologinio  
    skaidumo kriterijus, nustatytus reglamente (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių,  
    atsižvelgiant į vėlesnius pakeitimus ir papildymus.    

 

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 
 Rekomenduojamas  : Rekomenduojamas mišinio tvarkymo būdas yra fizinis-cheminis perdirbimas arba  
 mišinio šalinimo būdas   deginimas. Nereikėtų šalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Nepilti į kanalizaciją.  
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 Atliekų klasifikacija pagal : 20 01 30 - plovikliai, nenurodyti 20 01 29   arba 
 Atliekų sąrašą   16 03 06 – organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 
        Užteršta pakuotė : Užterštą pakuotę šalinti taip pat , kaip produktą, išplautą pakuotę atiduoti perdirbti.  
 Rekomendacija  : Atliekos turi būti tvarkomos pagal LR atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų susijusių  
                                                           teisės aktų reikalavimus.    

 

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą 

14.1  JT numeris : Transportavimo reikalavimų kontekste tai nėra pavojingas krovinys. 
14.2  JT tinkamas krovinio  : Transportavimo reikalavimų kontekste tai nėra pavojingas krovinys.  
          pavadinimas 
14.3 Gabenimo pavojingumo : Transportavimo reikalavimų kontekste tai nėra pavojingas krovinys. 
 klasė (-s) 
14.4 Pakuotės grupė : Netaikoma. 
14.5 Pavojus aplinkai : Nėra. 
14.6 Ypatingos vartojimo : Nėra duomenų.   
 atsargumo priemonės 
14.7 Nesupakuotų krovinių : Netaikoma. 
 vežimas pagal MARPOL 
 73/79 II priedą ir IBC kodeksą 

 

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą 

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 
  
Tiesiogiai taikomi Europos Sąjungos teisės aktai ir reglamentai, susiję su šiuo saugos duomenų lapu:  

• Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, 
         autorizacijos  ir apribojimų (REACH), su pakeitimais 

• Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo,  
         ženklinimo ir pakavimo, su pakeitimais 

• Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių 

• Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių gabenimo žemės transportu 
  
Nacionaliniai teisės aktai 
• 1998 m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas Nr. VIII-787. 

• 2000 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas Nr. VIII-1641. 

• Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19  
        d. įsakymas Nr. 532/742 ,,Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“    

• 2001 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas Nr. IX-517. 

• Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje  
 parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“. 

• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 
        2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 „Cheminių  
        medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“  

• Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas   
 Nr. 4-804/D1-647 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų pakuočių atitikties Lietuvos Respublikos  
 pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytiems reikalavimams”. 

• Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių gabenimo keliais (ADR) Nr. 14/2007 OJ, su pakeitimais. 
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16 SKIRSNIS: Kita informacija 

 Pateikti duomenys remiasi šiuo metu mūsų turimomis žiniomis, bet neturi būti vertinami kaip produkto savybių  
 garantija ir iš jų nekyla jokių teisinių prievolių ar įsipareigojimų. 
 Saugos duomenų lape naudojamų pavadinimų ir santrumpų paaiškinimas:  
 EINECS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas 
 CAS Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba (Amerikos cheminių medžiagų draugijos  
  padalinys) 
 ECHA  Europos cheminių medžiagų agentūra 
 Eye Irrit. 2  Smarkus akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija 
 Skin Corr. 1B Odos ėsdinimas, 1B pavojaus kategorija 
 Skin Corr. 1C Odos ėsdinimas, 1C pavojaus kategorija 
 STOT SE 3 Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija 
 Met. Corr. 1 Metalus ėsdinančios medžiagos ar mišiniai, 1 pavojaus kategorija  
 Acute Tox. 4 Ūmus toksiškumas prarijus, 4 pavojaus kategorija 
 Eye Dam. 1  Smarkus akių pažeidimas, 1 pavojaus kategorija 
 Aquatic Chronic 3 Pavojinga vandens aplinkai – lėtinis pavojus, 3 kategorija 
 Aquatic Chronic 2 Pavojinga vandens aplinkai – lėtinis pavojus, 2 kategorija 
 Resp. Sens. 1 Kvėpavimo takų jautrinimas, 1 pavojaus kategorija 
 Skin Sens. 1 Odos jautrinimas, 1 pavojaus kategorija 
 Repr. 1B Toksinis poveikis reprodukcijai, 1B pavojaus kategorija 
 PEL  Leidžiamo poveikio ribos 
 NPK-P Aukščiausia leistinoji koncentracija 
 PBT Patvarumas, biologinis kaupimasis ir toksiškumas (pagal reglamento (EB  
  Nr. 1907/2006 13 priedo reikalavimus) 
 vPvB Labai patvari ir labai biologiškai besikaupianti (pagal reglamento (EB 
  Nr. 1907/2006 13 priedo reikalavimus) 
 Svarbios nuorodos ir literatūros šaltiniai:  
 Tiekėjų saugos duomenų lapai 
 ECHA duomenų bazė (klasifikacijų sąrašas ir priskyrimai) 
 Informacijos apie klasifikavimo paskirtį vertinimo metodai:  
 Mišinys klasifikuotas pagal reglamento (EB) Nr. 1272/2008 reikalavimus, pasitelkus skaičiavimo metodą. 
 Taikomų standartinių pavojingumo frazių sąrašas:  
 H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 
 H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 
 H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. 
 H290 Gali ėsdinti metalus.  
 H302 Kenksminga prarijus.  
 H318 Smarkiai pažeidžia akis.  
 H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
 H360Df  Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui. 
 H360D Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. 
 H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
 H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. 
 H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
  
 Atsargumo frazių sąrašas: 
 P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 
 P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas vandeniu. 
 P280 Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.  
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 P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius,  jeigu 
jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.    

 P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. 
 
 Mokymų vykdymo nurodymai: 
 Mokymų vykdymui jokių specialių nurodymų nėra – bendro pobūdžio mokymas apie saugų cheminių medžiagų ir  
 mišinių naudojimą.  
 Rekomenduojami naudojimo apribojimai:  
 Mišinys neturėtų būti naudojamas kitiems tikslas, nei nurodyta: 
 - žiūrėti saugos duomenų lapo 1.2 str. 
 Informacijos prieinamumas:  
 Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006  35 straipsnio nuostatomis,  
         kiekvienas darbdavys privalo užtikrinti saugos duomenų lapo informacijos prieinamumą darbuotojams, kurie  
         susiduria su šio produkto poveikiu darbo metu, bei tokių darbuotojų atstovams.  

 


