
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLINKOS ORO TARŠOS SKLAIDOS SKAIČIAVIMAI 

PROGRAMA AERMOD VIEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Oro teršalų sklaidos žemėlapiai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Esamos situacijos oro taršos sklaidos žemėlapiai 

 



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   





 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planuojamos situacijos oro sklaidos žemėlapiai 

 

 

 



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   

 



 

 
   

 



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esamos situacijos kvapo sklaidos žemėlapiai 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planuojamos situacijos kvapo sklaidos žemėlapiai 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLINKOS TARŠOS MODELIAVIMUI NAUDOTI 

DUOMENYS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkos teršalų foninės koncentracijos 

 

 



 

 



 

 

 
 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija apie numatomų diegti aplinkos oro teršalų ir 

kvapo mažinimo priemonių efektyvumą 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas 



 

 

 



 

 

 

 



 



 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos patikrinimo aktas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 4 
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
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UAB ,, DGE Baltic Soil and Environment“
El. p. info@dge.lt 

AB „Grigeo Klaipėda“
El. p. info.klaipeda@grigeo.lt 

Adresatams pagal sąrašą

Į 2022-03-09 Nr. R-22/49

ATRANKOS IŠVADA DĖL AB „GRIGEO KLAIPĖDA“ NUOTEKŲ TVARKYMO 
BARO MODERNIZACIJOS, STATANT ANAEROBINĮ BIOREAKTORIŲ SU 

PRIKLAUSINIAIS, NEMUNO G. 2, KLAIPĖDOJE 
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

2022-04-       Nr. (30.1)-A4E-

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis 
asmuo, adresas, tel.)

AB „Grigeo Klaipėda“, Nemuno g. 2, Klaipėda, tel. (8 46) 395601, el.p. 
info.klaipeda@grigeo.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinis 
asmuo, adresas, tel.)

UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smolensko g. 3, Vilnius, tel. (8 5) 264 4304, el.p. 
info@dge.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis 
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us)

Atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pla-
nuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 priedo 14 punktu 
„į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į 
Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių 
sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos bet koks keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių 
rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, 
produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą, kai planuojamos ūkinės 
veiklos keitimas ar išplėtimas gali daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus šio įstatymo 1 priedo 10 
punkte nurodytus atvejus nuostatomis“, nes AB „Grigeo Klaipėda“ vykdoma ūkinė veikla yra įrašyta 
į 1 priedo 7.1 punktą „Popieriaus ar kartono gamyba (kai gamybos pajėgumas – 200 ir daugiau tonų 
per parą)“.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta
AB „Grigeo Klaipėda“ popieriaus ir/ar kartono gamykla įsikūrusi Klaipėdos miesto 

vakarinėje dalyje, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje, Nemuno g. 2 ir veikla vykdoma 
dvejose 1,5353 ha ir 3,1992 ha ploto žemės sklypo kad. Nr. 2101/0010:1 (žemės sklypas kad. Nr. 
2101/0010:1 apima visą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritoriją ir akvatoriją, jo užimamas plotas 
1075,7906 ha, žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas ir 

Elektroninio dokumento nuorašas
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pobūdis nėra nustatyti) dalyse. Dėl šių žemės sklypo dalių (bendras abiejų žemės sklypo dalių 
užimamas plotas – 4,7345 ha.) nuomos AB„Grigeo Klaipėda“ yra sudariusi žemės nuomos sutartis. 
Planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) bus vykdoma 1,5353 ha sklypo dalyje ir dėl PŪV teritorijos 
užstatymo plotas padidės apie 0,024 ha. PŪV sklypas yra išvystytos infrastruktūros teritorijoje, 
kurioje yra visi PŪV vykdyti reikalingi inžineriniai tinklai: centralizuoti vandentiekio tinklai, 
kanalizacijos, paviršinių nuotekų, dujotiekio, elektros ir ryšio tinklai. Gerai išvystytos susisiekimo 
komunikacijos – iš rytinės pusės sklypą galima pasiekti autotransportu iš Minijos gatvės per Nemuno 
gatvę. Nagrinėjamuose sklypuose yra geležinkelio atšakos. 

Didžioji dalis teritorijos sklypo padengta kieta, vandeniui nelaidžia danga. Šiuo metu sklype 
eksploatuojami šie pastatai ir statiniai: administracinis pastatas (60B4b), kartono masės paruošimo 
cecho pastatas (61P2b), kartono gamybos cecho pastatas (62P2b), gatavos produkcijos pjaustymo 
cecho pastatas (63P2b), makulatūros masės gamybos pastatas (64P3b), buitinių patalpų pastatas 
(65H5p), makulatūros paruošimo pirminio valymo baras (buvęs medienos apdirbimo cecho pastatas) 
(95P1p), katilinės pastatai, biokuro sandėlis. Taip pat teritorijoje yra 1000 m3 talpos nuotekų 
rezervuaras, 1000 m3 talpos masės rezervuaras, apyvartinio vandens talpykla. 

Pagrindinis įvažiavimas į Bendrovę yra iš Minijos gatvės per Nemuno gatvę.
Bendrovė įsikūrusi buvusio celiuliozės gamybos komplekso sklypo dalyje, kur veikla buvo 

vykdoma nuo 1898 metų. PŪV teritorija pagal Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano sprendinius, patvirtintus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021-09-30 sprendimu Nr. T2-
191, patenka į inžinierinės infrastruktūros ir inžinerinės infrastruktūros koridorių funkcinę zoną. PŪV 
teritorijai galioja Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir 
susijusios infrastruktūros) bendrojo plano sprendiniai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2019-12-11 nutarimu Nr. 1278. AB “Grigeo Klaipėda” vykdoma ūkinė veikla intensyviai 
urbanizuotoje gamybinėje teritorijoje, atitinka bendrųjų planų sprendinius. 

Atstumas nuo sklypo, kuriame planuojama ūkinė veikla, ribos iki artimiausių gyvenamųjų 
namų, esančių Šermukšnių g. 16 ir 18 – 180 m šiaurės rytų kryptimi. Artimiausias Klaipėdos lopšelis-
darželis "Radastėlė" (Galinio Pylimo g. 16A) nutolęs 750 m atstumu šiaurės kryptimi. Artimiausia 
gydymo įstaiga – UAB “Lietuvos, JAV ir Izraelio vaisingumo klinika“ Klaipėdos filialas 
(Šermukšnių g. 1), nutolusi 250 m šiaurės rytų kryptimi.

Artimiausias vandens telkinys yra Kuršių marios, nutolusios nuo Bendrovės teritorijos apie 
150 m vakarų kryptimi. PŪV įrenginius nuo Kuršių marių skirs 200 m pločio intensyviai užstatyta ir 
ištisai naudojama Klaipėdos uosto teritorija. Artimiausia rekreacinė teritorija – rekreacinių miškų 
sklypai, esantys kitapus Kuršių marių, nutolę nuo nagrinėjamos teritorijos apie 740 m atstumu vakarų 
kryptimi.  

Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos duomenimis, žemės gelmių išteklių PŪV 
teritorijoje ir apylinkėse nėra. Artimiausias žvyro telkinys Nr. 742 (Veliučionys) nuo PŪV objekto 
nutolęs apie 3,2 km į pietryčius. Remiantis Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis, PŪV 
vieta nepatenka į Lietuvos Respublikos ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomas 
teritorijas. Trumpiausias atstumas nuo PŪV vietos iki Kuršių nerijos nacionalinio parko, PAST 
Kuršių nerijos nacionalinio parko (LTKLAB001), BAST Kuršių nerijos (LTNER0005) yra 0,55 km 
vakarų kryptimi, iki PAST Kuršių marios (LTKLAB010) ir BAST Kuršių marios (LTSIU0012) 
trumpiausias atstumas yra 7 km pietų kryptimi. Nei fizinis, nei vizualinis reikšmingas poveikis 
išvardintų saugomų teritorijų gamtos vertybėms dėl didelių atstumų ir urbanistinių barjerų 
nenumatomas. 

PŪV teritorija nepriklauso karstiniam regionui, nepatenka į potvynių grėsmės ir rizikos zonas.
Vadovaujantis Nekilnojamųjų kultūros vertybių registro duomenimis, artimiausia kultūros 

paveldo vertybė – Klaipėdos celiuliozės fabriko pastatų kompleksas (23210), kurį sudaro 3 pastatai. 
Vadovaujantis šiuo metu tvirtinamu Klaipėdos celiuliozės fabriko pastatų komplekso apibrėžtų 
teritorijos bei apsaugos zonos ribų planu (ribų pokyčių brėžiniu), PŪV įrenginiai nepatenka į 
nekilnojamosios kultūros vertybės vizualinės apsaugos pozonį, išskyrus numatomą avarinį fakelą ir 
dalį cheminių medžiagų dozavimo pastato (atliktas kultūros paveldo objekto vertinimas, žr. Atrankos 
informacijos Priedas Nr. 13), tačiau planuojami statiniai neviršys Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
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(žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrajame plane, 
patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr. 1278, nekilnojamojo 
kultūros paveldo objekto teritorijoje pastatams nustatyto 25 metrų aukščio, bei uosto inžinerinės 
infrastruktūros teritorijoje pastatams nustatyto 30 metrų aukščio, todėl PŪV objektų neigiamas 
poveikis kultūros paveldo objektui nenumatomas.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas
AB ,,Grigeo Klaipėda“ planuojama ūkinė veikla nuotekų tvarkymo baro modernizacija, statant 

anaerobinį biorekatorių su priklausiniais, Klaipėdos m., Nemuno g. 2.
Šiuo metu AB „Grigeo Klaipėda“ vykdo popieriaus ir/ar kartono gamybą, vadovaujantis turimu 

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimu Nr. (11.2)-30-60/2005/T-KL.1-12/2015. 
Pagrindinė produkcija yra litlaineris ir fliutingas – žaliava gofruoto kartono gamybai. Iš litlainerio 
taip pat gaminamas korinis užpildas baldų pramonei. Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją, AB 
„Grigeo Klaipėda“ (Klaipėdos m., Nemuno g. 2) esami gamybos pajėgumai, gaminamos produkcijos 
asortimentas bei technologiniai procesai dėl PŪV keičiami nebus. Gamybiniams procesams vykdyti 
reikalingas garas gaminamas pilnai automatizuotoje katilinėje, kurioje deginamas kuras – gamtinės 
dujos ir biokuras. Dujiniai katilai pradėti eksploatuoti 2002 m., o biokuru kūrenamas katilas - nuo 
2014 m. II-o ketvirčio.

AB „Grigeo Klaipėda“ PŪV – Bendrovėje susidarančių nuotekų baro modernizacija, siekia 
sumažinti ūkinės veiklos metu susidarančių nuotekų užterštumą, tuo pačiu ir kvapų emisiją. 
Modernizuojant Bendrovės nuotekų tvarkymo barą, 1,5353 ha ploto žemės sklype numatoma 
pastatyti anaerobinio nuotekų valymo įrenginį (bioreaktorių) su priklausiniais, kurių dėka bus 
sumažinamas Bendrovėje susidarančių nuotekų užterštumas teršalais bei kvapais. Numatomą įrangą 
sudarys sekantys pagrindiniai komponentai:
 Econvert-EGSB® 12015 uždaras reaktorius, kurio diametras 12 m, aukštis – 17,5 m;
 Slėginis vamzdis, kurio aukštis 16 m;
 Econvert-EGSB® nusodintuvas, kurio diametras 2,04 m, aukštis – 6 m;
 Nusierinimo įrenginys Econvert Dsulph® 1.0-030, kurį sudarys 30 m3 talpos reaktorius ir dujų 

plautuvas (diametras - 1 m, aukštis – 11,3 m);
 Biodujų saugykla, kurios talpa 100 m3;
 Biodujų džiovykla, kurios pajėgumas 600 m3/h;
 Kondensato surinkimo talpa;
 Avarinis, uždaro tipo (liepsna vizualiai nebus matoma) biodujų fakelas, kurio pajėgumas 700 

m3/h, aukštis 9,5 m;
Siekiant pagerinti esamo flotatoriaus efektyvumą, nuimant nuo jo dalį apkrovos, Bendrovė 

esamame gamybiniame pastate greta esamo flotatoriaus numato įrengti papildomą Krofta Supercell 
SPC18 firmos flotatorių ir smulkaus valymo bare numatoma įrengti vieną uždaro tipo IDF 370 x 4/6 
modelio diskinį filtrą. 

Nuotekas po valymo bioreaktoriuje numatoma nuvesti į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų 
valymo įrenginius, pasirašius ilgalaikę (Nuolatinę) sutartį su AB „Klaipėdos vanduo“ dėl nuotekų, 
kurių užterštumas didesnis už Reglamente1 nustatytas normas, priėmimo. Tokiu atveju, papildomas 
valymas Bendrovei priklausančiuose mechaninio-biologinio nuotekų valymo įrenginiuose Dumpių 
k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., Klaipėdos apskr. bei nuotekų transportavimas 14 km ilgio slėgimine 
kanalizavimo linija į juos nebebūtų reikalingas. Tokiu būdu būtų visam laikui pašalintas aplinkos oro 
taršos kvapais židinys – pagerės šio objekto įtakojamų Dumpių k. ir gretimų Klaipėdos miesto ir 
Klaipėdos rajono vietovių aplinkos oro kokybė.

PŪV tecnnologijos aprašymas
Į numatomą bioreaktorių paduodamų nuotekų užterštumas skendinčiomis medžiagomis turi 

būti ne didesnis nei 300 mg/l. Todėl Bendrovėje susidarančios gamybinės nuotekos, pirmiausiai bus 
valomos smulkaus valymo bare numatomame įrengti Krofta Supercell SPC18 firmos flotatoriuje ir 

1 Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 įsakymu Nr. D1-236 
„Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ (toliau - Reglamentas).
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uždaro tipo IDF 370 x 4/6 modelio diskiniame filtre. Flotatoriuje nuo vandens bus atskiriamas 
plaušas. Plaušo sluoksnis susidarys koaguliacijos (dozuojamas koaguliantas) ir flokuliacijos 
(dozuojamas flokulianto tirpalas) proceso metu, t.y. plaušas ir kitos skendinčios dalelės bus 
surenkamos, sukibdinamos ir mikroskopinių oro burbuliukų pagalba iškeliamos į flotatoriaus 
paviršių. Šis sluoksnis bus grąžinamas atgal į gamybos procesą. Išvalytas apyvartinis vanduo bus 
grąžinamas į gamybos procesą. Filtre sulaikytos skendinčios medžiagos bus grąžinamos į 
technologinį procesą ir panaudojamos popieriaus gamybai. Numatomas nuotekų išvalymo nuo 
skendinčių medžiagų efektyvumas – 97-98%. Flotatoriuje ir filtre apvalytos nuo skendinčių medžiagų 
nuotekos bus nuvedamos į esamą 1000 m3 talpos buferinį rezervuarą, kuris bus atitinkamai pritaikytas 
– sumontuota reikalinga įranga pH matavimui, šlapalo, fosforo rūgšties, kaustinės sodos dozavimui. 
Iš čia nuotekos bus pumpuojamos į Econvert-EGSB® reaktorių. Econvert-EGSB® 12015 reaktorius 
yra skirtas nuotekų, kurių užterštumas yra vidutiniškai nuo 22 173 iki 37 179 kg ChDS/d, valymui. 
Bioreaktoriuje bus palaikoma iki 32-39 °C temperatūra, užtikrinanti mezofilinio proceso parametrus. 
Nuotekos tekės 4-6 m/val. greičiu per dumblo sluoksnį, kurį sudarys anaerobinė biomasė, skaidanti 
nuotekose esančius organinius komponentus, išreikštus kaip ChDS. Šios reakcijos produktas yra 
biodujos, kurios pagrinde susideda iš metano (CH4) ir anglies dioksido (CO2). Taip pat biodujose bus 
nedidelis kiekis vandenilio sulfido (H2S) ir vandens. Biodujos, prieš nuvedant sudeginimui į katilą, 
bus nusierinamos biologinio nusierinimo įrenginyje ir išdžiovinamos. Išvalytos nuotekos tekės per 
viršuje esančią 3 fazių modulinę nusodinimo sistemą, kuri bus sudaryta iš dujų/vandens ir 
dumblo/vandens atskyrimo skyrių, kurie efektyviai atskirs išvalytas nuotekas, granuliuotą dumblą ir 
biodujas. Trijų fazių modulinė sistema yra sudėtinė bioreaktoriaus dalis, t.y. įmontuota pačiame 
bioreaktoriuje. Granuliuotas dumblas liks reaktoriuje ir vėl dalyvaus nuotekų valymo procese. 
Reaktoriuje apvalytas nuotekas toliau numatoma išleisti į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus.

Perteklinis dumblas nebus kaupiamas ar sandėliuojamas Bendrovėje, t.y. jis bus nusiurbiamas 
tiesiai iš sistemos – su uždara autotransporto priemone atvykęs atliekų tvarkytojas išvežti perteklinį 
dumblą, sandaria lanksčia žarna prisijungs prie anaerobinio bioreaktoriaus apačioje esančių specialių 
jungčių (DN 100 mm) ir tokiu sandariu būdu išsiurbs perteklinį dumblą.

Pagamintos biodujos bus surenkamos reaktoriaus laisvoje viršutinėje dalyje ir nuvedamos (iki 
600 m3/h) į biodujų sistemą. Nuotekų anaerobinio valymo metu susidariusios biodujos bus 
nusierinamos Econvert-Dsulph® 1.0-030 biologinio nusierinimo įrenginyje. Nusierinimo 
bioreaktoriuje pertekliniame sraute susidarys vidutiniškai 150 kg/d sieringų nuosėdų (maksimalus 
galimas kiekis - 250 kd/d). Nusierinimo bioreaktoriuje koncentracijai pasiekus nustatytas ribas, 
technologinio skysčio perteklius kartu su sieringomis nuosėdomis (nuo 200 l/val iki 800 l/val) bus 
atiduodamas kartu su anaerobiniame bioreaktoriuje apvalytomis nuotekomis tolimesniam nuotekų 
išvalymui į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo įrenginius. Nusierinimo reaktoriuje 
pagamintose biodujose yra didelis kiekis drėgmės, todėl, siekiant sumažinti drėgmės kiekį biodujose, 
numatoma pastatyti biodujų džiovyklą.

Siekiant išvengti susidariusių biodujų srauto svyravimų, numatoma pastatyti 100 m3 talpos 
(skersmuo 4,58 m, aukštis – 5,56 m) biodujų saugyklą, kurioje bus palaikomas 30 mbar slėgis. 
Maksimalus galimas nuvesti dujų kiekis – 700 m3/val. Saugykla nebus skirta ilgalaikiam biodujų 
saugojimui, jos dėka bus tik išlyginamas biodujų srautas. Tuo atveju, jei biodujų slėgis saugykloje 
pasidarytų per aukštas, jos būtų nukreipiamos sudeginimui į 9,5 m aukščio avarinį fakelą. Avarinis 
fakelas bus uždaro tipo, todėl vizualiai liepsna nebus matoma. 

Nusierintas biodujas numatoma deginti Bendrovės katilinėje esančiuose dujinį kurą 
deginančiuose 14,5 MW ir 13,2 MW galios katiluose. Šiuo metu pagaminamos šiluminės energijos 
kiekis yra 217 000 MWh/m. Po PŪV įgyvendinimo šilumos poreikis šiek tiek padidės iki 224 000 
MW/m.

Pagrindinis šilumos gamybos šaltinis, kaip ir iki šiol išliks biokuro katilas, kuriame 
pagaminama apie 58 % Bendrovės poreikiams reikalingos šilumos (apie 125 000 MWh/m). Biokuro 
katilinėje tiek šiuo metu, tiek po PŪV įgyvendinimo bus sudeginama iki 80 000 t/m biokuro. Kita 
dalis ( apie 42 %) Bendrovės poreikiams reikalingos šilumos energijos pagaminama kūrenant 
gamtines dujas. Šiuo metu deginant gamtines dujas pagaminama iki 92 000 MWh/m šilumos 
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energijos. Šiam kiekiui šilumos energijos pagaminti gali būti sudeginama iki 10,318 mln. gamtinių 
dujų. Po planuojamos modernizacijos maksimalus galimas metinis gamtinių dujų suvartojimas 
sumažės iki 9,504 mln. m3. Deginant gamtines dujas, numatoma pagaminti apie 82 000 MWh/m 
šilumos energijos. Įgyvendinus PŪV, planuojama, jog katilinėje per metus bus sudeginama nuo 
2,7156 mln. m3 iki 5,256 mln. m3/m biodujų ir pagaminama apie 17 000 MWh šilumos energijos. 
Sudeginamų biodujų ir gamtinių dujų kiekiai gali kisti priklausomai nuo planuojamame 
bioreaktoriuje susidarysiančių biodujų kiekio. Kuo bus daugiau pagaminama biodujų, tuo atitinkamai 
bus mažiau sunaudojama gamtinių dujų. Numatoma, jog planuojami įrenginiai dirbs nepertraukiamu 
režimu, 365 d/m, 8760 val./metus, išskyrus planinius stabdymus profilaktikos ar remonto darbų 
atlikimui.

Bendrovės veiklos metu į aplinkos orą skiriasi specifiniai teršalai, iš kurių intensyviausias, 
nemalonus ir žemą kvapo slenkstį turintis sieros vandenilis. Bendrovė siekdama sumažinti aplinkos 
oro taršą teršalais ir kvapais, numačiusi diegti papildomas oro ir kvapo taršos mažinimo priemones:

- ozonavimą, pastačius ozonavimo įrangą arba analogiško efektyvumo priemones taršos 
sumažinimui iš taršos šaltinio Nr. 002 (didžiausią kvapo emisiją išskiriantis taršos šaltinis). 
Ozonavimo įrangos dėka, numatoma, jog išmetamų teršalų kiekiai ir kvapo emisijos sumažės 
apie 95 %;

- ozonavimo sistemas su šarminio pagrindo katalitiniais filtrais arba analogiško efektyvumo 
priemones taršos sumažinimui iš taršos šaltinių Nr. 003, 005, 010-015, iš kurių yra vienos 
didesnių kvapo emisijų. Šių sistemų dėka numatoma, jog iš šių taršos šaltinių išmetamų teršalų 
kiekiai ir kvapo emisijos sumažės apie 80 %.

Vandens naudojimas 
AB „Grigeo Klaipėda“ vanduo naudojamas buitinėms ir gamybinėms reikmėms. Dalis vandens 

išgaunama iš Kuršių marių (1 260 000 m3/m, 3452 m3/d), o kitą dalį tiekia UAB Klaipėdos jūrų 
krovinių kompanija „Bega“ (iki 90 000 m3/m), kuriai vandenį tiekia AB „Klaipėdos vanduo“. 
Numatomų įrenginių eksploatavimui (bioreaktoriuje, nusierinimo technologiniame procese) 
planuojamas papildomas vandens suvartojimas – 120 m3/d ir 43 800 m3/m (iš Kuršių marių). 
Sunaudojamo vandens apskaita bus vykdoma esamais vandens apskaitos prietaisais.

Nuotekų tvarkymas
Šiuo metu, nuo 2020-01-07 visos AB „Grigeo Klaipėda“ susidarančios nuotekos (gamybinės, 

buitinės ir dalis susidarančių paviršinių nuotekų nuo 1,6096 ha stogų bei nuo visos 2,0702 ha ploto 
neužstatytos gamybinės teritorijos Nemuno g. 2, Klaipėdoje) pagal su AB „Klaipėdos vanduo“ 
periodiškai sudaromomis laikinosiomis nuotekų tvarkymo sutartimis iš Bendrovės teritorijos 
Nemuno g. 2, Klaipėdoje yra nukreipiamos (perduodamos) į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus 
per nuotekų išleistuvą Nr. 1. Susidarančios paviršinės nuotekos nuo 1,0547 ha ploto Bendrovės 
pastatų stogų į AB „Klaipėdos vanduo“ miesto paviršinių nuotekų tinklus (priimtuvai P-2/1 - P-2/8) 
išleidžiamos per 8 esamus išleistuvus Nr. 2- Nr.9. Iš Bendrovės (Nemuno g. 2, Klaipėda) į AB 
„Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus išleidžiamose nevalytose nuotekose teršalų BDS7, ChDS, 
skendinčių medžiagų, bendro azoto ir bendro fosforo koncentracijos matuojamos kasdien, nuolatiniu 
automatiniu mėginių semtuvu. Tyrimus atlieka pats nuotekų tvarkytojas AB „Klaipėdos vanduo“. 
Bendrovėje susidarančių nuotekų užterštumas nesikeis. Visos susidariusios nuotekos 1 138 800 m3/m, 
3 120 m3/d bus valomos numatomame anaerobiniame bioreaktoriuje, kuriame 80 % bus sumažinamas 
nuotekų užterštumas ChDS ir BDS. Nuotekas iš bioreaktoriaus, kurių vidutinis užterštumas pagal 
BDS7 bus 1020 mg/l, o maksimalus –  iki 1162 mg/l, vidutinis užterštumas ChDS – 1478 mg/l, o 
maksimalus – 1936 mg/l pagal pasirašytą ilgalaikę /nuolatinę sutartį su AB „Klaipėdos vanduo“ 
numatoma nuvesti į jų eksploatuojamus nuotekų tinklus, o per juos į AB „Klaipėdos vanduo“ 
priklausančius nuotekų valymo įrenginius. Papildomas valymas Bendrovei priklausančiuose 
mechaninio-biologinio nuotekų valymo įrenginiuose Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., 
Klaipėdos apskr. nebebus reikalingas, nebus naudojama 14 km ilgio kanalizacijos slėginė linija.

Atliekų susidarymas ir tvarkymas 
Bendrovėje po PŪV įgyvendinimo papildomai susidarys tik nepavojingos perteklinio dumblo 

atliekos iš bioreaktoriaus (03 03 11) – apie 223,6 t/m gryno perteklinio dumblo (sauso dumblo 
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koncentracija nuotekose sudarys apie 10%, arba tai susidarys 2235,6 t/m perteklinio dumblo), kurios 
bus perduodamos Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems ir turintiems leidimus tvarkyti 
šias atliekas atliekų tvarkytojams. Atrankos informacijoje nurodoma, kad perteklinio dumblo atliekos 
nebus kaupiamos ar sandėliuojamos Bendrovėje, bet bus išvežamos kas 4 diena ir maksimalus vienu 
automobiliu išvežamo dumblo kiekis sudarys 25 m3. Vykdant numatomos naujos įrangos statybos 
darbus susidarys statybinės ir griovimo atliekos, kurių kiekis bus minimalus. Gali susidaryti: betono 
(17 01 01), plytų (17 01 02), geležies ir plieno (17 04 05), elektros kabelių (17 04 11), mišrių 
statybinių atliekų (17 09 04), mišrių komunalinių atliekų (20 03 01).

Atsisakius nuotekų tvarkymo veiklos nuotekų valymo bare Dumpių k.,  nuotekų valymo 
biologiniai įrenginiai nebebus eksploatuojami, ko pasėkoje Bendrovės nuotekų valymo bare Dumpių 
k. nebesusidarys dumblo atliekos, todėl nebebus eksploatuojamos kompostavimo aikštelės. Kitų 
Bendrovėje susidarančių atliekų kiekiai nesikeis.

Aplinkos oro teršalų susidarymas
AB „Grigeo Klaipėda“ eksploatuojami 49 aplinkos oro taršos šaltiniai (toliau – o. t. š.) – 42 

o. t. š. yra Bendrovės gamybinėje teritorijoje, adresu Nemuno g. 2, Klaipėda, 2 neorganizuoti o. t. š. 
nuotekų valykloje, adresu Dumpių k., Klaipėdos r., bei 5 stacionarūs o.t.š. – nuotekų slėginės linijos 
nuorintojai. Po PŪV sprendinių įgyvendinimo atsiras vienas naujas aplinkos oro taršos šaltinis – 
avarinis fakelas (o.t.š. Nr. 055), o aplinkos oro tarša iš Bendrovės Dumpių mechaninių – biologinių 
nuotekų valymo įrenginių ir slėginės linijos nenumatoma, t.y. šių aplinkos oro taršos šaltinių neliks. 
Aplinkos oro taršos iš mobilių aplinkos oro taršos šaltinių (lengvasis ir sunkusis autotransportas) 
metiniai ir momentiniai aplinkos oro teršalų kiekiai yra pateiktiAtrankos informacijos 18 lentelėje.
Po numatomos nuotekų tvarkymo modernizacijos, išmetamų teršalų kiekis iš esamų aplinkos oro 
taršos šaltinių nekis, išskyrus:
- katilinę, kurioje esamuose (eksploatuojami nuo 2002 m.) šiuo metu gamtinėmis dujomis 
kūrenamuose dvejuose katiluose (o.t.š. Nr. 040 ir o.t.š. Nr. 041) numatoma deginti bioreaktoriuje 
pagamintas biodujas, kurios pakeis atitinkamą dalį deginamų gamtinių dujų. 
- o. t. š. Nr. 002, 003, 005, 010-015, iš kurių į aplinkos orą bus išmetamas mažesnis aplinkos oro 
teršalų kiekis(dėl numatomos diegti taršos mažinimo priemonės – ozonavimas ir ozonavimo sistemos 
su šarminio pagrindo katalitiniais filtrais arba analogiško efektyvumo priemonės).

Įdiegus numatomas priemones aplinkos oro tarša sumažės 22,327 t/m (nuo 532,617 t/m (t.t. 
532,235 t/m teršalų iš Bendrovės gamybinėje teritorijoje, adresu Nemuno g. 2, Klaipėda, esančių 
aplinkos oro taršos šaltinių) iki 510,290 t/m).

Aplinkos oro teršalų sklaidos matematinis modeliavimas atliktas kompiuterine programa
„ AERMOD View“, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software), naudojant Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pateiktus Klaipėdos miesto 
hidrometeorologijos stoties 2014-2018 m. meteorologinius duomenis, Agentūros išduotas aplinkos 
oro fonines koncentracijas.
Anglies monoksidas (CO). Suskaičiuota didžiausia vidutinė 8 val. slenkančio vidurkio anglies 
monoksido koncentracija be fono siekia 92,0 µg/m3 (0,9 % ribinės vertės (toliau - RV)), įvertinus 
foną – 336,6 µg/m3 (3,4 % RV) ir neviršija ribinės vertės. 
Azoto dioksidas (NO2). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė azoto dioksido koncentracija be 
fono 5,3 µg/m3 (13,3 % RV), įvertinus foną – 21,8 µg/m3 (54,5 % RV) ir neviršija ribinės vertės. 
Maksimali 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija be fono siekia 118,7 µg/m3 (59,4 % 
RV), o įvertinus foną – 135,2 µg/m3 (67,6 % RV) ir neviršija ribinės vertės. 
Kietosios dalelės (KD10). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija be 
fono siekia 0,8 µg/m3 (2,0 % RV), su fonu – 20,6 µg/m3 (51,5 % RV) ir neviršija ribinės vertės, 
nustatytos žmonių sveikatos apsaugai. Didžiausia 24 val. 90,4 procentilio kietųjų dalelių 
koncentracija be fono siekia 2,6 µg/m3 (5,2 % RV), o su fonu – 21,4 µg/m3 (42,8 % RV) ir neviršija 
ribinės vertės. 
Kietosios dalelės (KD2,5). Suskaičiuota didžiausia vidutinė metinė kietųjų dalelių koncentracija be 
fono siekia 0,4 µg/m3 (2,0 % RV), o su fonu – 19,16 µg/m3 (95,8 % RV) ir neviršija ribinės vertės. 
Sieros dioksidas (SO2). Suskaičiuota maksimali 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido koncentracija 
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be fono 31,6 µg/m3 (9,0 % RV), įvertinus foną – 35,6 µg/m3 (10,2 % RV) ir neviršija ribinės vertės, 
nustatytos žmonių sveikatos apsaugai, maksimali 24 val. 99,2 procentilio sieros dioksido 
koncentracija be fono siekia 10,8 µg/m3 (8,6 % RV), o įvertinus foną – 15,7 µg/m3 (12,6 % RV) ir 
neviršija ribinės vertės. 
Formaldehidas. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio formaldehido koncentracija be fono 
0,7 µg/m3 (2,7 % RV), įvertinus foną – 0,7 µg/m3 (2,7 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. 
Suskaičiuota vidutinė 24 val. formaldehido koncentracija be fono siekia 0,6 µg/m3 (8,3 % RV), o 
įvertinus foną – 0,6 µg/m3 (8,3 % RV) ir neviršija ribinės vertės. 
Etanolis. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio etanolio koncentracija be fono ir su fonu 
17,2 µg/m3 (1,2 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. 
Sieros vandenilis. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio sieros vandenilio koncentracija be 
fono 2,8 µg/m3 (35,0 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. 
Amoniakas. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio amoniako koncentracija be fono 3,5 
µg/m3 (1,8 % RV), įvertinus foną – 5,3 µg/m3 (2,7 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės vertės. 
Suskaičiuota vidutinė 24 val. amoniako koncentracija be fono siekia 2,4 µg/m3 (6,0 % RV), o 
įvertinus foną – 4,4 µg/m3 (11,0 % RV) ir neviršija ribinės vertės. 
Acto rūgštis. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio acto rūgšties koncentracija be fono 5,8 
µg/m3 (2,9 % RV) neviršija nustatytos ribinės vertės. Suskaičiuota vidutinė 24 val. acto rūgšties 
koncentracija be fono siekia 4,2 µg/m3 (7,0 % RV) ir neviršija ribinės vertės. 
Akroleinas. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio akroleino koncentracija be fono 3,7 µg/m3 
(12,3 % RV) neviršija nustatytos ribinės vertės. Suskaičiuota vidutinė 24 val. akroleino koncentracija 
be fono siekia 3,7 µg/m3 (12,3 % RV) ir neviršija ribinės vertės.
Mangano oksidai. Suskaičiuota maksimali 1 val. 98,5 procentilio mangano oksidų koncentracija be 
fono 0,074 µg/m3 (0,7 % RV), o įvertinus foną – 0,5 µg/m3 (0,5 % RV) ir neviršija nustatytos ribinės 
vertės.

Pagal atrankos informacijoje pateiktus duomenis, apskaičiavus teršalų emisijas ir sumodeliavus 
jų koncentracijas aplinkos ore nustatyta, kad PŪV keliama oro tarša neviršys ribinių dydžių, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000-10- 30 
įsakymu Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos 
kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo 
ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių patvirtinimo“ bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001-12-11 įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos 
oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, 
kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo“. 

Fizikinė tarša
Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ir 

nejonizuojančiosios (elektromagnetinės) spinduliuotės PŪV nekelia. 
Triukšmo sklaidos skaičiavimuose įvertinti stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai, kurie 

eksploatuojami ūkinės veiklos objekto teritorijoje šiuo metu ir po planuojamos veiklos sprendinių 
įgyvendinimo. Kaip stacionarūs triukšmo šaltiniai buvo vertinamos ir 2 lengvųjų autotransporto 
priemonių stovėjimo aikštelės. Taip pat triukšmo vertinimo ataskaitoje buvo įvertinti ir gretimybėje 
esantys foniniai triukšmo šaltiniai pagal 2019 m parengtą „Sandėliavimo paskirties birių produktų 
saugyklų, grūdų valomosios ir džiovyklos statyba ir eksploatavimas Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav.“ 
triukšmo vertinimo ataskaitą. 
Stacionarių ir mobilių šaltinių triukšmas planuojamoje teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo 
atrankos dokumentuose apskaičiuotas naudojant kompiuterinę programą „DataKustik“ CadnaA 
(Computer Aided Noise Abatement) (versija 2019 MR 2). Planuojamos ūkinės veiklos objekto 
sukeliamas triukšmo lygis buvo  įvertintas skaičiuojant 3-is variantus:
 I variantas: Esamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas su greta Bendrovės veikiančiais triukšmo 

šaltiniais (fonu). Įvertinami tik esami stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai, kurie yra 
eksploatuojami AB „Grigeo Klaipėda“ Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav. teritorijoje, kartu 
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įvertinant ir greta esančioje KJKK „Bega“ Nemuno g. 2B, Klaipėdos m. sav. teritorijoje 
eksploatuojamus triukšmo šaltinius.

 II variantas: Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas su greta Bendrovės veikiančiais 
triukšmo šaltiniais (fonu). Įvertinami esami ir planuojami stacionarūs ir mobilūs triukšmo šaltiniai, 
kurie bus eksploatuojami AB „Grigeo Klaipėda“ Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav. teritorijoje po 
modernizacijos sprendinių įgyvendinimo, kartu įvertinant ir greta esančioje KJKK „Bega“ 
Nemuno g. 2B, Klaipėdos m. sav. teritorijoje eksploatuojamus triukšmo šaltinius.

 III variantas: Planuojamos ūkinės veiklos sukeliamas triukšmas be greta Bendrovės veikiančių 
triukšmo šaltinių (be fono). Įvertinami esami ir planuojami stacionarūs ir mobilūs triukšmo 
šaltiniai, kurie bus eksploatuojami tik AB „Grigeo Klaipėda“ Nemuno g. 2, Klaipėdos m. sav. 
teritorijoje po modernizacijos sprendinių įgyvendinimo;

Atrankos informacijoje pagal atliktus skaičiavimus prognozuojama:
-po PŪV sprendinių įgyvendinimo Bendrovės triukšmo šaltinių sukeliamas Ldienos,  Lvakaro ir Lnakties 
triukšmo lygis (be esamų foninių triukšmo šaltinių), vertintas artimiausių gyvenamosios ir 
visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, neviršys triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų ūkinės 
veiklos objektams pagal HN 33:20112 1-os lentelės 4-ą punktą.
-PŪV ir esamų foninių triukšmo šaltinių sukeliamas Ldienos,  Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygis vertintas 
artimiausių gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje neviršys triukšmo ribinių 
dydžių, reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą, 
išskyrus gyvenamosios paskirties pastatą Nemuno g. Nr. 41 ir visuomeninės paskirties pastatą 
Nemuno g. Nr. 51. Tačiau lyginant esamos ūkinės veiklos ir planuojamos ūkinės veiklos sukeliamo 
triukšmo sklaidos skaičiavimo rezultatus, nustatyta, kad po planuojamos ūkinės veiklos sprendinių 
įgyvendinimo, planuojama ūkinė veikla gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje 
Nemuno g. Nr. 41 ir Nr. 51, kurioje atitinkamai yra viršijami Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo ribiniai 
dydžiai, triukšmo lygio padidėjimui įtakos neturės. Gyvenamosios paskirties pastatas Nemuno g. Nr. 
41 priklauso KJKK „Bega“ nuosavybei ir šiuo metu yra negyvenamas, todėl Ldienos, Lvakaro ir Lnakties 
triukšmo lygio šio pastato aplinkoje galima nenagrinėti. Taip pat pagal Klaipėdos miesto savivaldybės 
tarybos 2009-09-24 sprendimą Nr. T2-312 „Dėl žemės sklypo Nemuno g. 51, Klaipėdoje detaliojo 
plano patvirtinimo“ visuomeninės paskirties pastatui Nemuno g. Nr. 51 yra numatyta triukšmo 
užtvara, kuri tūrėtų užtikrinti, jog triukšmo lygis šio pastato aplinkoje atitiktų Ldienos, Lvakaro ir Lnakties 
triukšmo lygiui keliamus reikalavimus pagal HN 33:2011 1-os lentelės 4-ą punktą.

Kvapų susidarymas
Nebeeksploatuojant Dumpių nuotekų baro ir 14 km ilgio slėginių linijų, nebeliks aplinkos oro 

taršos ir kvapų šaltinių – o.t.š. Nr. 044 – Nr. 048 – slėginės linijos nuorintojų,  o.t.š. Nr.601 (dumblo 
kompostavimo aikštelių) bei Nr. 602 – aerotanko, kas ypatingai aktualu artimiausiai gyvenamajai 
aplinkai. 

Kvapo sklaidos skaičiavimai buvo atlikti naudojant AERMOD View matematinį modelį 
(Lakes Environmental Software, Kanada). Kvapo emisija buvo apskaičiuota vadovaujantis 2007-05-
10 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-362 dėl Lietuvos higienos 
normos HN 35:2007 ,,Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios 
aplinkos ore” patvirtinimo ir „Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos“ pateiktomis kvapo 
slenksčio vertėmis. Buvo atlikti esamos ir planuojamos situacijos kvapo sklaidos skaičiavimai be 
fono ir įvertinus foną. 

Atlikti sklaidos skaičiavimai parodė, jog suskaičiuota maksimali kvapo koncentracija šiuo 
metu yra už Bendrovės sklypo ribos, UAB KJKK „Bega“ teritorijoje ir sudaro 10,96 OUE/m3. Ties 
Bendrovės sklypų ribomis suskaičiuota kvapo koncentracija sudaro nuo 2,7 iki 9,2 OUE/m3. 
Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje maksimali kvapo koncentracija sudaro 6,4 OUE/m3 ir neviršija 

2 Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 
pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. 
įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 
visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“.
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leidžiamos ribinės kvapo vertės - 8 OUE/m3. Atlikti skaičiavimai įvertinus foninę taršą parodė, jog 
maksimali kvapo koncentracija taip pat sudaro 10,96 OUE/m3. 

Atlikti skaičiavimai parodė, jog kvapų tarša įgyvendinus PŪV sprendinius ir įdiegus 
planuojamas taršos mažinimo priemones žymiai sumažės. Suskaičiuota didžiausia kvapo 
koncentracija įdiegus oro taršos ir kvapų mažinimo priemones, tiek be fono, tiek su fonu sudarys 4,61 
OUE/m3 ir neviršys pagal 2019-08-01 patvirtintas HN 121:2010 pataisas nuo 2024 m. sausio 1d. 
įsigaliosiančios 5 OUE/m3 ribinės vertės. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje maksimali kvapo 
koncentracija sudarys apie 4 OUE/m3 ir taip pat neviršys nuo 2024 m. sausio 1d. įsigaliosiančios 5 
OUE/m3 ribinės kvapo vertės.

Šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD)
Katilinėje deginant gamtines dujas, į aplinkos orą išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios 

dujos. Bendrovė, mažindama sudeginamų gamtinių dujų kiekį, dalį jų pakeičiant bioreaktoriuje 
pagamintomis dujomis, siekia prisidėti prie tvarių aplinką tausojančių sprendimų. Po planuojamos 
modernizacijos numatomo išmesti anglies dioksido kiekis paskaičiuotas įvertinus 14,5 MW ir 13,2 
MW instaliuotos galios katiluose Nr. 1 ir Nr. 2 numatomą sudeginti gamtinių dujų kiekį -  9 504 tūkst. 
m3/metus. Numatomas išmesti ŠESD kiekis yra 17 786,3 t CO2 ekv. Bendrovėje numatomam 224 
000 MWh/m šiluminės energijos kiekiui pagaminti, dalį sudeginamų gamtinių dujų pakeitus 
bioreaktoriuje pagamintomis biodujomis, į aplinkos orą bus išmetama 1523,1 t/m CO2 mažiau, nei 
šiuo metu gaminant 217 000 MWh/m šiluminės energijos deginant gamtines dujas, bei būtų išmetama 
apie 3000 t/m CO2 dujų mažiau, nei deginant tik gamtines dujas 224 000 MWh/m šiluminės energijos 
pagaminti.

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos 
departamento 1995-09-27 raštu Nr. 04-14/702 bei Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos 
visuomenės sveikatos centro 1995-09-29 raštu Nr. I-408, Klaipėdos miesto valdyba 1995-11-14 raštu 
Nr. 581 patvirtino Bendrovės sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribas (Atrankos informacijos 
15 priedas).

Vadovaujantis 2019-06-06 LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 
įstatymo 51 straipsnio 5 punktu, atlikus atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūras, bus 
atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu sanitarinės apsaugos zonos dydis bus 
nustatytas  pagal atliktus  ūkinės veiklos išmetamų (išleidžiamų, paskleidžiamų) aplinkos oro teršalų, 
kvapų, triukšmo ir kitų fizikinių veiksnių sukeliamos žmogaus sveikatai kenksmingos aplinkos taršos 
vertinimo rezultatus, ir įregistruotas LR įstatymų nustatyta tvarka. 

Siekiant išvengti aplinkos taršos susidarius avarinėms situacijoms, Bendrovėje yra parengtas, 
patvirtintas ir pastoviai peržiūrimas „Avarinių atvejų, galinčių turėti poveikį aplinkai, sąrašas“. Šiame 
sąraše nurodyti cechų ir darbų pavadinimai, avarinės situacijos ir veiksmai likviduojant avarinę 
situaciją. Bendrovėje yra sudaryta ekstremalių situacijų valdymo grupė (ESVG) bei civilinės saugos 
formuotės – gaisrų gesinimo grupė, sanitarinė grupė, ryšių ir informacijos grupė, valdybos ir 
gelbėjimo grupė.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba 
užkirsti jam kelią:

6.1. Vadovaujantis su AB „Klaipėdos vanduo“ sudaryta Laikinąja nuotekų tvarkymo sutartimi, 
BDS7, ChDS, bendro azoto, bendro fosforo, skendinčių medžiagų, pH nuotekų užterštumo kontrolė 
vykdoma kasdien pagal įrengto automatinio nuotekų mėginių semtuvo duomenis faktinei taršai 
nustatyti. 

6.2. PŪV traktuotina, kaip poveikio aplinkai sumažinimo priemonė, t.y. planuojamo 
anaerobinio bioreaktoriaus su priklausiniais dėka bus sumažintas ne tik nuotekų užterštumas teršalais, 
bet ir kvapais. Skendinčių dalelių, patenkančių į anaerobinį reaktorių, sumažinimui nuotekose ir 
efektyvesniam anaerobinio reaktoriaus darbui smulkaus valymo bare, greta esamo flotatoriaus, bus 
įrengtas Krofta Supercell SPC18 firmos flotatorius ir uždaro tipo IDF 370 x 4/6 modelio diskinis 
filtras. Įgyvendinus PŪV, visos susidariusios nuotekos (1 138 800 m3/m ir 3 120 m3/d) prieš 
išleidžiant į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tvarkymo sistemą, bus valomos anaerobiniame 
bioreaktoriuje, kuriame 80 % bus sumažinamas nuotekų užterštumas ChDS ir BDS. 
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6.3. Flotatoriuje apyvartinio vandens valymo metu nuo vandens atskirtas plaušo sluoksnis ir 
kitos skendinčios dalelės bus surenkamos, sukibdinamos ir mikroskopinių oro burbuliukų pagalba 
iškeliamos į flotatoriaus paviršių. Šis sluoksnis bus grąžinamas atgal į gamybos procesą. Išvalytas 
apyvartinis vanduo bus grąžinamas į gamybos procesą, o perteklinis kiekis - paduodamas į Bendrovės 
nuotekų talpą. Skendinčios medžiagos bus grąžinamos į technologinį procesą, atliekos minėto 
flotatoriaus eksploatavimo metu nesusidarys. 

6.4. Uždaro tipo diskiniame filtre sulaikytos skendinčios medžiagos uždarais vamzdynais bus 
grąžinamos į technologinį procesą ir panaudojamos popieriaus gamybai. Atliekos filtro 
eksploatavimo metu nesusidarys.

6.5. Įdiegus numatomą ozonavimo sistemą su šarminio pagrindo katalitiniais filtrais, arba 
analogiško efektyvumo priemones bus sumažinti į aplinkos orą iš taršos šaltinių 002, 003, 005 bei 
010-015 išmetamų teršalų kiekiai, kvapų koncentracija. 

6.6. Įgyvendinus PŪV, dalis reikalingos šilumos bus gaminama deginant planuojamuose 
įrenginiuose pagamintas biodujas vietoje šiuo metu naudojamo iškastinio kuro (gamtinių dujų), dėl 
ko sumažės CO2 - šiltnamio efektą sukeliančių dujų – kiekis. 

6.7. Bioreaktoriuje susidaręs perteklinis dumblas nebus kaupiamas ar sandėliuojamas 
Bendrovėje, o bus perduodamos atliekų tvarkytojams, registruotiems Atliekų tvarkytojų valstybės 
registre ir turintiems leidimus tvarkyti šias atliekas. Atliekų tvarkytojas atvykęs išvežti perteklinį 
dumblą, sandaria lanksčia žarna prisijungs prie anaerobinio bioreaktoriaus apačioje esančių specialių 
jungčių (DN 100 mm) ir sandariu būdu išsiurbs perteklinį dumblą į uždarą autotransporto priemonę, 
kuria dumblas bus transportuojamas galutiniam sutvarkymui. Dėka sandarių jungčių bus išvengta bet 
kokios taršos į aplinką. 

6.8. Dumblo kiekio kontrolei bioreaktoriuje vykdyti bus sumontuoti mėginių paėmimo taškai 
skirtinguose anaerobinio bioreaktoriaus aukščiuose. Mėginiai bus imami iš mėginių paėmimo taškų 
ir matuojama dumblo koncentracija. Artėjant dumblo koncentracijai prie nustatytų ribų, perteklinis 
dumblas bus nusiurbiamas. Persipylimo pavojui išvengti, bioreaktoriuje bus sumontuotas ir dumblo 
lygio daviklis.

6.9. Įvertinus metinį susidarančio perteklinio dumblo kiekį (apie 223,6 t/m sauso perteklinio 
dumblo arba 2235,6 t/m perteklinio dumblo) ir maksimalų vienu automobiliu išvežamo dumblo kiekį 
(25 m3), dumblas bus išvežamas kas 4 dienas. Atliekų tvarkytojas, atvykęs išvežti perteklinį dumblą, 
sandaria lanksčia žarna prisijungs prie anaerobinio bioreaktoriaus apačioje esančių specialių jungčių 
(DN 100 mm) ir sandariu būdu išsiurbs perteklinį dumblą į uždarą autotransporto priemonę, kuria 
dumblas bus transportuojamas galutiniam sutvarkymui. Dumblas iš Bendrovės bus transportuojamas 
tik magistralinėmis gatvėmis. Vietinėmis miesto gatvėmis, greta kurių įsikūrusi gyvenamoji aplinka, 
važiuojama nebus.

6.10. Pagal sutartį AB „Grigeo Klaipėda” gamybinių nuotekų tyrimai atliekami Envirochemie 
laboratorijoje Vokietijoje tikslu parinkti optimaliausią ir efektyviausią technologinį sprendimą 
prioritetinių pavojingų ir prioritetinių medžiagų valymui/mažinimui. Yra gautos minėtos laboratorijos 
pirminės išvados, tyrimai bus dar tęsiami ir per dvejus metus nuo PŪV sprendinių įgyvendinimo, 
atlikus reikalingus tyrimus, bus priimtas sprendimas dėl galimo gamybinių nuotekų valymo nuo 
prioritetinių pavojingų ir prioritetinių medžiagų būdo.

6.11. Vadovaujantis 2019-06-06 LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-
2166 įstatymo 51 straipsnio 5 punktu, atlikus atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūras, 
bus atliktas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, kurio metu bus patikslintas sanitarinės 
apsaugos zonos dydis pagal atliktus  ūkinės veiklos išmetamų (išleidžiamų, paskleidžiamų) aplinkos 
oro teršalų, kvapų, triukšmo ir kitų fizikinių veiksnių sukeliamos žmogaus sveikatai kenksmingos 
aplinkos taršos vertinimo rezultatus, ir įregistruotas LR įstatymų nustatyta tvarka. 

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą:
7.1. Bendrovė ūkinę veiklą vykdo buvusio celiuliozės gamybos komplekso sklypo dalyje, kur 

veikla buvo vykdoma nuo 1898 metų. PŪV bus vykdoma esamoje teritorijoje. PŪV teritorija atitinka 
Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 
2021-09-30 sprendimu Nr. T2-191, ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (žemės, vidinės akvatorijos, 
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išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrojo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr. 1278, sprendinius. 

7.2. Remiantis Saugomų teritorijų valstybės kadastro duomenimis, PŪV vieta nepatenka į 
Lietuvos Respublikos ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomas teritorijas. Trumpiausias 
atstumas nuo PŪV vietos iki Kuršių nerijos nacionalinio parko, PAST Kuršių nerijos nacionalinio 
parko (LTKLAB001), BAST Kuršių nerijos (LTNER0005) yra 0,55 km vakarų kryptimi, iki PAST 
Kuršių marios (LTKLAB010) ir BAST Kuršių marios (LTSIU0012) trumpiausias atstumas yra 7 km 
pietų kryptimi. Nei fizinis, nei vizualinis reikšmingas poveikis išvardintų saugomų teritorijų gamtos 
vertybėms dėl didelių atstumų ir urbanistinių barjerų nenumatomas. 

7.3. PŪV traktuotina kaip poveikio aplinkai sumažinimo priemonė, t.y. planuojamo anaerobinio 
bioreaktoriaus su priklausiniais dėka bus sumažintas ne tik nuotekų užterštumas teršalais (80 % bus 
sumažinamas nuotekų užterštumas ChDS ir BDS), bet ir kvapais (dabar artimiausioje gyvenamojoje 
aplinkoje maksimali kvapo koncentracija sudaro 6,4 OUE/m3, o įgyvendinus PŪV kvapo 
koncentracija sumažės ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje sudarys apie 4 OUE/m3). 

7.4. Įgyvendinus PŪV sprendinius, papildomas valymas Bendrovei priklausančiuose 
mechaninio-biologinio nuotekų valymo įrenginiuose Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. 
nebebus reikalingas, t.y. nebus eksploatuojama 14 km ilgio kanalizacijos slėginė linija su nuorintojais 
(vantuzais), kurie yra papildomi oro taršos šaltiniai, keliantys gyventojų nepasitenkinimą, bet ir nebus 
eksploatuojami minėti nuotekų valymo įrenginiai Dumpių k., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav., kurie 
taip pat yra papildomas oro taršos ir kvapų šaltinis. Taigi, vertinant kompleksiškai, PŪV sprendiniai 
turės teigiamos įtakos oro taršos ir kvapų šaltinių sumažėjimui ne tik Klaipėdos m. savivaldybėje, bet 
ir Klaipėdos raj. savivaldybėje.

PŪV sprendiniai prisidės prie Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2018-09-19 pavedimu 
Nr. S-3157 ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018-09-25 įsakymu Nr. D1-851 sudarytos 
komisijos 2018-11-07 pažymoje pateiktos rekomendacijos Klaipėdos rajonos savivaldybės 
administracijai ir Klaipėdos miesto savivaldybei įgyvendinimo (atsižvelgiant į suminius įmonių 
kvapų rezultatus, kurie rodo, kad Dumpių k. teritorijoje ir gretimybėse esančių įmonių plėtros 
potencialas išnaudotas).

7.5. Įgyvendinus PŪV, visos susidariusios nuotekos prieš išleidžiant į AB „Klaipėdos vanduo“ 
nuotekų tvarkymo sistemą (1 138 800 m3/m ir 3 120 m3/d) bus valomos anaerobiniame bioreaktoriuje, 
kuriame 80 % bus sumažinamas nuotekų užterštumas ChDS ir BDS7. Apvalytas nuotekas iš 
bioreaktoriaus, kurių užterštumas BDS7 sudarys iki 1020 mg/l vidutinė metinė koncentracija , ChDS 
- iki 1478 mg/l vidutinė metinė koncentracija, pagal pasirašytą ilgalaikę sutartį su AB „Klaipėdos 
vanduo“ numatoma nuvesti į AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų tinklus. Tai užtikrins, kad nebus 
viršijama AB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų valymo įrenginių leidžiama apkrova teršalais. Atrankos 
informacijoje nurodoma, kad pradėjus eksploatuoti biorektorių, Bendrovei sumažės nuotekų 
tvarkymo kaštai - nuo 43% iki 50 %. 

7.6. Išleidžiamose nuotekose aptinkamos nedidelės prioritetinių pavojingų medžiagų 
koncentracijos. 2020 m. balandžio mėnesį nuotekose aptikta: gyvsidabrio - 0,253 μg/l, kadmio - 4,48 
μg/l, benzo(b)fluoroanteno - 0,05 μg/l, benzo(g, h, i)perileno - 0,021 μg/l, antraceno - 0,142 μg/l, 
di(2-etilheksil)ftalato (DEHP) - 14,1 μg/l. Įgyvendinus PŪV sprendinius, dalis šių medžiagų iškris su 
nuosėdomis į nuotekų dumblą, kuris bus sutvarkytas kaip atlieka, ir nepateks į AB „Klaipėdos 
vanduo“ nuotekų valymo įrenginius. Per dvejus metus nuo PŪV sprendinių įgyvendinimo, pagal 
sutartį su Envirochemie laboratorija Vokietijoje, atlikus reikalingus tyrimus, bus priimtas 
optimaliausias ir efektyviausias technologinis sprendimas dėl galimo gamybinių nuotekų valymo nuo 
prioritetinių pavojingų ir prioritetinių medžiagų būdo.

7.7. Pagaminta šiluminė energija iš biodujų yra traktuojama kaip „žalia“ energija, sauganti 
aplinką. Įgyvendinus PŪV, dalis reikalingos šilumos bus gaminama deginant planuojamuose 
įrenginiuose pagamintas biodujas vietoje šiuo metu naudojamo iškastinio kuro (gamtinių dujų), 
numatomas šiltnamio efektą sukeliančių dujų - CO2 – kiekio sumažėjimas 1523,1 t/metus.

7.8. Įgyvendinus PŪV, papildomai susidarys tik nepavojingos perteklinio dumblo atliekos iš 
bioreaktoriaus (03 03 11) – apie 223,6 t/m sauso perteklinio (arba tai susidarys 2235,6 t/m perteklinio 
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dumblo), kurios nebus kaupiamos ar sandėliuojamos Bendrovėje, o bus perduodamos atliekų 
tvarkytojams, registruotiems Atliekų tvarkytojų valstybės registre ir turintiems leidimus tvarkyti šias 
atliekas. Įvertinus maksimalų vienu automobiliu išvežamo dumblo kiekį (sudarys 25 m3), perteklinis 
dumblas bus išvežamas kas 4 dienas. Dumblas iš įmonės bus transportuojamas tik magistralinėmis 
gatvėmis. Vietinėmis miesto gatvėmis, greta kurių įsikūrusi gyvenamoji aplinka, važiuojama nebus. 

7.9. Dumblo kiekio kontrolei bioreaktoriuje vykdyti bus sumontuoti mėginių paėmimo taškai 
skirtinguose anaerobinio bioreaktoriaus aukščiuose. Mėginiai bus imami iš mėginių paėmimo taškų 
ir matuojama dumblo koncentracija. Artėjant dumblo koncentracijai prie nustatytų ribų, perteklinis 
dumblas bus nusiurbiamas. Atliekų tvarkytojas, atvykęs išvežti perteklinį dumblą, sandaria lanksčia 
žarna prisijungs prie anaerobinio bioreaktoriaus apačioje esančių specialių jungčių (DN 100 mm) ir 
sandariu būdu išsiurbs perteklinį dumblą į uždarą autotransporto priemonę, kuria dumblas bus 
transportuojamas galutiniam sutvarkymui. Dėka sandarių jungčių bus išvengta bet kokios taršos į 
aplinką. 

7.10. Flotatoriuje ir uždaro tipo diskiniame filtre sulaikytos skendinčios medžiagos bus 
grąžinamos į technologinį procesą, todėl atliekos flotatoriaus ir fitro eksploatavimo metu nesusidarys. 
Toks technologinis sprendinys ne tik sumažins nuotekų užterštumą skendinčiomis medžiagomis ir 
atliekų kiekio susidarymą, bet ir prisidės prie žiedinės ekonomikos tikslų siekimo.

7.11. Aplinkos oro teršalų sklaidos matematinis modeliavimas atliktas kompiuterine 
programa „AERMOD View“, versija 9.1.0 (1996-2015 Lakes Environmental Software), naudojant 
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos pateiktus Klaipėdos miesto 
hidrometeorologijos stoties 2014-2018 m. meteorologinius duomenis, Agentūros išduotas aplinkos 
oro fonines koncentracijas. Išmetamų teršalų kiekiai iš aplinkos oro taršos šaltinių yra pateikti 

Aplinkos oro teršalų pažemio koncentracijos sklaidos modeliavimo rezultatai parodė, kad 
įgyvendinus PŪV suskaičiuota perspektyvinė aplinkos oro teršalų bei kvapų koncentracija tiek PŪV 
teritorijoje, tiek ir gyvenamoje aplinkoje sumažės. Išmetamų teršalų kiekis į aplinkos orą sumažės 
22,327 t/m dėl planuojamų įdiegti taršos mažinimo priemonių bei dėl nebenumatomų eksploatuoti 
Bendrovės Dumpių mechaninių-biologinių nuotekų valymo įrenginių ir 14 km ilgio slėginės linijos 
aplinkos oro taršos šaltinių. Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją numatoma, kad oro teršalų 
koncentracijos tiek be fono, tiek ir įvertinus foną, ūkinės veiklos teritorijoje ir už jos ribų neviršys 
ribinių aplinkos oro užterštumo verčių, nustatytų žmonių sveikatai ir (ar) aplinkai, remiantis Aplinkos 
oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, 
kietosiomis dalelėmis ir ozonu normomis3 ir Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal 
nacionalinius kriterijus, sąrašu ir ribinėmis aplinkos oro užterštumo vertėmis4 .

7.12. Atrankos informacijoje pateikti skaičiavimai rodo, jog kvapų tarša įgyvendinus PŪV 
sprendinius ir įdiegus planuojamas taršos mažinimo priemones žymiai sumažės. Suskaičiuota 
didžiausia kvapo koncentracija įdiegus oro taršos ir kvapų mažinimo priemones, tiek be fono, tiek su 
fonu sudarys 4,61 OUE/m3, artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje maksimali kvapo koncentracija 
sudarys iki 4 OUE/m3. Kvapo koncentracija už PŪV teritorijos ribų neviršys didžiausios leidžiamos 
kvapo koncentracijos ribinės vertės, nustatytos Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo 
koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“5 ir neviršys 2024-01-01 įsigaliosiančios 5 
OUE/m3 ribinės vertės. 

3 Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis 
dalelėmis ir ozonu normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. D1-585/V-611 „Dėl Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro 
2001 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ pakeitimo“.
4 Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas  ir ribinės aplinkos oro užterštumo 
vertės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-
06-11  įsakymu Nr. D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal 
Europos sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo“ pakeitimo“.
5 Lietuvos higienos norma  HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“, patvirtinta 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos 
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7.13. Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją po PŪV sprendinių įgyvendinimo Bendrovės 
triukšmo šaltinių sukeliamas Ldienos,  Lvakaro ir Lnakties triukšmo lygis, vertintas artimiausių 
gyvenamosios ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, neviršys triukšmo ribinių dydžių, 
reglamentuojamų ūkinės veiklos objektams pagal Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo 
ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

7.14. Vadovaujantis šiuo metu tvirtinamu Klaipėdos celiuliozės fabriko pastatų komplekso 
apibrėžtų teritorijos bei apsaugos zonos ribų planu (ribų pokyčių brėžiniu), PŪV įrenginiai nepatenka 
į nekilnojamosios kultūros vertybės vizualinės apsaugos pozonį, išskyrus numatomą avarinį fakelą ir 
dalį cheminių medžiagų dozavimo pastato (atliktas kultūros paveldo objekto vertinimas, žr. Atrankos 
informacijos Priedas Nr. 13), tačiau planuojami statiniai neviršys Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
(žemės, vidinės akvatorijos, išorinio reido ir susijusios infrastruktūros) bendrajame plane, 
patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-11 nutarimu Nr. 1278, nekilnojamojo 
kultūros paveldo objekto teritorijoje pastatams nustatyto 25 metrų aukščio, bei uosto inžinerinės 
infrastruktūros teritorijoje pastatams nustatyto 30 metrų aukščio, todėl PŪV objektų neigiamas 
poveikis kultūros paveldo objektui nenumatomas.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentas (toliau – Departamentas), pagal Įstatymo 
6 straipsnio 5 dalies 1 punktą atsakingas už PŪV veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, 
galimo poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, išnagrinėjęs atrankos informaciją, 2021-05-10 raštu 
Nr. (3-11 14.3.5 Mr)2-76433 pateikė pastabas ir pasiūlymus. PŪV dokumentų rengėjui 
argumentuotai atsakius į pastabas ir pasiūlymus, Departamentas 2022-01-13 raštu Nr. (3-11 14.3.5 
Mr)2-4273 pateikė siūlymą poveikio aplinkai vertinimą atlikti.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, pagal Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 punktą 
atsakinga už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, atsižvelgiant 
į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų 
reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos stebėsenos 
(monitoringo) duomenis, 2021-05-12 raštu Nr. (5.1.42 E) A5-2247 nurodė, kad pastabų ir pasiūlymų 
dėl Atrankos informacijos ir planuojamos ūkinės veiklos neturi.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Administracija), pagal Įstatymo 6 
straipsnio 5 dalies 5 punktą atsakinga už PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo 
poveikio aplinkai, atsižvelgiant į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų 
sprendinius bei galimybes pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo 
savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) duomenis, išnagrinėjęs atrankos informaciją,  2020-
05-10 raštu Nr. (4.23E)-R2-1322 pateikė pastabas ir pasiūlymus. PŪV dokumentų rengėjui 
argumentuotai atsakius į pastabas ir pasiūlymus, Administracija 2022-01-11 raštu Nr. 2022/S.4-
5/1.E-97 pateikė siūlymą poveikio aplinkai vertinimą atlikti.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius (toliau – KPD) 
pagal Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktą atsakingas už galimą PŪV poveikį nekilnojamajam 
kultūros paveldui, 2021-05-10 raštu Nr. (9.38-KI)2KI-441 pateikė pastabas ir pasiūlymus. PŪV 
dokumentų rengėjui argumentuotai atsakius į pastabas ir pasiūlymus, KPD 2022-01-11 raštu Nr. 
(9.38-KI)2KI-41 nurodė, kad Atrankos informacija papildyta tinkamai ir pastabų ir pasiūlymų dėl 
poveikio aplinkai vertinimo neturi.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos 
priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, pagal Įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 3 punktą atsakinga už PŪV 
vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų, numatomų priemonių 
joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, pastabų ir/ar pasiūlymų Atrankos informacijai, 
pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei pasiūlymų, kad PŪV reikalinga atlikti poveikio aplinkai 
vertinimą nepateikė.

HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos 
ore taisyklių patvirtinimo“.
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Agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo, pastabų ir pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės negavo.

Agentūra, išnagrinėjusi papildytą Atrankos informaciją, gautus poveikio aplinkai vertinimo 
subjektų pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir PŪV poveikio aplinkai vertinimo ir, atsižvelgdama 
į PŪV pobūdį bei vietos ypatumus, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio 
aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2017 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro įsakymu Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai 
vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 52 p. nuostatomis, nusprendė atlikti PŪV vietos apžiūrą. 
PŪV vietos apžiūra įvyko 2022 m. kovo 29 d. PŪV vietos apžiūroje dalyvavo Agentūros, Aplinkos 
apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos, 
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos 
departamento atstovai. Susitikimo metu PŪV organizatoriaus AB „Grigeo Klaipėda“ ir Atrankos 
informacijos rengėjo UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ atstovai pristatė PŪV pagrindinius 
sprendinius, atsakė į susitikimo dalyvių pateiktus klausimus, buvo apžiūrėta PŪV vieta.

8. Priimta atrankos išvada
Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, vadovaujantis Įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama 

atrankos išvada: pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją planuojamai ūkinei veiklai – AB „Grigeo 
Klaipėda“ nuotekų tvarkymo baro modernizacija, statant anaerobinį bioreaktorių su priklausiniais, 
Nemuno g. 2, Klaipėdoje – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą papildytą atrankos informaciją, kuri yra patalpinta 
Aplinkos apsaugos agentūros tinklalapyje https://aaa.lrv.lt/ nuorodoje Veiklos sritys > Poveikio 
aplinkai vertinimas (PAV) > 2022 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2022 
m. > Klaipėdos regionas ir yra atrankos išvados sudedamoji dalis.  

9. Atrankos išvados apskundimo tvarka
Šį sprendimą Jūs turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 

01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 
nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) 
Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo 
jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

Direktorė Milda Račienė

Algirdas Mikalauskas, tel. 8 686 59493, el. p. algirdas.mikalauskas@gamta.lt
Daiva Plokštienė, tel. +370 612 57317, el.p. daiva.plokstiene@gamta.lt
Rūta Jarmolavičienė, tel. +370 695 11201, el.p. ruta.jarmolaviciene@gamta.lt
Giedrė Arkušauskienė, tel. +370 698 15790, el.p. giedre.arkusauskiene@gamta.lt
Vaiva Boreišaitė, el. p. vaiva.boreisaite@gamta.lt
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 Peržiūrėta:2015-01-30 
 Versija Nr. 1  
 Peržiūros Nr. 5 
 Sukurta:2010.12.31 

1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 

 
1.1 Produkto identifikatorius 
Medžiagos prekinis pavadinimas –  Dujinis ir skystas azotas 
Medžiagos cheminis pavadinimas – azotas (dujinis ir skystas).  
Identifikacijos numeris – netaikomas  
EC Nr. –  231-787-9 
CAS Nr. – 7727-37-9 
REACH registracijos numeris – neregistruojama, nes pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 priedą Nr. V 
sudaro išimtį.  
 
1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
1.2.1 Nustatyti naudojimo būdai: Dujinis azotas naudojamas inertinės atmosferos sudarymui gaminant, 
pervežant lengvai oksiduojamas medžiagas, aukštos temperatūros metalo, nesąveikaujančio su azotu apdirbimo 
procesuose, uždarų metalinių indų bei vamzdynų konservavimui bei kitiems techniniams tikslams. Skystas azotas 
naudojamas kaip šaldymo agentas. 
1.2.2 Nerekomenduojami naudojimo būdai: Nėra  
 
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją: 
Gamintojas/tiekėjas: AB „Achema“ filialas „Gaschema“ 
Adresas: Jonalaukio k., Ruklos sen., LT55259 
Šalis: Lietuvos Respublika 
Tel. Nr.: +370 349 56259 
Gamintojo/tiekėjo tinklalapis: www.gaschema.lt. 
Už saugos duomenų lapą atsakingas asmuo: Z. Andriulaitienė, z.andriulaitiene@gaschema.lt,  
 
1.4 Pagalbos telefono numeris 
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą tel. Nr.: +370 (5) 2362052 
Bendras pagalbos telefonas: 112. 
 

2. GALIMI PAVOJAI 

 
2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 
2.1.1 Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr, 1272/2008: 
Slėgio veikiamos dujos, H280 (tik balionams, balionų ryšuliams),  
Atšaldytos suskystintos dujos, H281 (tik izoterminiams, kriogeniniams indams bei rezervuarams) 
 
2.1.2 Klasifikavimas pagal Direktyvą 67/548/EEB: Neklasifikuojamas kaip pavojingas.  
 
2.1.3 Papildoma informacija: 
Pilnas pavojingumo ir atsargumo frazių tekstas pateiktas 16 skirsnyje.  
2.2 Ženklinimo elementai 
 
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: 
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Signalinis  žodis „Atsargiai“ 
Pavojingumo frazės: 
H280 „Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti“ (tik balionams, balionų ryšuliams) 
H281 „Turi atšaldytų dujų, gali sukelti kriogeninius nušalimus arba pažeidimus“ (tik izoterminiams, 
kriogeniniams indams bei rezervuarams) 
 
Atsargumo frazės: 
P282 „Mūvėti nuo šalčio izoliuojančias pirštines/naudoti veido skydelį/akių apsaugos priemones“ (tik 
izoterminiams, kriogeniniams indams bei rezervuarams) 
P336 „Prišalusias daleles atitirpinti drungnu vandeniu. Netrinti paveiktos zonos“ (tik izoterminiams, 
kriogeniniams indams bei rezervuarams) 
P315 „Nedelsiant kreiptis į gydytoją“ (tik izoterminiams, kriogeniniams indams bei rezervuarams) 
P410+P403 „Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje“ (tik balionams, balionų ryšuliams) 
P403 „Laikyti gerai vėdinamoje vietoje“ (tik izoterminiams, kriogeniniams indams bei rezervuarams) 
P250 „Netrankyti“  
 
2.3 Kiti pavojai  
Kadangi azotas yra neorganinė medžiaga, todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 Priedą Nr. XIII jam PBT 
ar vPvB kriterijų vertinimas nebuvo atliekamas.  
 

3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

 
3.1 Medžiagos 

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 produktas yra traktuojamas kaip vieninė medžiaga.  

Pavojingų komponentų identifikavimas 

CAS Nr. EC Nr. REACH 
registracijos Nr. 

m. d. % Pavadinimas Klasifikacija pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1272/2008 
[CLP / GHS] reikalavimus 

7727-37-9   231-787-9 

Neregistruojama, 
nes pagal 
Reglamento 
(EB) Nr. 
1907/2006 
priedą Nr. V 
sudaro išimtį 

99,0-
99,996 
 
 
 

Azotas  
 

Slėgio veikiamos dujos, H280 
(tik balionams, balionų 
ryšuliams); 
atšaldytos suskystintos dujos, 
H281 (tik izoterminiams, 
kriogeniniams indams bei 
rezervuarams) 

 
CAS Nr. EC Nr. REACH 

registracijos Nr. 
m. d. % Pavadinimas Klasifikacija pagal Direktyvos 

67/548/EEB reikalavimus 

7727-37-9   231-787-9 

Neregistruojama, 
nes pagal 
Reglamento (EB) 
Nr. 1907/2006 
priedą Nr. V 
sudaro išimtį 

99,0-
99,996 
 
 
 

Azotas Neklasifikuojama kaip 
pavojinga medžiaga. 
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4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

 
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Medžiaga į organizmą gali patekti per:  
Įkvėpus: žmogų išvesti iš pavojingos zonos , kviesti gydytoją. 
Patekus ant odos: nušalusias vietas apriškite steriliu tvarsčiu . Kreipkitės į gydytoją. 
Patekus į akis: kruopščiai praskalaukite akis vandeniu. Kreipkitės į gydytoją. 
Prarijus: nereikalinga. 
 
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 
Uždelstas poveikis nežinomas.  
 
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą 
Medicininė priežiūra dėl kvėpavimo sutrikimo, nušalimo 

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

 
5.1 Gesinimo priemonės 
Tinkamos gesinimo priemonės: nedegus. 
Gesinimo priemonės, kurių negalima naudotis saugos sumetimais: nėra. 
Netinkamos gesinimo priemonės: nėra 
 
5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
Nėra 
 
5.3 Patarimai gaisrininkams 
Izoliuojančios dujokaukės 

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

 
6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros. 
Neteikiantiems pagalbos darbuotojams:  
Vengti kontakto su produktu. Dėvėti asmenines apsaugos priemones, nurodytas 8 punkte.  
Aplinkosaugos priemonės: Esant skysto azoto nuotėkiui, sustabdyti. Neleisti produktui prasiskverbti į 
kanalizaciją, rūsio patalpas, šachtas ir kitas vietas , kur jo susikaupimas būtų pavojingas. Išvėdinti avarijos 
vietą. 
Skystas azotas išpilamas tam tikslui skirtoje vietoje, be asfalto, medžio ar kitų organinių medžiagų dangos.  
s. 
Pagalbos teikėjams: Vengti kontakto su produktu. Dėvėti asmenines apsaugos priemones, nurodytas 8 punkte.  
 
6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 
Nereikalingos.  
 
6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės. Nėra 
 
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius 
Skyriuje Nr. 8 nurodytos asmens apsaugos priemonės, o skyriuje Nr. 13 nurodyti atliekų tvarkymo metodai.  

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 
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7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 
Reikalavimai ir rekomendacijos naudojimui: patalpose, kuriose gaminamas ir laikomas azotas , turi būti 
tiekiamoji-ištraukiamoji ventiliacija pagal STR 2.09.02 “Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas“ 
reikalavimus ir avarinė ventiliacija. 
 
Reikalavimai sandėliavimui: Dujinio azoto baliono ventilį atidaryti lėtai siekiant išvengti slėginio smūgio. 
Dirbant su skystu azotu reikia naudotis asmenines apsaugos priemones. Dujų balionai, kriogeniniai indai turi 
būti laikomi patalpoje,kad jų neveiktų didelis temperatūrų svyravimas. Sandėliavimo patalpos turi būti švarios, 
sausos ,gerai vėdinamos.Tuščius,pilnus dujų balionus,bei kriogeninius indus sandėliuoti atskirai,sudaryti 
sąlygas kriogeninių indų rotacijai. 
Nurodymai dėl ribinio cheminės medžiagos, preparato kiekio, galimo sandėliuoti nurodytomis sąlygomis Kai 
skystame azote deguonies kiekis padidėja iki 30 % (pvz.. , skysto azoto išgarinime),gali susidaryti sprogūs ir 
degūs mišiniai su organiniais junginiais. Todėl talpose arba kitose uždaruose induose, skirtuose atlikti darbus 
skysto azoto terpėje ,neturi būti tepalo ,organinių tirpiklių ir kitų degių bei sprogių skysčių. Prieš pradedant 
darbus, būtina patikrinti deguonies kiekį azote. 
 
7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus. 
Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: nėra. 
 
Reikalavimai cheminės medžiagos, preparato pakuotei: balionai, izoterminiai rezervuarai turi atitikti 
slėginių indų taisyklių reikalavimus. 
 
7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai). 
Dujinis azotas naudojamas inertinės atmosferos sudarymui gaminant, pervežant lengvai oksiduojamas 
medžiagas, aukštos temperatūros metalo, nesąveikaujančio su azotu apdirbimo procesuose, uždarų metalinių 
indų bei vamzdynų konservavimui bei kitiems techniniams tikslams. Skystas azotas naudojamas kaip šaldymo 
agentas. 

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA 

 
8.1 Kontrolės parametrai 
Poveikio ribiniai dydžiai darbo aplinkoje: ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRVD), trumpalaikio ribinis dydis 
(TPRD) nenurodytas HN 23 
 
8.2 Poveikio kontrolė 
 
8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonės: ištraukiamoji-tiekiamoji ventiliacija. 
 
8.2.2 Individualios apsaugos priemonės:  
Akių ir veido apsauga: apsauginiai akiniai, organinio stiklo skydeliai. 
Odos apsauga: darbo drabužius 
Rankų apsauga: veltinės pirštinės (skystam azotui), pirštinės.  
Kita apsauga: tankios medvilnės kostiumas (švarkas, kelnės), spec. batai. 
Kvėpavimo organų apsauga: venkite aplinkos, kurioje deguonies mažiaus nei 21 %, izoliuojančios dujokaukės. 
Apsauga nuo terminių pavojų: Nėra būtina 
 
8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolė: Nėra būtina 
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9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

 
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
Išvaizda:                                                                      bekvapės dujos (dujiniam azotui), bespalvis, 
Kvapas:                                                                       bekvapis skystis (skystam azotui), bekvapės dujos (dujiniam 
azotui), 
pH                                                                               Suskystintoms dujoms netaikoma 
Lydymosi/užšalimo temperatūra,                            -78,5 °C/ -57 °C 
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: -78,5°C 
Pliūpsnio temperatūra: nedegus 
Degumas (dujų ): nedegus  
Garų slėgis: nežinomas 
Santykinis tankis: 1,25 kg/ m3 dujinis azotas, 790 kg/m3 

Tirpumas vandenyje: nežinomas 
Pasiskirstymo koeficientas:n-oktanolis/vanduo: neorganinėms dujinėms medžiagoms nenustatomas 
Klampa: nenustatoma 
Sprogstamosios savybės nesprogus 
Oksidacinės savybės                                                neoksiduojantis 
 
9.2 Kita informacija 
Nėra 
 

10. STABILUMAS IR REAKCINGUMAS 

 
10.1 Reakcingumas 
Normaliomis sąlygomis stabilus. Skystas azotas virsta dujiniu 
 
10.2 Cheminis stabilumas  
Normaliomis sąlygomis stabilus. Skystas azotas virsta dujiniu 
 
Stabilizatorių reikmė: nereikalingi. 
 
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 
Nėra. 
 
10.4 Vengtinos sąlygos 
Saugoti nuo saulės, laikyti gerai vėdinamoje patalpoje, netrankyti.  
 
10.5 Nesuderinamos medžiagos 
Nėra. 
 
10.6 Pavojingi skylimo produktai 
Nėra 
 

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 
11.1. Informacija apie toksinį poveikį (medžiagos): netoksiška 



 
 

AB “Achema”                                                                                                                                                                             

Saugos duomenų lapas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) priedą Nr. II 

DUJINIS IR SKYSTAS AZOTAS 
 

   

6 psl. iš 8 
 

11.1.1. Ūmus toksiškumas: netoksiška 
11.1.2. Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: nedirgina 
11.1.3. Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: nejautrina 
11.1.4. Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: nepasižymi 
11.1.5. Kancerogeniškumas: nepasižymi 
11.1.6. Toksiškumas reprodukcijai: netoksiška 
11.1.7. Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) (vienkartinis poveikis): netoksiška 
11.1.8. Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) (kartotinis poveikis): netoksiška 
11.1.9. Aspiracijos pavojus: nėra 

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

12.1 Toksiškumas. Netoksiška  
 
12.2 Patvarumas ir skaidomumas.  
 
12.3 Bioakumulacijos potencialas. Nepasižymi bioakumuliacinėmis savybėmis.  
 
12.4 Judrumas dirvožemyje. Nežinomas 
 
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 Priedą Nr. XIII neorganinėms medžiagoms PBT ar vPvB kriterijų 
vertinimas neatliekamas.  
 
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis 
Nėra.  

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 
Reikalavimai: atliekų neišmesti į aplinką.  
13.1 Atliekų tvarkymo metodai 
Cheminės medžiagos, preparato atliekų, užterštų pakuočių šalinimo būdai (deginimas, perdirbimas, 
šalinimas sąvartyne ir pan.): nereikalingi. 
14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

14. Informacija apie gabenimą 
 
14.1 JT numeris 
1066 (tik balionams, balionų ryšuliams) 
1977 (tik izoterminiams, kriogeniniams indams bei rezervuarams) 
 
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas 
Azotas suslėgtas,  
Azotas atšaldytas, skystas 
 
14.3 Gabenimo (vežimo) pavojingumo klasė (-s) 
2 
 
14.4 Pakuotės grupė 
Netaikoma 
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14.5 Pavojingo krovinio kodas:  
20 Azotas suslėgtas 
22 Azotas atšaldytas, skystas 
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams 
Dujinis azotas pervežamas balionuose su gaubtais. Balionai gabenami horizontalioje padėtyje su pertvaromis 
tarp balionų arba specialiose konteineriuose vertikalioje padėtyje (būtinai su apsauga,apsaugančią nuo galimo 
virtimo). 
Skystas azotas gabenamas autotransportu kriogeniniuose induose ir talpose (cisternose) atitinkančiose ADR 
reikalavimus. 
14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą. 
Netaikoma 
 

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

 
15.1 Su konkrečia chemine medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 
Teisės norminiai aktai, reglamentuojantys cheminės medžiagos, preparato klasifikaciją, ženklinimą, naudojimo 
ribojimą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkoje, atliekų tvarkymą ir kt.: 
- Pagal „Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, kuris iš dalies keičia ir panaikina direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB 
ir iš dalies keičia Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006“, yra paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
Nr. L353, 51 tomas, 2008 m. gruodžio 31 d.; 
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH); 
- KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH); 
-Higienos normą HN 23 “Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio 
vertinimo bendrieji reikalavimai “; 
- Galiojantis “Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatus“ ir “Darbuotojų apsaugos nuo 
kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatus“; 
- Higienos normą HN 36 “Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“; 
- Galiojantis “Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas“; 
- Galiojančios “Atliekų tvarkymo taisyklės“; 
- Galiojančios“Lietuvos Respublikos parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės“; 
- Galiojantis įmonės standartas ĮST 156667399-61, technologinis reglamenas TR-796-06; 
- Galiojančios “Laikinąsias besiūlių balionų naudojimo taisyklės“; 
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR); 
- Pavojingų krovinių tarptautinoų vežimogeležinkeliais taisyklės (RID); 
- Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas (IMDG); 
Papildoma informacija, nurodyta cheminės medžiagos preparato pakuotės (taros) etiketėje: 
Manipuliacinis ženklas Nr.4 pagal LST EN ISO 780; 

         
 
15.2 Cheminės saugos vertinimas Kadangi azotas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 priedą Nr. V sudaro 
išimtį ir yra neregistruojamas, todėl jam cheminės saugos vertinimas nebuvo atliekamas. 
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16. KITA INFORMACIJA 

Naudojamų sutrumpinimų paaiškinimas: 
H280 - „Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti“; 
H281 - „Turi atšaldytų dujų, gali sukelti kriogeninius nušalimus arba pažeidimus“; 
P282 - „Mūvėti nuo šalčio izoliuojančias pirštines/naudoti veido skydelį/akių apsaugos priemones“ 
P336 - „Prišalusias daleles atitirpinti drungnu vandeniu. Netrinti paveiktos zonos“ 
P315 - „Nedelsiant kreiptis į gydytoją“ 
P410+P403 - „Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje“ 
P403 - „Laikyti gerai vėdinamoje vietoje“ 
P250 - „Netrankyti“ 
ADR - Pavojingų krovinių vežimo automobiliais sutartis; 
RID - Pavojingų cheminių krovinių gabenimo geležinkeliu tarptautinis reglamentas; 
SMGS - Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimas. 

 
 Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su 
chemine medžiaga, preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą 
saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta 
atsiradus naujų duomenų apie cheminės medžiagos preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos 
priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija 
neatskleidžia kitų cheminės medžiagos, preparato savybių. 
 
Peržiūrėta: 2015-01-30 
Versija Nr. 1 
Peržiūros Nr. 5 
Sukurta:2010.12.31 
Saugos duomenų lapo pabaiga 
 
 
 
AB “ACHEMA” filialo “Gaschema” direktorius J. Kaminskas 
 
Suderinta: 
 
MEL vadovaujantysis inžinierius L.Tatariškinaitė 
 
 



  

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 
  

Saugos duomenų lapas 
Pagal ES 2015/830 
Cheminis produktas: POLIFLOCK SM 960 

1 lapas iš 7 lapų 
Parengimo data: 2009-07-14 
Paskutiniojo peržiūrėjimo data: 
2019-04-04  

  
 

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 
 
1.1. Produkto identifikatorius 
Produkto prekinis pavadinimas: POLIFLOCK SM 960 
Produkto tipas: mišinys. 
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimai būdai 
Nustatyti naudojimo būdai: flokuliantas, skirtas dumblo sausinimui.  
Nerekomenduojami: nėra.  
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 
Tiekėjas: UAB „Ekotakas“ 
Adresas: Savanorių pr. 435, LT-49280 Kaunas 
Šalis: Lietuva 
Tel.: +370 37 407039 
Fax.: +370 37 407038 
El.paštas: info@ekotakas.lt 
1.4. Pagalbos telefono numeris 
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą tel. nr.: +370 5 2362052 
Bendras pagalbos telefonas: 112. 
 

2. GALIMI PAVOJAI 
 
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 
Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: Odos dirginimas, akių dirginimas, 2 pav.kategorija; Sukelia 
smarkų akių dirginimą; Dirgina odą; Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
2.2. Ženklinimo elementai 
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:  

Atsargiai 

Pavojingumo frazės: H315 Dirgina odą, H319 Sukelia smarkų akių dirginimą, H412 Kenksminga 

vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus;  

Atsargumo frazės: prevencinės – P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas, P280 Mūvėti apsaugines 

pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones, P273 Saugoti, kad nepatektų 

į aplinką, atoveikis – P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens, P321 

Specialus gydymas: patekus ant odos gausiai plauti vandeniu su muilu, P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: 

kreiptis į gydytoją, P362 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant, 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,  

šalinimas – P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančias „Atliekų tvarkymo taisykles“. 

2.3. Kiti pavojai 
PBT ir vPvB kriterijų vertinimas: neatitinka kriterijų pagal REACH XIII priedą. 
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Paskutiniojo peržiūrėjimo data: 
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3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 
 
3.2. Mišiniai 

Šis produktas yra mišinys. 

Pavojingos sudedamosios dalys: 

Cheminis 
pavadinimas 

EC Nr. REACH 
registracijos Nr. 

Koncentracija (%) Klasifikacija pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 
1272/2008 

Nafta hidrinta 
lengvoji 

920-107-4 01-2119453414-
43-XXXX 

20-45 Pav. įkvėpus 1; H304, 
EUH066 

Riebalų 
izoalkoholio etoksi-
propoksilatas 

Polimeras  Netaikoma 
(polimeras) 

<5 Ūmus toks., 4; H302, 
Smarkus akių paž.1; 
H318 

Adipo rūgštis 204-643-3 01-2119457561-
38-XXXX 

<2 Akių dirginimas, 2; 
H319 

 

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 
 
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Įkvėpus: Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą. 
Patekus ant odos: Nusiimti užterštus drabužius ir batus, nedelsiant gausiai plauti vandeniu ir muilu. Jei odos 
dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Patekus į akis: Nedelsiant atvėrus akių vokus gausiai plauti vandeniu, ne trumpiau kaip 15 minučių. Nedelsiant 
kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: Skalauti burną vandeniu. NESUKELTI vėmimo. Skubiai kviesti gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės 
centrą. 
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 
Nėra informacijos. 
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą. 
Nėra. 
 

5.  PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 
 
5.1. Gesinimo priemonės 
Tinkamos gesinimo priemonės: Vanduo, purškiamas vanduo, putos, anglies dioksidas (CO2), sausi milteliai. 
Netinkamos gesinimo priemonės: Nėra. 
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
Pavojingi skilimo produktai: Anglies oksidai, azoto oksidai, vandenilio chloridas. 
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5.3. Patarimai gaisrininkams 
Apsauginės priemonės: Dėvėti kvėpavimų takų ir spec.gaisrininkų drabužius. 
Kita informacija: Išsiliejęs produktas ant grindų sudaro labai slidžią plėvelę. 
 

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 
 
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
Asmens atsargumo priemonės: Neliesti ir nevaikščioti per išsiliejusį produktą. Išsiliejęs produktas ant grindų 
sudaro labai slidžią plėvelę. 
Apsaugos priemonės: Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, pirštines ir akių/veido apsaugos priemones. 
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 
Saugoti, kad išsipylęs produktas nepatektų į kanalizaciją ir atvirus vandens telkinius, gruntą. 
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
Smulkūs išsiliejimai: Neplaukite su vandeniu. Išsipylusį produktą sugerti inertine absorbuojančia medžiaga. 
Dideli išsiliejimai: Neplaukite su vandeniu. Užtvenkite. Skubiai išvalykite semtuvo arba vakuumo pagalba. 
Likučiai: Sugerti inertine absorbuojančia medžiaga. 
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 
Skyrius Nr. 7: Naudojimas ir sandėliavimas; Skyrius Nr. 8: Poveikio prevencija/asmens apsauga: Skyrius Nr. 
13: Atliekų tvarkymas. 
 

7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS 
 
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 
Vengti kontakto su oda ir akimis. Išsiliejęs produktas sudaro labai slidžią plėvelę. Dirbant nevalgyti, negerti, 
nerūkyti. 
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 
Saugaus sandėliavimo sąlygos: Laikyti atokiau nuo kaitros ir užsidegimo šaltinių. Užšalimas paveiks fizinę 
būklę ir gali sugadinti produktą. 
Produktą laikyti originalioje gamintojo pakuotėje, gerai vėdinamoje ir sausoje patalpoje. Vengti žemų ir aukštų 
temperatūrų. Geriausia sandėliavimo ir laikymo temperatūra nuo +5ºC iki +25ºC. 
Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: Nenustatyta. 
Reikalavimai preparato pakuotei: Pakuotė turi būti atspari mineralinių alyvų poveikiui ir sandari. Geriausiai tinka 
plastikinės statinės ar konteineriai. 
7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 
Žr. 1.2.skyrius. 
 

8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA 
 
8.1. Kontrolės parametrai 
Informacija apie pavojingus komponentus: 
Produkto kenksmingų komponentų pavojingų koncentracijų ir jų ilgalaikio bei trumpalaikio poveikio ribinės 
vertės darbo aplinkos ore pagal HN 23:2001 yra šios: 
Komponento ribinės vertės Ilgalaikio poveikio Trumpalaikio poveikio 
                                                                                        (IPRV, mg/m3) (TPRV, mg/m3) 
Nafta hidrinta lengvoji, CAS Nr.64742-48-9 
(pagal vait spirita) 300 600 
Adipo rūgštis, CAS Nr.124-04-9   4 
8.2. Poveikio kontrolė 
Techninės priemonės: Užtikrinti pakankamą ventiliaciją, ypač uždarose patalpose. Naudoti vietinę ištraukiamąją 
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ventiliaciją, jei susidaro migla. Nesant rūkui, pakankamas normalus patalpų vėdinimas. 
Akių/veido apsauga: Apsauginiai akiniai. 
Odos apsauga: Dėvėti kombinezoną ar spec. chemiko prijuostę bei guminius batus, kur gali atsirasti fizinis 
kontaktas su produktu. 
Rankų apsauga: Plastikinės arba pirštinės iš PVC. 
Kvėpavimo takų apsauga: Jei vėdinimo nepakanka, naudoti P3 tipo filtruojančias kaukes. 
Asmens higienos priemonės: Prausti rankas ir veidą prieš pertraukėles ir iškart po produkto naudojimo, taip pat 
baigus darbus. Laikytis asmens higienos taisyklių. 
Poveikio aplinkai kontrolės priemonės: Saugoti, kad produktas nepatektų į aplinką. 
 

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 
 
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
 
IŠVAIZDA:                                                      
SPALVA:                                                                                 
KVAPAS:                                                                                 
PH (1 % tirpalo):  
VIRIMO TEMPERATŪRA:                                                         
PLIŪPSNIO TEMPERATŪRA:                                                   
DEGUMAS (kietųjų medžiagų, dujų):                                          
SPROGSTAMUMAS:                                                                
       Žemutinė, tūrio%                                                                  
       Viršutinė, tūrio%                                                                             
OKSIDACINĖS SAVYBĖS:                                                       
GARŲ SLĖGIS:                                                                                                                                                    
TANKIS, g/cm3:                                                                         
TIRPUMAS:                                                                              
TIRPUMAS VANDENYJE:                                                          
PASISKIRSTYMO KOEFICIENTAS: n-oktanolis/vanduo              
KLAMPA:                                                                                  
GARŲ TANKIS:                                                                         
GARAVIMO GREITIS: 
LYDYMOSI/UŽŠALIMO TEMPERATŪRA: 
 
9.2.  Kita informacija 
Nėra. 

skystis 
balta 
mineralinių alyvų 
3,6-4,1 
>100 
>100 
netaikomas 
neištirtas 
–         
–           
neištirtos 

2,3 kPa @ 20 C                                                                     
1,03 
tirpus 
disperguojamas 
neištirtas 
1200 cps 
neištirtas 

0,804 g/l @ 20 C               

5 C                                                                     

 

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 
 
10.1. Reaktingumas 
Naudojant pagal paskirtį ir laikantis sandėliavimo taisyklių ir saugos reikalavimų produktas stabilus. 
10.2. Cheminis stabilumas 
Naudojant pagal paskirtį ir laikantis sandėliavimo taisyklių ir saugos reikalavimų produktas stabilus. 
10.3. Pavojingų reakcijų galimybės 
Nežinoma. 
10.4. Vengtinos sąlygos 
Saugoti nuo šalčio, karščio ir saulės šviesos. 
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10.5. Nesuderinamos medžiagos 
Su vandeniu reaguojančios medžiagos 
10.6. Pavojingi skilimo produktai 
Terminio skilimo (degimo) metu susidaro aitrūs dūmai bei kenksmingi skilimo produktai, pvz., anglies oksidai ir 
azoto oksidai. 
 
11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 
11.1. Informacija apie toksinį poveikį 
Ūmus toksiškumas: LD50 nurijus (žiurkėms) >2000 (pagal analogiškus produktus) 
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: Nėra. 
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: Nėra. 
Mutageniškumas: Nėra. 
Kancerogeniškumas: Nėra. 
Toksiškumas reprodukcijai: Nėra. 
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) (vienkartinis poveikis): Nėra. 
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) (kartotinis poveikis): Nėra. 
Aspiracijos pavojus: Nėra. 
 

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 
12.1. Toksiškumas 
LC50/žuvis/96 h = 10-100 mg/L (apytikris) 
EC50/dafnija/48 h = 10-100 mg/L (apytikris) 
12.2. Patvarumas ir skaitomumas 
Lengvai skyla (vyksta biodegradacija). Esant natūraliam pH (>6) per 28 dienas polimeras degraduojasi dėl 
hidrolizės daugiau nei 70 %. Hidrolizės produktai nėra kenksmingi vandens organizmams. 
12.3. Bioakumuliacijos potencialas 
Duomenų nėra. 
12.4. Judrumas dirvožemyje 
Duomenų nėra. Vandenyje disperguojasi. 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
Neatitinka kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 Priedo XIII reikalavimus. 
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 
Nėra. 
 

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 
13.1. Atliekų tvarkymo metodai 
Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis galiojančiomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis” ir „LR atliekų 
tvarkymo įstatymą“. 
Atliekų kodas: 19 08 99 (kitaip neapibrėžtos nuotekų valymo įrenginių atliekos). Jas pašalinti kartu su buitinėmis 
atliekomis negalima. 
Netinkamos panaudojimui ir užterštos pakuotės sutvarkymo kodas 15 01 02 (plastikinė pakuotė). 
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14.  INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 
 
Mišinys nepriskiriamas pavojingų medžiagų klasei ir jam netaikomi Europos sutarties dėl pavojingų tarptautinių 
vežimų keliais (ADR) reikalavimai. 
 
14.1. JT numeris 
Nėra 
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas 
Nėra 
14.3. Gabenimo (vežimo) pavojingumo klasė 
Nėra 
14.4. Pakuotės grupė 
Nėra 
14.5. Pavojus aplinkai 
Nėra 
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams 
Nėra 
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą 
Nėra 
 

15.  INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 
 
15.1. Su konkrečia chemine medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

- Pagal galiojančią „Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką“; 
- Pagal higienos normą HN 23 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir 

poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai “; 
- Pagal galiojančią „Saugos duomenų lapo reikalavimų ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams 

tvarką“;  
- Pagal galiojančius „Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatus“ ir „Darbuotojų 

apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatus“; 
- Pagal higienos normą HN 36 “Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“; 
- Pagal galiojantį „Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“; 
- Pagal galiojantį „Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą“; 
- Pagal galiojantį „Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymą“; 
- Pagal galiojančias „Atliekų tvarkymo taisykles“; 
- Pagal galiojančias „Lietuvos Respublikos parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo 

taisykles“; 
- Klasifikavimas pagal 67/548 EEB,1272/2008 EB, ženklinimas pagal 1907/2006 EB ir 1272/2008 EB. 

 
15.2. Cheminės saugos vertinimas 
Kadangi mišinys pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 yra neklasifikuojamas kaip pavojingas, tai pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 Priedą Nr. XIII jam cheminės saugos vertinimas nebuvo atliekamas. 
 

16.  KITA INFORMACIJA 
 
H FRAZIŲ IR SKAITMENINIŲ ŽENKLŲ SĄRAŠAS (pagal 2, 3 skiltis): 
Trumpinimai 

Pav. įkvėpus 1 = Pavojus įkvėpus, 1 pavojaus kategorija 
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Ūmus toks. 4 = Ūmus toksiškumas, 4 pavojaus kategorija 

Smarkus akių paž. 1 = Smarkus akių pažeidimas, 1 pavojaus kategorija 
 
H-Frazės 
H318 Smarkiai pažeidžia akis 
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą 
H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį 
H302 Kenksminga prarijus 
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus 
EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. 
 

 

 

 



 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas
1.1 Produkto identifikatorius

Medžiagos identifikavimas orto-Fosforo rūgštis

Produkto numeris 9079

Registracijos numeris (REACH) 01-2119485924-24-xxxx

Indekso Nr. 015-011-00-6

EB numeris 231-633-2

CAS numeris 7664-38-2

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai: laboratorinis chemikalas
medžiagų laboratorijų ir analizės reikmėms
gamybai ir importui
žaliavų medžiagų naudojimui
tarpinės cheminės medžiagos
preparatų formulavimas [maišymas] ir (arba)
perpakavimas (išskyrus lydinius)
paviršiaus apdorojimą ar uždengimą, naudojami
pramonės ar kitiems tikslams

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Carl Roth GmbH + Co KG
Schoemperlenstr. 3-5
D-76185 Karlsruhe
Vokietija

Telefonas: +49 (0) 721 - 56 06 0
Faksas: +49 (0) 721 - 56 06 149
el. Paštas: sicherheit@carlroth.de
Interneto svetainė: www.carlroth.de

Už saugos duomenų lapą atsakingas
kompetentingas asmuo

: Department Health, Safety and Environment

elektroninis paštas (kompetentingo asmens) : sicherheit@carlroth.de

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pavadinimas Gatvė Pašto indeksas/
miestas

Telefonas Interneto svetainė

Poison Centre Vilnius
University

Emergency Hospital

Šiltnamių g. 29 LT-04130 Vilnius +370 687 53378 www.tox.lt

1.5 Importuotojas
UAB Grida
Molétu g. 16, Didzioji Riesé
14260  Vilnius r.
Lietuva

Telefonas: 052 46 94 35.
Faksas:
Interneto svetainė: www.grida.lt

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

orto-Fosforo rūgštis  85 %, papildomas grynasis

produkto numeris: 9079
Versija: 2.0 lt
Pakeičia versiją: 16.06.2015  Versija:
(1)

sukūrimo data: 16.06.2015
Peržiūrėta: 09.05.2019

Lietuva (lt) Puslapis 1 / 15



 2 SKIRSNIS: Galimi pavojai
2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Klasifikavimas pagal GHS

Skirsnis Pavojingumo klasė Pavojaus klasė ir
kategorija

Pavojing
umo
frazė

2.16 metalų koroziją sukeliančios medžiagos (Met. Corr. 1) H290

3.2 odos ėsdinimas/dirginimas (Skin Corr. 1B) H314

3.3 smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas (Eye Dam. 1) H318

2.2 Ženklinimo elementai

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Signalinis žodis Pavojinga

Piktograma

GHS05

Pavojingumo frazės
H290 Gali ėsdinti metalus
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

Atsargumo frazės

Atsargumo frazės - prevencinės
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių

apsaugos priemones/veido apsaugos priemones.

Atsargumo frazės - atoveikis
P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.

Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/

kreiptis į gydytoją.

Pakuočių, kurių turinys neviršija 125 ml, ženklinimas
Signalinis žodis: Pavojinga

Simbolis(iai)

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Saugos duomenų lapas
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P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių apsaugos priemones/veido
apsaugos priemones.

P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu

arba čiurkšle.
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

2.3 Kiti pavojai
Nėra papildomos informacijos.

 3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.1 Medžiagos

Medžiagos pavadinimas orto-Fosforo rūgštis

Indekso Nr. 015-011-00-6

Registracijos numeris (REACH) 01-2119485924-24-xxxx

EB numeris 231-633-2

CAS numeris 7664-38-2

Molekulinė formulė H₃PO₄

Molinė masė 98 g/mol

 4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrosios pastabos
Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Pirmąją pagalbą suteikiančiojo apsauga.

Įkvėpus
Įleiskite gryno oro. Abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams kreipkitės medicininės
pagalbos/ į gydytoją.

Patekus ant odos
Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti dideliu kiekiu vandens. Reikia nedelsiant kreiptis į
gydytoją, nes negydomų nudegimų vietose atsiras sunkiai gyjančios žaizdos.

Patekus į akis
Po sąlyčio su akimis atmerktas akis nedelsinat 10-15 minučių skalauti tekančiu vandeniu bei kreiptis į
gydytoją. Saugokite nesužesitą akį.

Prarijus
Nedelsdami išskalaukite burną ir išgerkite daug vandens. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Nurijus kyla
stemplės ir skrandžio perforacijos pavojus (stiprus ėsdinantis poveikis).

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Įkvėpus: Kosulys, skausmas, dusulys ir kvėpavimo sunkumas,
Patekus ant odos: Stipriai nudegina, Sukelia blogai gyjančias žaizdas,
Patekus į akis: Gali smarkiai pažeisti akis, Rizika apakti,
Nurijus: Korozija, Vėmimas, Skrandžio perforacija
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4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
Simptomų gydymas.

 5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės
5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės
Gesinimo priemones pritaikykite prie gaisro aplinkos
vandens purškimas, putos, sausi gesinimo milteliai, anglies dioksidas (CO2)

Netinkamos gesinimo priemonės
vandens srovė

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Nedegioji. Garai yra sunkesni už orą, pasklinda pažemiu ir sudaro su oru sprogius mišinius.

Pavojingi degimo produktai
Gaisro metu gali susidaryti: fosforo oksidai (PxOy)

5.3 Patarimai gaisrininkams
Gaisrą gesinti laikantis įprastinio atsargumo pakankamu atstumu. Naudoti autonominius kvėpavimo
aparatus. Dėvėkite chemikalams atsparų apsauginį kombinezoną.

 6 SKRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės
6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams
Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.
Neįkvėpti garų, aerozolių.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis. Produktas yra rūgštis. Prieš
išleidžiant nuotekas į valymo įrenginį dažniausiai reikia neutralizuoti.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Patarimai kaip izoliuoti išsiliejusią medžiagą
Nuotekų sistemų uždengimas.

Patarimai kaip išvalyti išsiliejusią medžiagą
Surinkite skystį sugeriančia priemone (smėliu, diatomitu, rūgšties rišikliu, universaliu rišikliu).

Kita su išsiliejimais ir patekimu į aplinką susijusi informacija
Išmetimui dėti į specialiai skirtus konteinerius.
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6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Pavojingi degimo produktai: žr. 5 skyrių. Asmeninės apsaugos įrangos: žr. 8 skyrių. Nesuderinamos
medžiagos: žr. 10 skyrių. Atliekų tvarkymas: žr. 13 skyrių.

 7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai. Užterštus paviršius kruopščiai išvalykite.

Patarimas dėl bendros darbo higienos
Prieš pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir
gyvulių pašaro.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Nesuderinamos cheminės medžiagos ar mišiniai
Stebėti patarimus kompleksinio sandėliavimo.

Dėmesys kitiems patarimas

• Ventiliacijos reikalavimai
Naudoti vietinio ir bendrojo vėdinimo.

• Specialius sandėliavimo patalpų ar talpyklų konstrukcijos reikalavimai
Rekomenduojama sandėliavimo temperatūra: 15 – 25 °C.

7.3 Konkretus(-ūs) galutinio naudojimo būdas(-ai)
Nėra informacijos.

 8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija (asmens apsauga)
8.1 Kontrolės parametrai

Nacionalinės ribinės vertė

Profesinio poveikio ribinės vertės (darbo vietos poveikio riba)

Šalis Medžiagos
pavadinimas

CAS Nr. Pastab
a

Identifik
atorius

IPRD
[pp
m]

IPRD
[mg/
m³]

TPR
D

[pp
m]

TPRD
[mg/
m³]

Šaltinis

EU ortofosforo rūgštis 7664-38-2 IOELV 1 2 2000/39/EB

LT ortofosforo rūgštis 7664-38-2 PPRD 1 2 HN 23

Pastaba
IPRD Dinaminis svertinis vidurkis (ilgalaikio poveikio ribinė vertė): 8 valandų matuotas ar apskaičiuotas dinaminis

svertinis vidurkis (jei nenurodyta kitaip)
TPRD Trumpalaikio poveikio ribinė vertė: ribinė vertė, kurios nederėtų viršyti, ir kuri yra susijusi su 15minučių trukme (jei

nenurodyta kitaip)

Atitinkamos DNEL-/DMEL-/PNEC-vertės ir kitos išvestinės ribinės poveikio nesukeliančios vertės

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

orto-Fosforo rūgštis  85 %, papildomas grynasis

produkto numeris: 9079

Lietuva (lt) Puslapis 5 / 15



• poveikiai žmogaus sveikatai

Pakitimas Išvestinės
ribinės

poveikio
nesukelianti

vertė

Apsaugos tikslas,
veikimo būdas

Naudojimas Ekspozicijos trukmė

DNEL 2 mg/m³ žmogus, įkvėpus darbuotojas (pramonė) ūmus - vietiniai poveikiai

DNEL 1 mg/m³ žmogus, įkvėpus darbuotojas (pramonė) lėtinis - vietiniai poveikiai

8.2 Poveikio kontrolė

Individualios apsaugos priemonės (asmeninės apsaugos priemonės)

Akių/veido apsauga

Naudoti apsauginius akinius su šoniniais skydais. Naudoti veido apsaugos priemones.

Odos apsauga

• rankų apsauga
Mūvėti tinkamas pirštines. Tinka cheminėms medžiagoms atsparios pirštines patikrinintos pagal EN
374. Patikrinti hermetiškumą/nepralaidumą prieš naudojimą. Specialiais atvejais apie apsauginių
pirštinių atsparumą chemikalams rekomenduojame teirautis pirštinių gamintojo.

•  medžiagos rūšis
NBR (Nitrilinis kaučiukas)

• medžiagos storis
>0,3 mm

• prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laikas
>480 minutes (atsparumas: 6 lygis)

• kitos apsaugos priemonės
Priimti atsigavimo laikotarpius odos regeneracijai. Rekomenduojama profilaktinė odos apsauga
(kremai/tepalai).

Kvėpavimo organų apsauga

Kvėpavimo takų apsauga reikalinga esant: Aerozolio ar rūko susidarymas. P2 (filtruoja ne mažiau kaip
94 % ore esančių dalelių, spalvinis kodas: Balta).

Poveikio aplinkai kontrolė
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.
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 9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

Agregatinė būsena skystas (klampus)

Spalva bespalvis

Kvapas bekvapis

Kvapo atsiradimo slenkstis Duomenų nėra

Kiti fiziniai ir cheminiai parametrai

pH (vertė)  <0,5 (vanduo: 100 g/l, 20 °C)

Lydimosi/užšalimo temperatūra 21 °C

Pradinė virimo temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas

 158 °C prie 1.013 hPa

Pliūpsnio temperatūra nenustatyta

Garavimo greitis duomenų nėra

Degumas (kietų medžiagų, dujų) nesusiję su (skystis)

Sprogstamumo ribinės vertės

• apatinė sprogimo riba (ASR) tokios informacijos nėra

• viršutinė sprogimo riba (VSR) tokios informacijos nėra

Dulkių debesų sprogimo ribos nesusiję su

Garų slėgis 2 hPa prie 20 °C

Tankis 1,71 g/cm³

Garų tankis 3,4 (oras =1)

Tūrinis tankis Netaikomas

Santykinis tankis Nėra informacijos apie atitinkamas savybes.

Tirpumas

Tirpumas vandenyje maišosi bet kokio santykio

Pasiskirstymo koeficientas

n-oktanolis/vanduo (log KOW) Tokios informacijos nėra.

Savaiminio užsidegimo temperatūra Nėra informacijos apie atitinkamas savybes.

Skilimo temperatūra duomenų nėra

Klampa

• kinematinė klampa 30,5 mm²/s prie 20 °C

• dinaminė klampa 52,16 cP

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės neklasifikuojama kaip sprogi medžiaga

Oksidacinės savybės nei viena(s)
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9.2 Kita informacija
Nėra papildomos informacijos.

 10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas
10.1 Reaktingumas

Metalų koroziją sukeliančios medžiagos.

10.2 Cheminis stabilumas
Medžiaga stabili normaliomis aplinkos ir numatomomis sandėliavimo ir tvarkymotemperatūros ir
slėgio sąlygomis.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė
Stipriai reaguoja su: Šarmai
Pavojinga/pavojingos reakcijos reaguojant su: Metalai (kada išsiskiria vandenilis rūgštinėje/šarmineje
aplinkoje)
=> Sprogumas

10.4 Vengtinos sąlygos
Drėgmė.

10.5 Nesuderinamos medžiagos
skirtingi plastikai

Degių medžiagų išleidimas su
metalai (kada išsiskiria vandenilis rūgštinėje/šarmineje aplinkoje)

10.6 Pavojingi skilimo produktai
Pavojingi degimo produktai: žr. 5 skyrių.

 11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija
11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas
Neklasifikuojama(s) kaip ūmiai toksiška(s).

Paveikimo būdas Pakitimas Vertė Rūšys Šaltinis

prarijus LD50 1.530 mg/kg žiurkė TOXNET

per odą LD50 2.740 mg/kg triušis TOXNET

Odos ėsdinimas/dirginimas
Stipriai nudegina.

Smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas
Smarkiai pažeidžia akis.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas
Klasifikuojama(s) kaip kvėpavimo takus arba odą jautrinanti(s).

Vertinimo santrauka CMR savybių
Neklasifikuojama(s) kaip sukelianti(s) lytinių ląstelių mutacijas, kancerogeniška(s) arba toksiškai
veikiant(s) reprodukciją

• Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis
Neklasifikuojama(s) kaip specifiniai toksiška(s) konkrečiam organui (vienkartinis poveikis).
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• Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - pakartotinis poveikis
Neklasifikuojama(s) kaip specifiniai toksiška(s) konkrečiam organui (pakartotinis poveikis).

Aspiracijos pavojus
Neklasifikuojama(s) kaip kenksminga(s) dėl plaučių pakenkimo pavojaus prarijus.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

• Prarijus
vėmimas, Nurijus kyla stemplės ir skrandžio perforacijos pavojus (stiprus ėsdinantis poveikis)

• Patekus į akis
Smarkiai pažeidžia akis - rizika apakti

• Įkvėpus
kosulys, skausmas, dusulys ir kvėpavimo sunkumas

• Patekus ant odos
stipriai nudegina

• Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)
Sukelia blogai gyjančias žaizdas.

Kita informacija
Nei viena(s)

 12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija
12.1 Toksiškumas

pagal 1272/2008/EB: Neklasifikuojama(s) kaip pavojinga(s) vandes aplinkai.

Toksiškumas vandens organizmams (ūmus)

Pakitimas Vertė Rūšys Šaltinis Ekspozicijo
s trukmė

EC50 >100 mg/l vandens bestuburiai ECHA 48 h

ErC50 >100 mg/l dumbliai ECHA 72 h

Toksiškumas vandens organizmams (lėtinis)

Pakitimas Vertė Rūšys Šaltinis Ekspozicijo
s trukmė

EC50 >1.000 mg/l mikroorganizmai ECHA 3 h

NOEC 1.000 mg/l mikroorganizmai ECHA 3 h

12.2 Skaidomumo procesas
Neorganinėms medžiagoms netaikomi biologinio skaidomumo nustatymo metodai.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas
Nėra duomenų.

12.4 Judumas dirvožemyje
Nėra duomenų.
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12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Nėra duomenų.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis
Nėra duomenų.

 13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas
13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos. Turinį/talpyklą
išpilti (išmesti) pagal vietinius/regioninius/nacionalinius/tarptautinius reikalavimus.

Su nuotekų šalinimu susijusi informacija
Neišleisti į kanalizaciją.

Konteinerių/pakuočių atliekų apdorojimas
Yra pavojingos atliekos; leidžiama naudoti tik patvirtintą (pvz. pagal ADR) tarą.

Su nuotekų šalinimu susijusi informacija
Neišleisti į kanalizaciją.

Konteinerių/pakuočių atliekų apdorojimas
Yra pavojingos atliekos; leidžiama naudoti tik patvirtintą (pvz. pagal ADR) tarą.

13.2 Svarbios nuostatos dėl atliekų
Atliekų kodai/atliekų pavadinimai turi būti paskirti pagal EAK, priklausomai nuo srities ir technologijų.

13.3 Pastabos
Atliekas reikia rūšiuoti pagal tam tikras kategorijas, kurias gali atskirai tvarkyti vietos ar nacionaliniai
atliekų tvarkymo įrenginiai. Prašome atkreipti dėmesį į nacionalines ir regionalines nuostatas.

 14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą
14.1 JT numeris 1805

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas FOSFORO RŪGŠTIS, TIRPALAS

Pavojingos sudedamosios dalys Orto-Fosforo rūgštis

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Klasė 8 (ėdžiosios medžiagos)

14.4 Pakuotės grupė III (mažai pavojingos medžiagos)

14.5 Pavojus aplinkai nei viena(s) (nekenksminga aplinkai pagal pavojingų
krovinių taisykles)

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams
Turi būti laikomasi pavojingų krovinių nuostatų (ADR) ir savo teritorijoje.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą
Krovinius nenumatoma vežti nesupakuotus.
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14.8 Informacija pagal kiekvieną iš JT tipinių taisyklių

• Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais (ADR/RID/
ADN)

JT numeris 1805

Tinkamas krovinio pavadinimas FOSFORO RŪGŠTIS, TIRPALAS

Įrašai transporto dokumentuose UN1805, FOSFORO RŪGŠTIS, TIRPALAS, 8, III, (E)

Klasė 8

Klasifikacijos kodas C1

Pakuotės grupė III

Pavojaus ženklas(ai) 8

Nekontroliuojami kiekiai (EQ) E1

Riboti kiekiai (LQ) 5 L

Transporto kategorija (TC) 3

Tunelio apribojimo kodas (TRC) E

Pavojaus rūšies identifikacinis Nr. 80

• Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas (IMDG)

JT numeris 1805

Tinkamas krovinio pavadinimas PHOSPHORIC ACID, SOLUTION

Duomeny siuntėjo deklaracijoje UN1805, FOSFORO RŪGŠTIS, TIRPALAS, 8, III

Klasė 8

Jūros teršalas -

Pakuotės grupė III

Pavojaus ženklas(ai) 8

Specialiosios nuostatuos (SP) 223

Nekontroliuojami kiekiai (EQ) E1

Riboti kiekiai (LQ) 5 L

EmS F-A, S-B

Sukrovimo kategorija A

Segregacijos grupė 1 - Rūgštys

• Tarptautinė Civilinės Aviacijos Organizacija (ICAO-IATA/DGR)

JT numeris 1805
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Tinkamas krovinio pavadinimas Fosforo rūgštis, tirpalas

Duomeny siuntėjo deklaracijoje UN1805, Fosforo rūgštis, tirpalas, 8, III

Klasė 8

Pakuotės grupė III

Pavojaus ženklas(ai) 8

Specialiosios nuostatuos (SP) A3

Nekontroliuojami kiekiai (EQ) E1

Riboti kiekiai (LQ) 1 L

 15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą
15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Atitinkami Europos Sąjungos (ES) reglamentai

• Reglamentas 649/2012/ES dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (IPS)
Neįtraukta.

• Reglamentas 1005/2009/EB dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų
Neįtraukta.

• Reglamentas 850/2004/EB dėl patvariųjų organinių teršalų (POP)
Neįtraukta.

• Apribojimai pagal REACH XVII priedą

Medžiagos pavadinimas CAS Nr. Wt. % Registracijos tipas Apribojimo
sąlygos

Nr.

orto-Fosforo rūgštis 100 1907/2006/EC  priedas
XVII

R3 3

Legenda
R3 1.  Nenaudojami gaminant:

- dekoratyvinius gaminius, kurie skirti apšvietimui arba skirtingų fazių spalvų efektams, pavyzdžiui, dekoratyvines
lempas ir pelenines,
- pokštams ir išdaigoms skirtus daiktus,
- žaidimus, kuriuose dalyvauja vienas arba daugiau dalyvių, arba kitus gaminius, kurie skirti žaidimui, net jei jie yra
dekoratyvinio pobūdžio.
2.  1 dalies reikalavimų neatitinkančių gaminių neleidžiama tiekti rinkai.
3.  Neleidžiama tiekti rinkai, jeigu juose yra dažančių medžiagų, nebent jų reikia dėl fiskalinių priežasčių, arba
kvapiųjų medžiagų, arba abiejų rūšių medžiagų, jeigu:
- juos galima naudoti kaip tiekti plačiajai visuomenei skirtų dekoratyvinių žibalinių lempų kurą, ir
- jie kelia pavojų jų įkvėpus ir yra ženklinami žymeniu R65 arba H304.
4.  Tiekti plačiajai visuomenei skirtų žibalinių dekoratyvinių lempų neleidžiama tiekti rinkai, jeigu jos neatitinka
Dekoratyvinių žibalinių lempų Europos standarto (EN 14059), kurį priėmė Europos standartizacijos komitetas
(CEN).
5.  Nepažeisdami kitų Bendrijos nuostatų, susijusių su pavojingų medžiagų ir mišinių klasifikavimu, pakavimu ir
ženklinimu, įgyvendinimo prieš tiekdami juos rinkai tiekėjai užtikrina, kad būtų laikomasi šių reikalavimų:
a)  turintis R65 arba H304 žymenį ir tiekti plačiajai visuomenei skirtas žibalas matomai, įskaitomai ir nenutrinamai
ženklinamas šiuo užrašu: „Šio skysčio pripildytas lempas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje“; o nuo 2010 m.
gruodžio 1 d. – „Gurkšnelis žibalo – ar vien tik lempos dagčio čiulpimas – plaučius gali pažeisti taip, kad gali kilti
grėsmė gyvybei“;
b)  turintis R65 arba H304 žymenį ir tiekti plačiajai visuomenei skirtas degusis kepsninių skystis nuo 2010 m.
gruodžio 1 d. įskaitomai ir nenutrinamai ženklinamas šiuo užrašu: „Gurkšnelis degiojo kepsninių skysčio plaučius
gali pažeisti taip, kad gali kilti grėsmė gyvybei“;
c)  turintys R65 arba H304 žymenį ir tiekti plačiajai visuomenei skirti žibalas ir degusis kepsninių skystis nuo 2010
m. gruodžio 1 d. išpilstomi į juodos spalvos nepermatomas talpyklas, kurių talpa ne didesnė kaip 1 litras.
6.  Ne vėliau kaip iki 2014 m. birželio 1 d. Komisija Europos cheminių medžiagų agentūros paprašo, kad
laikydamasi šio reglamento 69 straipsnio agentūra parengtų dokumentus, kad, jeigu reikia, būtų uždrausti R65
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Legenda
arba H304 žymeniu paženklinti ir tiekti plačiajai visuomenei skirti degusis kepsninių skystis ir dekoratyvinių lempų
kuras.
7.  Žymeniu R65 arba H304 paženklintus žibalą ir degųjį kepsninių skystį pirmą kartą rinkai tiekiantys fiziniai ir
juridiniai asmenys iki 2011 m. gruodžio 1 d., o vėliau – kasmet, atitinkamos valstybės narės kompetentingai
institucijai perduoda duomenis apie pakaitalus žymeniu R65 arba H304 paženklintiems žibalui ir degiajam
kepsninių skysčiui. Valstybės narės šiuos duomenis pateikia Komisijai.

• Apribojimai pagal REACH, VIII antraštinėje dalyje
Nei viena(s).

• Cheminių medžiagų, kurioms reikia leidimų, sąrašas (REACH, XIV priedas)/SVHC - kandidatų
sąrašas
neįtraukta

• Seveso Direktyva

2012/18/ES (Seveso III)

Nr. Pavojinga medžiaga/pavojingumo
kategorijos

Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant
žemesnės pakopos ir aukštesnės

pakopos reikalavimus

Pasta
bos

nepriskirta

Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje
įrangoje apribojimo (RoHS) - Priedas II
neįtraukta

Reglamentas 166/2006/EB dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo
(IIPTR)
neįtraukta

Direktyva 2000/60/EB nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (WFD)
neįtraukta

Reglamentas 98/2013/ES dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo
neįtraukta

Reglamentas 111/2005/EB nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles
neįtraukta

Nacionalinis sąrašas
Cheminė medžiaga, įrašyta į šiuos nacionalinius cheminių medžiagų sąrašus:

Šalis Nacionalinis sąrašas Padėtis

AU AICS cheminė medžiaga įrašyta

CA DSL cheminė medžiaga įrašyta

CN IECSC cheminė medžiaga įrašyta

EU ECSI cheminė medžiaga įrašyta

EU REACH Reg. cheminė medžiaga įrašyta

JP CSCL-ENCS cheminė medžiaga įrašyta

KR KECI cheminė medžiaga įrašyta

MX INSQ cheminė medžiaga įrašyta
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Šalis Nacionalinis sąrašas Padėtis

NZ NZIoC cheminė medžiaga įrašyta

PH PICCS cheminė medžiaga įrašyta

TR CICR cheminė medžiaga įrašyta

TW TCSI cheminė medžiaga įrašyta

US TSCA cheminė medžiaga įrašyta

Legenda
AICS Australian Inventory of Chemical Substances
CICR Chemical Inventory and Control Regulation
CSCL-ENCS List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
DSL Domestic Substances List (DSL)
ECSI EB medžiagų aprašas ((# EINECS), (#ELINCS), (#NLP))
IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
INSQ National Inventory of Chemical Substances
KECI Korea Existing Chemicals Inventory
NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals
PICCS Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
REACH Reg. REACH registruotos cheminės medžiagos
TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory
TSCA Toxic Substance Control Act

15.2 Cheminės Saugos Vertinimas
Šiai medžiagai nebuvo atliktas cheminės saugos vertinimas.

 16 SKIRSNIS: Kita informacija
Santrumpos ir akronimai

Santr. Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai

2000/39/EB Komisijos direktyva nustatanti pirmąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių  sąrašą, įgyvendinant
Tarybos direktyvą 98/24/EB

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europos
Sutartis dėl Tarptautinio Pavojingų Krovinių Vežimo Vidaus Vandens Keliais)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (Europos Sutartis dėl Pavojingų Krovinių Tarptautinių Vežimų Keliais)

CAS Chemical Abstracts Service (Cheminių Medžiagų Regestravimo Santrumpų Tarnyba)

CLP Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo

CMR kancerogeninis, mutageninis ar toksiškas reprodukcijai

DGR Pavojingų Prekių Vežimo Taisyklės (žr. IATA/DGR)

DMEL Išvestinė Minimalaus Poveikio Vertė

DNEL Išvestinė Ribinė Poveikio Nesukelianti Vertė

EmS Emergency Schedule (Avarinio Monitoringo Sistema)

GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Pasauliniu Mastu Suderintą
Cheminių Medžiagų Klasifikavimo ir Žymėjimo Sistemą", kuria sukūrė Jungtinių Tautų Organizacija

HN 23 Lietuvos higienos normos
Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji
reikalavimai

IATA International Air Transport Association (Tarptautinė Oro Transporto Asociacija)

IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pavojingų Krovinių Gabenimo Oro
Transportu Reglamentas)

ICAO International Civil Aviation Organization (Tarptautinė Civilinės Aviacijos Organizacija)
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Santr. Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code  (Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas)

indekso Nr. Indekso Numeris yra identifikavimo kodas, priskirtas Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 3 dalyje VI priedo
cheminei medžiagai

IOELV Orientacinė Profesinio Poveikio Ribinė Vertė

IPRD dinaminis svertinis vidurkis

MARPOL Tarptautinė Konvencija dėl Teršimo iš Laivų Prevencijos (sutrumpintai dar vad. "Marine Pollutant")

PBT Patvari, Bioakumuliacinė ir Toksiška

PNEC Predicted No-Effect Concentration (Prognozuojama Poveikio Nesukelianti Koncentracija)

ppm milijoninės dalys

PPRD profesinio poveikio ribiniai dydžiai

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracija, Įvertinimas, Autorizacija ir
Apribojimas Cheminių Medžiagų)

RID Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Pavojingų
Krovinių Tarptautinio Vežimo Geležinkeliais Taisyklės)

SVHC Substance of Very High Concern (Labai Didelį Susirūpinimą Kelianti Medžiaga)

TPRD Trumpalaikio Poveikio Ribinė Vertė

vPvB very Persistent and very Bioaccumulative (labai Patvari ir didelės Bioakumuliacijos)

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai
- Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), pakeitimais padarytais 2015/830/ES
- Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP, ES GHS)
- Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pavojingų Krovinių Gabenimo

Oro Transportu Reglamentas)
- Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas (IMDG)

Atitinkamų frazių sąrašas (kodas ir visas tekstas kaip nurodyti 2 ir 3 skyriuose)

Kodas Tekstas

H290 gali ėsdinti metalus

H314 smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

H318 smarkiai pažeidžia akis

Atsakomybės apribojimai
Duomenys šiose saugos specifikacijose pateikti remiantis turimomis žiniomis ir atitinka apdorojimo
dieną turimą informaciją. Informacijoje turi būti pateikti pagrindiniai punktai, susiję su šiose
specifikacijose minimo produkto saugiu naudojimu jį laikant, perdirbant, transportuojant ir šalinant.
Duomenys negali būti taikomi kitiems produktams. Jei produktas skiedžiamas, maišomas ar
perdirbamas su kitomis medžiagomis, arba perdirbamas, tai šiose saugumo specifikacijose pateiktų
duomenų negalima perkelti taip pagamintai naujai medžiagai, jei jose aiškiai nenurodyta kitaip.
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1 SKIRSNIS. MEDŢIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS 
IDENTIFIKAVIMAS 

1.1 Produkto identifikatorius 

 

 Prekybinis pavadinimas 
Fennofloc A 18 

  
 

1.2 Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Cheminės medţiagos/mišinio paskirtis 

 Vandens valymo cheminis preparatas, Priedas popieriaus pramonėje. 
 ES 2., Pramoninis naudojimas, Junginys ir pasiskirstymas 
 ES 3., Pramoninis naudojimas, Sintezėje medţiaga naudojama kaip technologinė cheminė medţiaga ir 

tarpinis junginys. 
 ES 4., Pramoninis naudojimas, Profesionaliam naudojimui, Purškimiamieji junginiai 
 ES 5., Pramoninis naudojimas, Profesionaliam naudojimui, Nepurškiamieji junginiai 
 ES 6., Pramoninis naudojimas, Profesionaliam naudojimui, Vandens valymo cheminis preparatas, 

Produktai, pvz., pH reguliatoriai, flokuliantai, nusodikliai, neutralizavimo priemonės, kitos medţiagos 
 ES 7., Pramoninis naudojimas, Profesionaliam naudojimui, Laboratoriniai chemikalai 
 Rekomenduojami naudojimo apribojimai 
 Nėra jokių nerekomenduojamų naudojimų. 
  
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

 Kemira Oyj 
Abonentinė pašto dėţutė 33000101  HELSINKI FINLAND 
Telefonas+358108611, Telefaksas. +358108621124 
ProductSafety.FI.Helsinki@kemira.com 
 
 

 

1.4 Pagalbos telefono numeris 

  
Carechem 24 International: +44 (0) 1235 239 670 
:  
Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378 

  
 
2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 

2.1 Medţiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikavimas pagal ES 1272/2008 (CLP)
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Smarkus akių paţeidimas; 1 kategorija; Smarkiai paţeidţia akis. 
Metalų koroziją sukeliančios medţiagos; 1 kategorija; Gali ėsdinti metalus. 

 
2.2 Ţenklinimo elementai 

Ţenklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) 

Pavojaus piktogramos :  

 

    

Signalinis ţodis : Pavojinga 
 

Pavojingumo frazės : H318 Smarkiai paţeidţia akis. 
H290 Gali ėsdinti metalus. 
 

Atsargumo frazės : P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. 
Prevencija:  
P261 Stengtis neįkvėpti aerozolio. 
P280 Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių 

(veido) apsaugos priemones. 
Greitoji pagalba:  
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. 

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ 
KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ 
arba kreiptis į gydytoją. 

Sandėliavimas:  
P406 Laikykite korozijai atsparioje talpoje su 

apsauginiu vidiniu krašteliu. 
 

   
 
Pavojingi komponentai, kurie turi būti uţrašyti etiketėje: 
 1327-41-9 Polialiuminio chloridas 
 

 
 

2.3 Kiti pavojai 

Konsultacija; Kaitinant virš skilimo temperatūros išsiskirs toksiškos dujos.  
Potencialus poveikis aplinkai; Gali sumaţinti vandens pH ir tokiu būdu būti pavojingu vandens 
organizmams.  
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3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

3.2 Mišiniai 

Mišinio cheminė prigimtis  Vandens tirpalas, kurio sudėtyje yra polialiuminio chlorido. 
 

CAS Nr. /ES 
Nr./Registracijos 
numeris priskirtas 
pagal REACH 

Medţiagos cheminis pavadinimas Koncentracija Klasifikavimas pagal ES 
1272/2008 (CLP) 

Klasifikavimas pagal ES 
direktyvas: 67/548/EEB 
ar 1999/45/EB 

1327-41-9 
215-477-2 
01-2119531563-43 
 

Polialiuminio chloridas 30 - 40 %  Met. Corr. 1 kategorija,H290 
Eye Dam. 1 kategorija,H318 
 

 Xi ,R41 
 

  

Tolesnė informacija 

 Šiame skyriuje nurodytų R frazių visą tekstą ţiūrėkite 16 skyriuje. 
  
 Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą ţiūrėkite 16 skyriuje. 

  
4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Bendroji pagalba
 Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.  

Įkvėpimas
 Išvesti į gryną orą.  

Sąlytis su oda
 Nuplauti vandeniu. Jei odos dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją. 

Patekimas į akis
 Nedelsiant gerai praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais, ne trumpiau kaip 10 minučių. Esant galimybei 

naudoti drungną vandenį. Kreiptis į gydytoją . 
Nurijimas
 Praskalauti burną vandeniu. Išgerti 1-2 stiklines vandens. NESKATINTI vėmimo. Gauti medicininę 

pagalbą. 
 
4.2  Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uţdelstas) 

Simptomai :   ardantis poveikis, Gali sukelti negrįţtamą akių pakenkimą. 
 

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

Rizikos :   Gerai praplauti vandeniu. 
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5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

5.1 Gesinimo priemonės 
Gesinimo priemonės :   Produktas savaime neuţsidega. 
   Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo 

priemones. 
Netinkamos gesinimo 
priemonės 

:   Nėra specialiųjų reikalavimų. 

 
5.2 Specialūs medţiagos ar mišinio keliami pavojai 
 Kaitinant virš skilimo temperatūros, gali susidaryti vandenilio chloridas. Skilimo produktų poveikis gali būti 

kenksmingas sveikatai. 
 

 
5.3 Patarimai gaisrininkams 
 Esant įkvepiamosioms dulkėms ir/ar dūmams, naudotis autonominiais kvėpavimo aparatais ir vilkėti 

dulkėms nelaidţius apsauginius drabuţius.  
 
5.4 Specifiniai metodai 
 Jei įmanoma iš pavojingų vietų pašalinti talpyklas/cisternas. Pakuotes/talpyklas atvėsinti vandens 

purslais. 
 

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
 Apie asmeninę apsaugą ţiūrėti 8 skyrių.  

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 
 Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medţiagomis ( pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, 

arbolitu). Uţdengti kanalizacijos šulinius. Gali būti pašalinta pagal vietinių ir nacionalinių taisyklių 
reikalavimus. Vietinės valdţios institucijos turi būti informuotos įvykus dideliam išsiliejimui. 

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
 Maţų išsiliejimų valymo metodai  

 Praskiesti likučius vandeniu ir po to neutralizuoti kalkių arba klinčių milteliais iki kietos konsistencijos. 
Susemti ir sušluoti. Gali būti pašalinta pagal vietinių ir nacionalinių taisyklių reikalavimus. 

 .  

 Didelių išsiliejimų valymo metodai  

 Pašalinti išsiliejusius likučius naudojant vaakuminį surinktuvą. Praskiesti likučius vandeniu ir po to 
neutralizuoti kalkių arba klinčių milteliais iki kietos konsistencijos. Susemti arba sušluoti medţiagos 
likučius. Gali būti pašalinta pagal vietinių ir nacionalinių taisyklių reikalavimus. 

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius 
 Patekus į vandentiekos, kanalizacijos tinklus ar dirvą, informuoti gelbėjimo tarnybą.  
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7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

 Darbo vietos įrengimas ir darbo metodų pritaikymas turi uţtikrinti, kad būtų išvengtas arba sumaţintas 
tiesioginis sąlytis su produktu. Uţtikrinti atitinkamą (pakankamą) vėdinimą, ypač uţdarose vietose. 
Uţtikrinti, kad šalia darbo vietos būtų fontanėlis akims praplauti ir dušas. Apie asmeninę apsaugą ţiūrėti 
8 skyrių. 
Maţi vandenilio chlorido kiekiai gali išsiskirti aukštesnėje nei virimo temperatūroje.  

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

 Dėl kokybės prieţasčių:  
 Laikyti temperatūroje ţemesnėje kaip 30 ° C temperatūroje.  
 Laikyti temperatūroje aukščiau 0 °C. Dėl padidėjusio klampumo gali būti sunku atlikti tvarkymo 

operacijas. 
Pakuočių medţiagos 
 Tinkama medţiaga: plastikas (PE, PP, PVC), stiklo pluoštu armuotasis poliesteris, epoksidine danga 

padengtas betonas, titanas, rūgštims atsparus ar guma padengtas plienas., poliesteris su stiklo pluošto 
armatūra, gumuotas plienas, titanas 
 

Vengtinos medţiagos: 
 chloritai, hipochloritai, sulfitai, cinkuoti paviršiai, Geleţis, Stiprios bazės 

 Sandėliavimo stabilumas: 

Sandėliavimo trukmė 8 Months 
  
 

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 

  
Vandens valymo cheminis preparatas 

  
 

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA 

 
8.1 Kontrolės parametrai 

 Polialiuminio chloridas 
 TWA = 1 mg/m³ 
 

 
DNEL 
Polialiuminio chloridas : Naudojimo pabaiga: Darbuotojai 

Paveikimo būdai: per burną 
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis kontaktas – 
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sisteminis poveikis 
Vertė:  0,5 mg/kg kūno svorio per dieną 
Apskaičiuota pagal Al 

   
  Naudojimo pabaiga: Darbuotojai 

Paveikimo būdai: Įkvėpimas 
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis kontaktas – 
sisteminis poveikis 
Vertė:  1,8 mg/m³ 
Apskaičiuota pagal Al 

   
  Naudojimo pabaiga: Vartotojai 

Paveikimo būdai: per burną 
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis kontaktas – 
sisteminis poveikis 
Vertė:  0,3 mg/kg kūno svorio per dieną 
Apskaičiuota pagal Al 

   
  Naudojimo pabaiga: Vartotojai 

Paveikimo būdai: Įkvėpimas 
Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis kontaktas – 
sisteminis poveikis 
Vertė:  1,1 mg/m³ 
Apskaičiuota pagal Al 

 
PNEC 
Polialiuminio chloridas : Nuotekų valymo įrenginys 

PNEC reikšmė priklauso nuo pH ir orgninės medţiagos 
sąlygų. Todėl negalima ir nereikia nustatyti tikrojo PNEC 
rodiklio. 
 
 

  Oralinis 
Bioakumuliacijos potencialas, Antrinis apsinuodijimas, 
nereikšmingas, PNEC nustatymas, Nesusijęs 
 

  Dirvoţemis 
moksliškai nepagrįstas tyrimas 
 

  Vanduo 
Nesusijęs,Vertinama, kad junginys nekelia susirūpinimo dėl 
ilgalaikio poveikio vandens sistemoms dėka greito netirpių 
hidroksidų susidarymo.,PNEC reikšmė priklauso nuo pH ir 
orgninės medţiagos sąlygų. Todėl negalima ir nereikia 
nustatyti tikrojo PNEC rodiklio. 
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  Gėlojo vandens nuosėdos 

PNEC reikšmė priklauso nuo pH ir orgninės medţiagos 
sąlygų. Todėl negalima ir nereikia nustatyti tikrojo PNEC 
rodiklio. 
 
 

  Jūros nuosėdos 
PNEC reikšmė priklauso nuo pH ir orgninės medţiagos 
sąlygų. Todėl negalima ir nereikia nustatyti tikrojo PNEC 
rodiklio. 
 
 

  Oras 
Nesusijęs 
 

 
8.2 Poveikio kontrolė 

 

8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonės 

 Vengti patekimo ant odos ir į akis.  
 Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.  

 Darbo vietoje turi būti akių praplovimui skirto skysčio butelis arba avarinis akių praplovimo fontanėlis.  

 
8.2.2 Individualios apsaugos priemonės, pavyzdţiui, asmeninės apsaugos įranga 
Rankų apsauga 

 Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių 
tiekėjas.Taip pat atsiţvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įpjovimų 
pavojų, įbrėţimus, kontakto trukmę.Pirštinės nedelsiant turi būti nusimaunamos ir pakeičiamos, atsiradus 
bet kokiam jų pakenkimo ar cheminės medţiagos prasiskverbimo poţymiui. 

 Pirštinių medţiaga: PVC ir neopreninės pirštinės 
 Apsauginės pirštinės, atitinkančios EN 374. 
 prasiskverbimo laiką: > 480 min 

 
Akių apsauga
 Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai Indelis akims plauti su švariu vandeniu . 

Odos ir kūno apsaugos priemonės 
 Drabuţiai ilgomis rankovėmis Dėvėti apsauginius drabuţius jei būtina. 
 Avėti guminius batus.  

 
Kvėpavimo organų apsauga
 Įprastinėmis naudojimo sąlygomis kvėpavimo takų pasaugos nereikalaujama. Esant dideliems garų, rūko 

ar aerozolių kiekiams, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. (filtras P2) 
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9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Bendro pobūdţio informacija (pavidalas, kvapas)  

Fizinis būvis skystas, Vandeninis tirpalas 
 
 

Spalva šviesiai geltona, ryški 
 

Kvapas nereikšmingas 
  

 
Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką 

pH apytikriai 1,0 
Kristalizacijos temperatūra/riba -20 °C 
Virimo temperatūra / virimo temperatūros 
intervalas 

105 - 115 °C 

Pliūpsnio temperatūra  
Netaikomas, neorganinis junginys 

  
Pagal REACH VII priedo 2 stulpelį tyrimo atlikti nereikia. 

Degumas (kietų medţiagų, dujų)  Produktas nėra labai degus.  
 

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: 
Ţemutinė sprogumo riba  

Netaikomas 
Viršutinė sprogumo riba   

Netaikomas 
Tankis 1,34 - 1,40 g/cm³ 

 
Tirpumas: 

Tirpumas vandenyje  ( 20 °C) 
visiškai tirpus 

Pasiskirstymo koeficientas: n-
oktanolis/vanduo 

 
Netaikomas, neorganinis junginys, Pagal REACH VII priedo 2 stulpelį tyrimo 
atlikti nereikia. 

Terminis skilimas > 200 °C 
 

Klampa: 
Dinaminė klampa 30 - 40 mPa s  ( 23 °C) 

  
Oksiduojanti  

neoksiduojantis 
 

Lakiųjų organinių junginių kiekis  Netaikomas 
 
 
9.2 Kiti duomenys 
 

Paviršiaus įtemptis Neturima duomenų 
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Korozija    
Gali ėsdinti metalus. 
 

 
10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

10.1 Reaktingumas 

Ėsdinanti metalus. 

10.2 Cheminis stabilumas 

Normaliomis sąlygomis stabilus. 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 

Pavojingos reakcijos : Bazės sukelia egzotermines reakcijas. 
 

 : Sąlytyje su tam tikrais metalais (pvz. aliuminiu, cinku) gali 
sudaryti sprogius dujų ir oro mišinius. 
 

10.4 Vengtinos sąlygos 

Vengtinos sąlygos : Vengti uţšalimo. 
 

  Laikykite ne aukštesnėje kaip .?. temperatūroje 
 

  200 °C 
10.5 Nesuderinamos medţiagos 

Vengtinos medţiagos : chloritai 
hipochloritai 
sulfitai 
cinkuoti paviršiai 
Geleţis 
Stiprios bazės 
 

10.6 Pavojingi skilimo produktai 

Pavojingi skilimo produktai : Maţi vandenilio chlorido kiekiai gali išsiskirti aukštesnėje nei 
virimo temperatūroje. 
 

Terminis skilimas : >200 °C 
 

 
11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas 
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Ţemas ūmaus toksiškumo lygis.  

 
Polialiuminio chloridas: 
LD50/Oralinis/Ţiurkė: > 2 000 mg/kg 
LD50/Oralinis/: > 487 mg/kg 
Apskaičiuota pagal Al  
  
LC50/Įkvėpimas/Ţiurkė: > 5,6 mg/l 
LC50/Įkvėpimas/Ţiurkė: > 1,4 mg/l 
Apskaičiuota pagal Al 
  
LD50/Odos: > 2 000 mg/kg 
Paaiškinimai: Analogų principų pritaikymas, CAS Nr., 39290-78-3 
  
LD50/Odos: > 550 mg/kg 
Paaiškinimai: Apskaičiuota pagal Al 
  

 
Dirginimas ir ardymas  

Oda:  
Pakartotinas ar ilgalaikis sąlytis su oda gali sukelti: Odos dirginimas sausa oda   
 
Akys:  
Gali sukelti negrįţtamą akių pakenkimą.   
 
Kvėpavimo sistema: 
Įkvėpus garų, gali būti sudirginta kvėpavimo takų sistema.  
 
Gleivinės:  
Gali sukelti gleivinių dirginimą.  

 
Polialiuminio chloridas: 
 
Oda: Triušis/OECD Bandymų gairės 404: Nedirgina odos 
Paaiškinimai: (45 % tirpalas)   
 
Akys: Triušis/OECD Bandymų gairės 405: Akių dirginimas 
Paaiškinimai: (45 % tirpalas)   
 

Triušis/OECD Bandymų gairės 405:  
Bandymuose su laboratoriniais gyvuliukais sukelia stiprų akių dirginimą.   
 

 
Gali sukelti negrįţtamą akių pakenkimą.   
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Jautrinimą 

 
Nejautrinanti.   
 
Polialiuminio chloridas: 
 Nejautrinanti. 

 
Lėtinis toksiškumas  

 
Polialiuminio chloridas: 
Kartotinių dozių toksiškumas:  

Oralinis/Ţiurkė:  
NOAEL:  1 000 mg/kg 
Paaiškinimai: Sisteminis toksiškumas kūno svorio per dieną  

 
 
NOAEL:  90 mg/kg 
Paaiškinimai: kūno svorio per dieną Apskaičiuota pagal Al  

 
 

 
Oralinis/Ţiurkė/OECD Bandymų metodika 422:  
NOAEL:  200 mg/kg 
Paaiškinimai: kūno svorio per dieną Vietinis poveikis  

 
 
NOAEL:  18 mg/kg 
Paaiškinimai: kūno svorio per dieną Apskaičiuota pagal Al  

 
 

 
Įkvėpimas/Ţiurkė:  
NOAEL:  =  0,0153 mg/l 
Paaiškinimai: Analogų principų pritaikymas CAS Nr. 12042-91-0  

 
Įkvėpimas:  
NOAEL:  =  0,0047 mg/l 
Paaiškinimai: Apskaičiuota pagal Al  

 
Kancerogeniškumas 

 
Nelaikoma kancerogenu.  

 
Mutageniškumas 

Mutageniškumas(Salmonella typhimurium - grįţtamosios mutacijos bandinys)/AMES test/OECD TG 
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471:  
Rezultatas: neigiamas 
Medţiagų apykaitos aktyvinimas: su ir be 

 
In vitro ţinduolių ląstelės/mikrobranduolių patikrinimas/OECD Bandymų metodika 487:  
Rezultatas: neigiamas 
Medţiagų apykaitos aktyvinimas: su ir be 

 
Genų mutacijos ţinduolių ląstelėse tyrimas in vitro/Limfoma/OECD TG 476:  
Rezultatas: neigiamas 
Medţiagų apykaitos aktyvinimas: su ir be 

 
 
Toksiškumas reprodukcijai 

Oralinis/Ţiurkė/patelė/Poveikis reprodukcijai/OECD Bandymų metodika 452: 
NOAEL:  3 225 mg/kg 
NOAEL F1: 
Paaiškinimai: Analogų principų pritaikymas CAS Nr. 31142-56-0  
Poveikis neţinomas.  

 
Oralinis/Ţiurkė/patinas ir patelė/Pradinis patikrinimas/OECD Bandymų metodika 422: 
NOAEL:  1 000 mg/kg 
NOAEL F1: 
Poveikis neţinomas.  

 
 
Nelaikoma toksiška reprodukcijai.  

 
Mutageniškumas 

Oralinis/Ţiurkė/OECD Bandymų metodika 452: 
NOAEL:  1 075 mg/kg 
Analogų principų pritaikymas Bandymų su laboratoriniais gyvuliukais rezultatai nerodo teratogeninio 
poveikio. CAS Nr. 31142-56-0  

 

 
 
 

  
12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

12.1 Toksiškumas 

Toksiškumas vandens aplinkai 

_ 
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Medţiaga nėra klasifikuojama kaip pavojinga aplinkai. Esant aplinkos ph 5,5-8 rodikliui, aliuminio 
tirpumas – maţas. Aliuminio druskos skaidosi vandenyje asusidarant ir nusėdant aliuminio hidroksidams. 
Esant pH> 5.5 rodikliui, laisvasis jonas (Al3+) lieka prevalentinės formos, padidėjęs pH atspindi didesnį 
toksiškumą. Kai pH rodiklis siekia 6.0–7.5, dėl netirpaus Al(OH)3 sumaţėja tirpumas. Esant aukštesniam 
pH rodikliui (pH>8.0), dominuoja atsirandantis tirpesnis Al(OH)4. 
 Aliuminio druskos negali nekontroliuojamai patekti į upes ir eţerus, ir turi būti vengiama jų pH vertės 
nuokrypių iki 5-5,5.  

 
Polialiuminio chloridas: 
LC50/96 h/Danio rerio/OECD Bandymų gairės 203: > 1 000 mg/l 
LC50: > 243 mg/l 
Apskaičiuota pagal Al  
 
NOEC/Danio rerio/OECD Bandymų gairės 203: > 1 000 mg/l 
LC50: > 0,156 mg/l 
Apskaičiuota pagal Al Maksimai tirpalo koncentracija patikrinimo sąlygomis.  
 
EC50/Daphnia magna (Dafnija )/pusiaustatinis bandymas/OECD Bandymų metodika 202: 98 mg/l 
EC50: 24 mg/l 
Apskaičiuota pagal Al  
 
EC50/72 h/Pseudokirchneriella subcapitata (ţaliadumbliai)/statinis bandymas/OECD Bandymų metodika 
201: 15,6 mg/l 
EC50: 3,8 mg/l 
Apskaičiuota pagal Al  
 
NOEC/72 h/Pseudokirchneriella subcapitata (ţaliadumbliai)/statinis bandymas/OECD Bandymų metodika 
201: 1,1 mg/l 
NOEC: 0,27 mg/l 
Apskaičiuota pagal Al  

 
Toksiškumas kitiems organizmams 

 

 
Neturima duomenų  

 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

Biologinis skaidymas:  
   
 
Biologinio skaidomumo nustatymo metodai netaikomi neorganinėms medţiagoms.  

 
Biologinis skaidymas: 

Polialiuminio chloridas:  
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Biologinio skaidomumo nustatymo metodai netaikomi neorganinėms medţiagoms.  

 
Cheminis skaidymas: 
Polialiuminio chloridas:  
 
Reaguojant su vandeniu kai pH 5,8-8, susidaro aliuminio hidroksidų precipitatai.  

 
12.3 Bioakumuliacijos potencialas 

 
Netikėtinas produkto biologinis kaupimasis.  
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Netaikomas, neorganinis junginys, Pagal REACH VII 
priedo 2 stulpelį tyrimo atlikti nereikia. 

 
Polialiuminio chloridas:  
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Netaikomas, neorganinis junginys 

12.4.Judrumas dirvoţemyje 

Judrumas 

Tirpumas vandenyje: visiškai tirpus ( 20 °C) 
Paviršiaus įtemptis: Neturima duomenų 

 
 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Mišinyje nėra cheminių medţiagų, laikomų patvariomis, bioakumuliacinėmis arba toksiškomis (PBT). 
 
Mišinyje nėra cheminių medţiagų, laikomų labai patvariomis arba didelės bioakumuliacijos medţiagomis 
(vPvB). 
 

 
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis 

Gali sumaţinti vandens pH ir tokiu būdu būti pavojingu vandens organizmams.   
 
13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 
Produktas Klasifikuojama kaip pavojingos atliekos.Likučius praskiesti 

vandeniu ir po to neutralizuoti su negesintų kalkių ar klinčių 
milteliais.Gali būti pašalinta pagal vietinių ir nacionalinių 
taisyklių reikalavimus. 
Kruopščiai išvalytos pakavimo medţiagos gali būti 
perdirbamos. 

Uţterštos pakuotės Pakuotės, kurių negalima valyti, turi būti tvarkomos tuo pačiu 
būdu kaip nepanaudotas produktas.  
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14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

14.1 JT numeris 3264 
 

Sausumos transportas 
ADR: 
Krovinių aprašymas:  
14.2 JT teisingas krovinio 
pavadinimas 

ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, NEORGANINIS, K.N. (Polialiuminio 
chloridas  ) 

14.3 Gabenimo pavojingumo 
klasė (-s) 

8 

14.4 Pakuotės grupė: III 
Klasifikacijos kodas: C1 
Rizikos kodas 80 
ADR/RID pavojaus ţenklai: 8  

  
Geleţinkelių transportas 
RID 
14.1 JT teisingas krovinio 
pavadinimas 

ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, NEORGANINIS, K.N. 

14.2 Klasė: 8 
14.4 Pakuotės grupė: III 
Klasifikacijos kodas: C1 
Rizikos kodas: 80 
ADR/RID pavojaus ţenklai: 8  
 
Jūrų transportas
IMDG: 
Krovinių aprašymas:  
14.2 JT teisingas krovinio 
pavadinimas 

UN3264, CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. 
(POLYALUMINIUM CHLORIDE )   

14.3 Gabenimo pavojingumo 
klasė (-s): 

8 

14.4 Pakuotės grupė: III 
IMDG ţenklai: 8  
14.5 Pavojus aplinkai: Not a Marine Pollutant 
 
Oro transportas 
ICAO/IATA: 
Krovinių aprašymas  
14.2 JT teisingas krovinio 
pavadinimas 

UN3264, Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Polyaluminium chloride ) 

14.3 Gabenimo pavojingumo 
klasė (-s): 

8 

14.4 Pakuotės grupė: III 
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ICAO pavojaus ţenklai: 8  
 

 
14.8 Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

  

Neţinomas. 
 

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

15.1 Su konkrečia medţiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

 
 
 

Kiti nurodymai : Kitų apribojimų, išskyrus nurodytus reglamentuose, nėra. 
 

Notifikacijos statusas 

 :  
 : Visi šio produkto komponentai yra įtraukti į Jungtinių Valstijų 

TSCA (Toksiškų Medţiagų Kontrolės Įstatymo) cheminių 
medţiagų sąrašą arba neprivalo būti įtraukti į Jungtinių 
Amerikos Valstijų TSCA  (Toksiškų Medţiagų Kontrolės 
Įstatymo) cheminių medţiagų sąrašą. 

 : Visi šio produkto komponentai yra įtraukti į Kanados Vidaus 
Medţiagų Sąrašą (Kanados buitinės chemijos medţiagų) 
(DSL) ar jų įtraukimas į šį sąrašą nėra būtinas. 

 : Visi šio produkto komponentai yra įtraukti į Australijos 
Cheminių Medţiagų Sąrašą (AICS) arba neprivalo būti įtraukti į 
Australijos Cheminių Medţiagų Sąrašą (AICS). 

 : Visi šio produkto komponentai yra įtraukti į Kinijos cheminių 
medţiagų sąrašą, arba jų įtraukimas į šį sąrašą nėra būtinas. 

 : Visos šio gaminio sudedamosios dalys yra įtrauktos į Korėjos 
aprašą (ECL) arba jas nebūtina į šį aprašą įtraukti. 

 : Visos šio gaminio sudedamosios dalys yra įtrauktos į Filipinų 
aprašą (PICCS) arba jas nebūtina į šį aprašą įtraukti. 

 : Visos šio gaminio sudedamosios dalys yra įtrauktos į Japonijos 
(ENCS) inventorių arba jų nereikia įtraukti į Japonijos (ENCS) 
inventorių. 

 : Visos šio produkto sudedamosios dalys įtrauktos į Europos 
esamų komercinių cheminių medţiagų inventorinį sąrašą 
(EINECS) arba jų nereikia įtraukti į EINECS. 
 

 :  
 : Visos šio produkto sudedamosios dalys yra įtrauktos į 

Naujosios Zelandijos aprašą (NZIoC) arba jas nebūtina į šį 
aprašą įtraukti. 
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 : Šio produkto būsena Taivanio toksinių cheminių medţiagų 

kontrolės akto inventoriuje NENUSTATYTA. 
 

15.2 Cheminės saugos vertinimas 
 

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA 

2 ir 3 skyriuose nurodytų pavojingumo frazių visas tekstas.
H290 Gali ėsdinti metalus. 
H318 Smarkiai paţeidţia akis. 

R frazių, nurodytų 3 skiltyje, tekstas
R41 Gali smarkiai paţeisti akis. 

Mokymo nurodymai 

Prieš naudojant produktą perskaityti saugos duomenų lapą. 
Tolesnė informacija 

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo 
sudarymo datos mūsų turimus duomenis. Šiais duomenimis turi būti vadovaujamasi saugiai 
naudojant, tvarkant, perdirbant,sandėliuojant, perveţant, šalinant, išskiriant cheminę 
medţiagą, preparatą, išskyrus garantijas ir kokybės specifikacijas. Duomenys yra susiję tik su 
specifine medţiaga, preparatu ir netaikomi tai medţiagai, esančiai junginiuose su kitomis 
medţiagomis, arba kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.  

Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai 

Reglamentai, duomenų bazės, literatūra, atlikti tyrimai.  
Papildymai, panaikinimai, perţiūrėjimai 

Aktualūs pakeitimai paţymėti vertikaliomis linijomis.  
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Priedas 
 

Sudėtyje yra: Poveikio scenarijus 
 
 

1. ES 2., Junginys ir pasiskirstymas, Vandeninis tirpalas. 
SU 3; SU 10; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, 
PROC9, PROC14, PROC15, PROC19;  

 
2. ES 3., Sintezėje medţiaga naudojama kaip technologinė cheminė medţiaga ir tarpinis 

junginys., Vandeninis tirpalas. 
SU 3; SU6b, SU8, SU9, SU14; ERC1, ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC8a; PROC1, 
PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15;  

 
3. ES 4., Purškimiamieji junginiai, Vandeninis tirpalas. 

SU 3; SU5, SU6b, SU7; ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8a, ERC8b, ERC8c, 
ERC8f, ERC10a, ERC11a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, 
PROC9, PROC11, PROC19;  

 
4. ES 5., Nepurškiamieji junginiai, Vandeninis tirpalas. 

SU 3; SU1, SU5, SU6b, SU7, SU13, SU19; ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, 
ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8f, ERC10a, ERC11a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, 
PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, 
PROC19;  

 
5. ES 6., Flokuliantas ar koaguliantas vandenyje ir nuotekų valymo įrenginys., Vandeninis 

tirpalas. 
SU 3; SU2, SU5, SU6b, SU 10, SU23; ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b, ERC8d; 
PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC19;  

 
6. ES 7., Laboratoriniai chemikalai, Pramoninis naudojimas, Profesionalus naudojimas, 

Vandeninis tirpalas. 
SU 3; SU9; ERC4; PROC15;  
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1. Trumpasis poveikio scenarijaus pavadinimas: ES 2., Junginys ir pasiskirstymas, Vandeninis 
tirpalas. 

 
Pagrindinės vartotojų grupės : SU 3: Pramoninis naudojimas: medţiagų vartojimas kaipo 

tokių arba preparatuose pramonės gamybos vietose  
 

Naudojimo sektorius : SU 10: Preparatų formulavimas [maišymas] ir (arba) 
perpakavimas (išskyrus lydinius)  
 

Proceso kategorija : PROC1: Naudojama uţdarame procese, poveikis 
nenumatomas 
PROC2: Naudojama uţdarose tęstinio proceso sistemose, 
poveikis pasitaiko kartais ir yra kontroliuojamas 
PROC3: Naudojama uţdarame partijos gamybos procese 
(sintezė arba formulavimas) 
PROC4: Naudojama partijų gamybos ir kituose procesuose 
(pvz., sintezės), kur yra poveikio galimybė 
PROC5: Maišymas ir derinimas partijų procesuose, 
formuluojant preparatus ir ga-minius (kelių etapų ir (arba) 
ţymus kontaktas) 
PROC8a: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir 
(arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles 
talpyklas tam specialiai nepritaikytoje vietoje 
PROC8b: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir 
(arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles 
talpyklas tam specialiai pritaikytoje vietoje 
PROC9: Medţiagų arba preparatų perkėlimas į maţas 
talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) 
PROC14: Preparatų arba gaminių gamyba suspaudţiant, 
išspaudţiant, tablečių ir granulių gamyba 
PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas 
PROC19: Rankinis maišymas, artimas kontaktas naudojant tik 
individualios saugos priemones 
 

Išleidimo į aplinką kategorija : ERC2: Preparatų ruošimas  
 

 
2.1 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl: ERC2 

 
Produkto savybės

Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

:   
Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 
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Techninės sąlygos ir priemonės / Organizacinės priemonės 
Paaiškinimai : Aliuminio, aliuminio miltelių, aliuminio oksido ir tirpaus 

aliuminio junginiai nepavojingi (neklasifikuojami 
aplinkosauginiu poţiūriu). Aliuminis (Al) – labai daţnai 
pasitaikantis metalas, sudarantis 8 proc. ţemės plutos metalų, 
todėl dideliais kiekiais randamas dirvoţemyje ir jo nuosėdose. 
Jo koncentracija daţnai siekia 3-8% (30,000-80,000 ppm). 
Santykinis antropogeninis aliuminio poveikis esančiuose 
dirvoţemio gamtiniuose kloduose ir nuosėdose yra labai 
menkas, todėl nereikšmingas kaip papildomas kiekis ar 
toksiškumo poţiūriu. 
 

 
 

 
 

2.2 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC19 

 
Produkto savybės

Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

 Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

Fizikinė būsena (naudojimo metu) : Vandeninis tirpalas 
Garų slėgis : < 0,1 hPa 

 
Naudojamas kiekis

Paaiškinimai : nustatoma ml ir m³ 
 

Naudojimo daţnis ir trukmė
Paaiškinimai : Apima dienos poveikį iki 8 valandų (jei nenustatyta kitaip). 

 
Kitos veiklos sąlygos, įtakojančios poveikį darbuotojams

Paaiškinimai : Priimtina naudoti ne daugiau kaip 20°C virš kambario 
temperatūros., Priimtinas profesinės higienos geros praktikos 
pagrindinių standartų įgyvendinimas., Uţtikrinti, kad meistrai 
būtų apmokyti sumaţinti iki minimumo poveikį. 

 
Techninės sąlygos ir priemonės 

Procesų kategorijos, 1, 2, 3, Naudoti medţiagą uţdaroje sistemoje., Išvalyti perkrovimo linijas prieš 
atskyrimą. 
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Organizacinės priemonės, skirtos sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, sklaidą ir poveikį 
Procesų kategorijos, 1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 14, 15, Nėra nustatytų konkrečių priemonių.Nedelsiant išvalyti 
išsiliejimus., Kasdien išvalyti įrangą ir darbo vietą.Procesų kategorijos, 19, Pramoninis naudojimas5-
25%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 1 valandą.1-5%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau 
kaip 4 valandas.<1%:, Nėra nustatytų konkrečių priemonių.Procesų kategorijos, 19, Profesionalus 
naudojimas5-25%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 15 minučių.arNaudoti kvėpavimo takų 
apsaugos priemones.1-5%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 1 valandą.<1%:, Stengtis, kad 
operacija truktų neilgiau kaip 4 valandas. 

Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu 

Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones ir pirštines., Mūvėti tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN 
374 reikalavimus., Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias 
pateikia pirštinių tiekėjas.Taip pat atsiţvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra 
naudojamas, įpjovimų pavojų, įbrėţimus, kontakto trukmę.Proceso kategorija, 19, Profesionalus 
naudojimas5-25%:, Naudoti respiratorių, atitinkantį EN 140 reikalavimus su A/P2 tipo ar geresnės 
apsaugos filtru. 

3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį 

 
 

Darbuotojai 

Pagalbinis 
scenarijus  

Poveikio vertinimo 
metodas 

Specifinės 
sąlygos 

Vertės tipas Poveikio lygis Rizikos 
apibūdinimo 

santykis 
(PEC/PNEC): 

 
 
Kai laikomasi rekomenduojamų rizikos valdymo priemonių (RMM) ir eksploatacinių sąlygų (OC), 
tikimasi, kad poveikis neviršys prognozuojamo DNEL lygio ir rizikos apibūdinimo rodikliai bus 
maţesni uţ 1. 
 
 

4. Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi 
poveikio scenarijuje apibrėţtų ribų 

 
Darbuotojo poveikis pagal šį scenarijų buvo įvertintas pagal ECOTEC TRA V2.0
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1. Trumpasis poveikio scenarijaus pavadinimas: ES 3., Sintezėje medţiaga naudojama kaip 
technologinė cheminė medţiaga ir tarpinis junginys., Vandeninis tirpalas. 

 
Pagrindinės vartotojų grupės : SU 3: Pramoninis naudojimas: medţiagų vartojimas kaipo 

tokių arba preparatuose pramonės gamybos vietose  
 

Naudojimo sektorius : SU6b: Medienos masės, popieriaus ir popieriaus produktų 
gamyba  
SU8: Didelio masto cheminių produktų gamyba (įskaitant 
naftos produktus)  
SU9: Grynųjų cheminių medţiagų gamyba  
SU14: Pagrindinių metalų gamyba (įskaitant lydinius)  
 

Proceso kategorija : PROC1: Naudojama uţdarame procese, poveikis 
nenumatomas 
PROC2: Naudojama uţdarose tęstinio proceso sistemose, 
poveikis pasitaiko kartais ir yra kontroliuojamas 
PROC3: Naudojama uţdarame partijos gamybos procese 
(sintezė arba formulavimas) 
PROC4: Naudojama partijų gamybos ir kituose procesuose 
(pvz., sintezės), kur yra poveikio galimybė 
PROC8a: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir 
(arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles 
talpyklas tam specialiai nepritaikytoje vietoje 
PROC8b: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir 
(arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles 
talpyklas tam specialiai pritaikytoje vietoje 
PROC9: Medţiagų arba preparatų perkėlimas į maţas 
talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) 
PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas 
 

Išleidimo į aplinką kategorija : ERC1: Cheminių medţiagų gamyba  
ERC2: Preparatų ruošimas  
ERC4: Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo 
priemonės, naudojamos procesuose ir produktuose, 
netampančios sudedamosios gaminių dalimis  
ERC5: Pramoninis naudojimas įterpiant į matricą arba ant jos 
paviršiaus  
ERC6a: Pramoninis naudojimas, kai pagaminama kita 
cheminė medţiaga (tarpinių cheminių medţiagų naudojimas)  
ERC8a: Dispersinis pagalbinių apdirbimo priemonių vidinis 
naudojimas atvirose sistemose  
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2.1 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl: ERC1, ERC2, ERC4, ERC5, 
ERC6a, ERC8a 

 
Produkto savybės

Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

:   
Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

 
 
 
 
 

Techninės sąlygos ir priemonės / Organizacinės priemonės 
Paaiškinimai : Aliuminio, aliuminio miltelių, aliuminio oksido ir tirpaus 

aliuminio junginiai nepavojingi (neklasifikuojami 
aplinkosauginiu poţiūriu). Aliuminis (Al) – labai daţnai 
pasitaikantis metalas, sudarantis 8 proc. ţemės plutos metalų, 
todėl dideliais kiekiais randamas dirvoţemyje ir jo nuosėdose. 
Jo koncentracija daţnai siekia 3-8% (30,000-80,000 ppm). 
Santykinis antropogeninis aliuminio poveikis esančiuose 
dirvoţemio gamtiniuose kloduose ir nuosėdose yra labai 
menkas, todėl nereikšmingas kaip papildomas kiekis ar 
toksiškumo poţiūriu. 
 

 
 

 
 

2.2 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PC20, PC21, PC26, PC19 

 
Produkto savybės

Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

 Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

Fizikinė būsena (naudojimo metu) : Vandeninis tirpalas 
Garų slėgis : < 0,1 hPa 

 
Naudojamas kiekis

Paaiškinimai : nustatoma ml ir m³ 
 

Naudojimo daţnis ir trukmė
Paaiškinimai : Apima dienos poveikį iki 8 valandų (jei nenustatyta kitaip). 

 
Kitos veiklos sąlygos, įtakojančios poveikį darbuotojams

Paaiškinimai : Priimtina naudoti ne daugiau kaip 20°C virš kambario 



 
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS  
 

 Fennofloc A 18 

Paţyma  1.2/LT/LT SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 

Perţiūrėjimo data: 05.01.2016 Ankstesnė data: 04.11.2015  Spausdinimo data:07.01.2016 

 

24/41 
 
 
 
 

temperatūros., Priimtinas profesinės higienos geros praktikos 
pagrindinių standartų įgyvendinimas., Uţtikrinti, kad meistrai 
būtų apmokyti sumaţinti iki minimumo poveikį. 

 
Techninės sąlygos ir priemonės 

Procesų kategorijos, 1, 2, 3, Naudoti medţiagą uţdaroje sistemoje., Išvalyti perkrovimo linijas prieš 
atskyrimą. 
 
 

Organizacinės priemonės, skirtos sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, sklaidą ir poveikį 
Procesų kategorijos, 1, 2, 3, 4, 8b, 15, Nėra nustatytų konkrečių priemonių.Nedelsiant išvalyti 
išsiliejimus. 

Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu 

Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones ir pirštines., Mūvėti tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN 
374 reikalavimus., Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias 
pateikia pirštinių tiekėjas.Taip pat atsiţvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra 
naudojamas, įpjovimų pavojų, įbrėţimus, kontakto trukmę. 

3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį 

 
 

Darbuotojai 

Pagalbinis 
scenarijus  

Poveikio vertinimo 
metodas 

Specifinės 
sąlygos 

Vertės tipas Poveikio lygis Rizikos 
apibūdinimo 

santykis 
(PEC/PNEC): 

 

Vartotojai 

Pagalbinis 
scenarijus 

Poveikio 
vertinimo 
metodas 

Specifinės sąlygos Vertės tipas Poveikio lygis RCR 

 
Kai laikomasi rekomenduojamų rizikos valdymo priemonių (RMM) ir eksploatacinių sąlygų (OC), 
tikimasi, kad poveikis neviršys prognozuojamo DNEL lygio ir rizikos apibūdinimo rodikliai bus 
maţesni uţ 1. 
 
 

4. Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi 
poveikio scenarijuje apibrėţtų ribų 

 
Darbuotojo poveikis pagal šį scenarijų buvo įvertintas pagal ECOTEC TRA V2.0
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1. Trumpasis poveikio scenarijaus pavadinimas: ES 4., Purškimiamieji junginiai, Vandeninis 
tirpalas. 

 
Pagrindinės vartotojų grupės : SU 3: Pramoninis naudojimas: medţiagų vartojimas kaipo 

tokių arba preparatuose pramonės gamybos vietose  
 

Naudojimo sektorius : SU5: Tekstilės, odos, kailių gamyba  
SU6b: Medienos masės, popieriaus ir popieriaus produktų 
gamyba  
SU7: Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiraţavimas  
 

Proceso kategorija : PROC1: Naudojama uţdarame procese, poveikis 
nenumatomas 
PROC2: Naudojama uţdarose tęstinio proceso sistemose, 
poveikis pasitaiko kartais ir yra kontroliuojamas 
PROC3: Naudojama uţdarame partijos gamybos procese 
(sintezė arba formulavimas) 
PROC5: Maišymas ir derinimas partijų procesuose, 
formuluojant preparatus ir ga-minius (kelių etapų ir (arba) 
ţymus kontaktas) 
PROC7: Purškimas pramoninėje aplinkoje 
PROC8a: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir 
(arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles 
talpyklas tam specialiai nepritaikytoje vietoje 
PROC8b: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir 
(arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles 
talpyklas tam specialiai pritaikytoje vietoje 
PROC9: Medţiagų arba preparatų perkėlimas į maţas 
talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) 
PROC11: Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne 
gamybos tikslais 
PROC19: Rankinis maišymas, artimas kontaktas naudojant tik 
individualios saugos priemones 
 

Išleidimo į aplinką kategorija : ERC3: Medţiagų ruošimas  
ERC4: Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo 
priemonės, naudojamos procesuose ir produktuose, 
netampančios sudedamosios gaminių dalimis  
ERC5: Pramoninis naudojimas įterpiant į matricą arba ant jos 
paviršiaus  
ERC6a: Pramoninis naudojimas, kai pagaminama kita 
cheminė medţiaga (tarpinių cheminių medţiagų naudojimas)  
ERC6b: Pramoninis reakcingų pagalbinių apdirbimo 
priemonių naudojimas  
ERC8a: Dispersinis pagalbinių apdirbimo priemonių vidinis 
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naudojimas atvirose sistemose  
ERC8b: Vidinis dispersinis reakcingų cheminių medţiagų 
naudojimas atvirose sistemose  
ERC8c: Vidinis dispersnis naudojimas įterpiant į matricą ar jos 
paviršių  
ERC8f: Išorinis dispersinis naudojimas įterpiant į matricą ar 
jos paviršių  
ERC10a: Išorinis dispersinis ilgaamţių gaminių ir medţiagų su 
maţu išsiskyrimu naudojimas  
ERC11a: Vidinis dispersinis ilgaamţių gaminių ir medţiagų su 
maţu išsiskyrimu naudojimas  
 

 
2.1 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl: ERC3, ERC4, ERC5, 
ERC6a, ERC6b, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8f, ERC10a, ERC11a 

 
Produkto savybės

Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

:   
Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

 
 
 
 
 

Techninės sąlygos ir priemonės / Organizacinės priemonės 
Paaiškinimai : Aliuminio, aliuminio miltelių, aliuminio oksido ir tirpaus 

aliuminio junginiai nepavojingi (neklasifikuojami 
aplinkosauginiu poţiūriu). Aliuminis (Al) – labai daţnai 
pasitaikantis metalas, sudarantis 8 proc. ţemės plutos metalų, 
todėl dideliais kiekiais randamas dirvoţemyje ir jo nuosėdose. 
Jo koncentracija daţnai siekia 3-8% (30,000-80,000 ppm). 
Santykinis antropogeninis aliuminio poveikis esančiuose 
dirvoţemio gamtiniuose kloduose ir nuosėdose yra labai 
menkas, todėl nereikšmingas kaip papildomas kiekis ar 
toksiškumo poţiūriu. 
 

 
 

 
 

2.2 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC19, PC9a, PC19, PC20, PC21, 
PC23, PC26, PC34, PC35 
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Produkto savybės
Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

 Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

Fizikinė būsena (naudojimo metu) : Vandeninis tirpalas 
Garų slėgis : < 0,1 hPa 

 
Naudojamas kiekis

Paaiškinimai : nustatoma ml ir m³ 
 

Naudojimo daţnis ir trukmė
Paaiškinimai : Apima dienos poveikį iki 8 valandų (jei nenustatyta kitaip). 

 
Kitos veiklos sąlygos, įtakojančios poveikį darbuotojams

Paaiškinimai : Priimtina naudoti ne daugiau kaip 20°C virš kambario 
temperatūros., Priimtinas profesinės higienos geros praktikos 
pagrindinių standartų įgyvendinimas., Uţtikrinti, kad meistrai 
būtų apmokyti sumaţinti iki minimumo poveikį. 

 
Techninės sąlygos ir priemonės 

Procesų kategorijos, 1, 2, 3, Naudoti medţiagą uţdaroje sistemoje. 
Procesų kategorijos, 7, Pramoninis naudojimas, Profesionalus naudojimas 
5-25%:, Sumaţinti poveikį iki minimumo dalinai izoliuojant procesus ar įrangą ir įrengiant ištraukiamąją 
vėdinimo sistemą nuo atvirų vietų., Naudoti tik vėdinamose kabinose, aprūpintose teigiamo slėgio 
filtruotu oru ir su apsaugos koeficientu >20., ar, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 1 valandą. 
1-5%:, Gerai jei naudojama vietinė ištraukiamoji ventiliacija ir / ar bendroji ventiliacija. 
<1%:, Medţiagos ribinis kiekis produkte iki 1%. 
Procesų kategorijos, 11, Pramoninis naudojimas, Profesionalus naudojimas 
5-25%:, Sumaţinti poveikį iki minimumo dalinai izoliuojant procesus ar įrangą ir įrengiant ištraukiamąją 
vėdinimo sistemą nuo atvirų vietų., Naudoti tik vėdinamose kabinose, aprūpintose teigiamo slėgio 
filtruotu oru ir su apsaugos koeficientu >20. 
1-5%:, Sumaţinti poveikį iki minimumo dalinai izoliuojant procesus ar įrangą ir įrengiant ištraukiamąją 
vėdinimo sistemą nuo atvirų vietų., Naudoti tik vėdinamose kabinose, aprūpintose teigiamo slėgio 
filtruotu oru ir su apsaugos koeficientu >20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizacinės priemonės, skirtos sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, sklaidą ir poveikį 
Procesų kategorijos, 1, 2, 3, 5, 8a, 8b, 9, Nėra nustatytų konkrečių priemonių., Kasdien išvalyti įrangą ir 
darbo vietą., Nedelsiant išvalyti išsiliejimus.Procesų kategorijos, 7, Pramoninis naudojimas, 
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Profesionalus naudojimas5-25%:, Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.1-5%:, Naudoti 
kvėpavimo takų apsaugos priemones., Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 4 valandas.<1%:, 
Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 15 minučių., ar, Naudoti kvėpavimo takų apsaugos 
priemones.Procesų kategorijos, 11, Pramoninis naudojimas, Profesionalus naudojimas5-25%:, Naudoti 
kvėpavimo takų apsaugos priemones., ar, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 1 valandą.1-5%:, 
Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 4 valandas.<1%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 
15 minučių.Procesų kategorijos, 19, Pramoninis naudojimas5-25%:, Stengtis, kad operacija truktų 
neilgiau kaip 1 valandą.1-5%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 4 valandas.<1%:, Nėra 
nustatytų konkrečių priemonių.Procesų kategorijos, 19, Profesionalus naudojimas5-25%:, Naudoti 
kvėpavimo takų apsaugos priemones., ar, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 15 minučių.1-5%:, 
Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 1 valandą.<1%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 4 
valandas. 

Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu 

Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones ir pirštines., Mūvėti tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN 
374 reikalavimus., Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias 
pateikia pirštinių tiekėjas.Taip pat atsiţvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra 
naudojamas, įpjovimų pavojų, įbrėţimus, kontakto trukmę.Proceso kategorija, 7, Profesionalus 
naudojimas5-25%:, Naudoti respiratorių, atitinkantį EN 140 reikalavimus su A/P2 tipo ar geresnės 
apsaugos filtru.1-5%:, Naudoti respiratorių, atitinkantį EN 140 reikalavimus su A/P2 tipo ar geresnės 
apsaugos filtru.Proceso kategorija, 195-25%:, Naudoti respiratorių, atitinkantį EN 140 reikalavimus su 
A/P2 tipo ar geresnės apsaugos filtru. 

3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį 

 
 

Darbuotojai 

Pagalbinis 
scenarijus  

Poveikio vertinimo 
metodas 

Specifinės 
sąlygos 

Vertės tipas Poveikio lygis Rizikos 
apibūdinimo 

santykis 
(PEC/PNEC): 

 

Vartotojai 

Pagalbinis 
scenarijus 

Poveikio 
vertinimo 
metodas 

Specifinės sąlygos Vertės tipas Poveikio lygis RCR 

 
Kai laikomasi rekomenduojamų rizikos valdymo priemonių (RMM) ir eksploatacinių sąlygų (OC), 
tikimasi, kad poveikis neviršys prognozuojamo DNEL lygio ir rizikos apibūdinimo rodikliai bus 
maţesni uţ 1. 
 
 

4. Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi 
poveikio scenarijuje apibrėţtų ribų 
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Darbuotojo poveikis pagal šį scenarijų buvo įvertintas pagal ECOTEC TRA V2.0
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1. Trumpasis poveikio scenarijaus pavadinimas: ES 5., Nepurškiamieji junginiai, Vandeninis 
tirpalas. 

 
Pagrindinės vartotojų grupės : SU 3: Pramoninis naudojimas: medţiagų vartojimas kaipo 

tokių arba preparatuose pramonės gamybos vietose  
 

Naudojimo sektorius : SU1: Ţemės ūkis, miškininkystė, ţuvininkystė  
SU5: Tekstilės, odos, kailių gamyba  
SU6b: Medienos masės, popieriaus ir popieriaus produktų 
gamyba  
SU7: Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiraţavimas  
SU13: Kitų nemetalinių mineralinių produktų, pvz., gipso, 
cemento, gamyba  
SU19: Statybos ir konstravimo darbai  
 

Proceso kategorija : PROC1: Naudojama uţdarame procese, poveikis 
nenumatomas 
PROC2: Naudojama uţdarose tęstinio proceso sistemose, 
poveikis pasitaiko kartais ir yra kontroliuojamas 
PROC3: Naudojama uţdarame partijos gamybos procese 
(sintezė arba formulavimas) 
PROC4: Naudojama partijų gamybos ir kituose procesuose 
(pvz., sintezės), kur yra poveikio galimybė 
PROC5: Maišymas ir derinimas partijų procesuose, 
formuluojant preparatus ir ga-minius (kelių etapų ir (arba) 
ţymus kontaktas) 
PROC6: Kalandravimo operacijos 
PROC8a: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir 
(arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles 
talpyklas tam specialiai nepritaikytoje vietoje 
PROC8b: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir 
(arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles 
talpyklas tam specialiai pritaikytoje vietoje 
PROC9: Medţiagų arba preparatų perkėlimas į maţas 
talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) 
PROC10: Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku 
PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant 
PROC14: Preparatų arba gaminių gamyba suspaudţiant, 
išspaudţiant, tablečių ir granulių gamyba 
PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas 
PROC19: Rankinis maišymas, artimas kontaktas naudojant tik 
individualios saugos priemones 
 

Išleidimo į aplinką kategorija : ERC2: Preparatų ruošimas  
ERC3: Medţiagų ruošimas  
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ERC4: Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo 
priemonės, naudojamos procesuose ir produktuose, 
netampančios sudedamosios gaminių dalimis  
ERC5: Pramoninis naudojimas įterpiant į matricą arba ant jos 
paviršiaus  
ERC6a: Pramoninis naudojimas, kai pagaminama kita 
cheminė medţiaga (tarpinių cheminių medţiagų naudojimas)  
ERC6b: Pramoninis reakcingų pagalbinių apdirbimo 
priemonių naudojimas  
ERC8a: Dispersinis pagalbinių apdirbimo priemonių vidinis 
naudojimas atvirose sistemose  
ERC8b: Vidinis dispersinis reakcingų cheminių medţiagų 
naudojimas atvirose sistemose  
ERC8c: Vidinis dispersnis naudojimas įterpiant į matricą ar jos 
paviršių  
ERC8f: Išorinis dispersinis naudojimas įterpiant į matricą ar 
jos paviršių  
ERC10a: Išorinis dispersinis ilgaamţių gaminių ir medţiagų su 
maţu išsiskyrimu naudojimas  
ERC11a: Vidinis dispersinis ilgaamţių gaminių ir medţiagų su 
maţu išsiskyrimu naudojimas  
 

 
2.1 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl: ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, 
ERC6a, ERC6b, ERC8a, ERC8b, ERC8c, ERC8f, ERC10a, ERC11a 

 
Produkto savybės

Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

:   
Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

 
 
 
 
 

Techninės sąlygos ir priemonės / Organizacinės priemonės 
Paaiškinimai : Aliuminio, aliuminio miltelių, aliuminio oksido ir tirpaus 

aliuminio junginiai nepavojingi (neklasifikuojami 
aplinkosauginiu poţiūriu). Aliuminis (Al) – labai daţnai 
pasitaikantis metalas, sudarantis 8 proc. ţemės plutos metalų, 
todėl dideliais kiekiais randamas dirvoţemyje ir jo nuosėdose. 
Jo koncentracija daţnai siekia 3-8% (30,000-80,000 ppm). 
Santykinis antropogeninis aliuminio poveikis esančiuose 
dirvoţemio gamtiniuose kloduose ir nuosėdose yra labai 
menkas, todėl nereikšmingas kaip papildomas kiekis ar 



 
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS  
 

 Fennofloc A 18 

Paţyma  1.2/LT/LT SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 

Perţiūrėjimo data: 05.01.2016 Ankstesnė data: 04.11.2015  Spausdinimo data:07.01.2016 

 

32/41 
 
 
 
 

toksiškumo poţiūriu. 
 

 
 

 
 

2.2 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl: PROC1, PROC2, 
PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, 
PROC15, PROC19, PC1, PC9a, PC12, PC19, PC20, PC21, PC23, PC26, PC34, PC35 

 
Produkto savybės

Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

 Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

Fizikinė būsena (naudojimo metu) : Vandeninis tirpalas 
Garų slėgis : < 0,1 hPa 

 
Naudojamas kiekis

Paaiškinimai : nustatoma ml ir m³ 
 

Naudojimo daţnis ir trukmė
Paaiškinimai : Apima dienos poveikį iki 8 valandų (jei nenustatyta kitaip). 

 
Kitos veiklos sąlygos, įtakojančios poveikį darbuotojams

Paaiškinimai : Priimtina naudoti ne daugiau kaip 20°C virš kambario 
temperatūros., Priimtinas profesinės higienos geros praktikos 
pagrindinių standartų įgyvendinimas., Uţtikrinti, kad meistrai 
būtų apmokyti sumaţinti iki minimumo poveikį. 

 
Techninės sąlygos ir priemonės 

Procesų kategorijos, 1, 2, 3, Naudoti medţiagą uţdaroje sistemoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesų kategorijos, 10, Pramoninis naudojimas 
5-25%:, Sumaţinti poveikį iki minimumo dalinai izoliuojant procesus ar įrangą ir įrengiant ištraukiamąją 
vėdinimo sistemą nuo atvirų vietų., Naudoti tik vėdinamose kabinose, aprūpintose teigiamo slėgio 
filtruotu oru ir su apsaugos koeficientu >20., ar, Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. 
 
 
Procesų kategorijos, 10, Profesionalus naudojimas 
5-25%:, Sumaţinti poveikį iki minimumo dalinai izoliuojant procesus ar įrangą ir įrengiant ištraukiamąją 
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vėdinimo sistemą nuo atvirų vietų., Naudoti tik vėdinamose kabinose, aprūpintose teigiamo slėgio 
filtruotu oru ir su apsaugos koeficientu >20., ar, Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. 
1-5%:, Sumaţinti poveikį iki minimumo dalinai izoliuojant procesus ar įrangą ir įrengiant ištraukiamąją 
vėdinimo sistemą nuo atvirų vietų., Naudoti tik vėdinamose kabinose, aprūpintose teigiamo slėgio 
filtruotu oru ir su apsaugos koeficientu >20., ar, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 1 valandą. 
<1%:, Sumaţinti poveikį iki minimumo dalinai izoliuojant procesus ar įrangą ir įrengiant ištraukiamąją 
vėdinimo sistemą nuo atvirų vietų., Naudoti tik vėdinamose kabinose, aprūpintose teigiamo slėgio 
filtruotu oru ir su apsaugos koeficientu >20. 
 

Organizacinės priemonės, skirtos sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, sklaidą ir poveikį 
Procesų kategorijos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8a, 8b, 9, 13, 14, 15, Nėra nustatytų konkrečių priemonių., Kasdien 
išvalyti įrangą ir darbo vietą., Nedelsiant išvalyti išsiliejimus.Procesų kategorijos, 19, Pramoninis 
naudojimas5-25%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 1 valandą.1-5%:, Stengtis, kad operacija 
truktų neilgiau kaip 4 valandas.<1%:, Nėra nustatytų konkrečių priemonių.Procesų kategorijos, 19, 
Profesionalus naudojimas5-25%:, Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones., ar, Stengtis, kad 
operacija truktų neilgiau kaip 15 minučių.1-5%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 1 
valandą.<1%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 4 valandas.Procesų kategorijos, 10, 
Pramoninis naudojimas5-25%:, Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones., ar, Stengtis, kad 
operacija truktų neilgiau kaip 1 valandą.1-5%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 4 
valandas.<1%:, Nėra nustatytų konkrečių priemonių.Procesų kategorijos, 10, Profesionalus 
naudojimas5-25%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 4 valandas., Naudoti kvėpavimo takų 
apsaugos priemones.1-5%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 1 valandą. 

Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu 

Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones ir pirštines., Mūvėti tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN 
374 reikalavimus., Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias 
pateikia pirštinių tiekėjas.Taip pat atsiţvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra 
naudojamas, įpjovimų pavojų, įbrėţimus, kontakto trukmę.Proceso kategorija, 195-25%:, Naudoti 
respiratorių, atitinkantį EN 140 reikalavimus su A tipo ar geresnės apsaugos filtru.Proceso kategorija, 10, 
Profesionalus naudojimas5-25%:, Naudoti respiratorių, atitinkantį EN 140 reikalavimus su A/P2 tipo ar 
geresnės apsaugos filtru. 

3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį 

 
 

Darbuotojai 

Pagalbinis 
scenarijus  

Poveikio vertinimo 
metodas 

Specifinės 
sąlygos 

Vertės tipas Poveikio lygis Rizikos 
apibūdinimo 

santykis 
(PEC/PNEC): 

 

Vartotojai 

Pagalbinis 
scenarijus 

Poveikio 
vertinimo 
metodas 

Specifinės sąlygos Vertės tipas Poveikio lygis RCR 
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Kai laikomasi rekomenduojamų rizikos valdymo priemonių (RMM) ir eksploatacinių sąlygų (OC), 
tikimasi, kad poveikis neviršys prognozuojamo DNEL lygio ir rizikos apibūdinimo rodikliai bus 
maţesni uţ 1. 
 
 

4. Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi 
poveikio scenarijuje apibrėţtų ribų 

 
Darbuotojo poveikis pagal šį scenarijų buvo įvertintas pagal ECOTEC TRA V2.0
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1. Trumpasis poveikio scenarijaus pavadinimas: ES 6., Flokuliantas ar koaguliantas vandenyje ir 
nuotekų valymo įrenginys., Vandeninis tirpalas. 

 
Pagrindinės vartotojų grupės : SU 3: Pramoninis naudojimas: medţiagų vartojimas kaipo 

tokių arba preparatuose pramonės gamybos vietose  
 

Naudojimo sektorius : SU2: Gavyba (įskaitant uţsienio pramonę)  
SU5: Tekstilės, odos, kailių gamyba  
SU6b: Medienos masės, popieriaus ir popieriaus produktų 
gamyba  
SU 10: Preparatų formulavimas [maišymas] ir (arba) 
perpakavimas (išskyrus lydinius)  
SU23: Elektros, garų, dujų, vandens tiekimas ir nuotekų 
perdirbimas  
 

Proceso kategorija : PROC2: Naudojama uţdarose tęstinio proceso sistemose, 
poveikis pasitaiko kartais ir yra kontroliuojamas 
PROC3: Naudojama uţdarame partijos gamybos procese 
(sintezė arba formulavimas) 
PROC4: Naudojama partijų gamybos ir kituose procesuose 
(pvz., sintezės), kur yra poveikio galimybė 
PROC5: Maišymas ir derinimas partijų procesuose, 
formuluojant preparatus ir ga-minius (kelių etapų ir (arba) 
ţymus kontaktas) 
PROC8a: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir 
(arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles 
talpyklas tam specialiai nepritaikytoje vietoje 
PROC8b: Medţiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir 
(arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles 
talpyklas tam specialiai pritaikytoje vietoje 
PROC9: Medţiagų arba preparatų perkėlimas į maţas 
talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) 
PROC19: Rankinis maišymas, artimas kontaktas naudojant tik 
individualios saugos priemones 
 

Išleidimo į aplinką kategorija : ERC2: Preparatų ruošimas  
ERC4: Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo 
priemonės, naudojamos procesuose ir produktuose, 
netampančios sudedamosios gaminių dalimis  
ERC6b: Pramoninis reakcingų pagalbinių apdirbimo 
priemonių naudojimas  
ERC8a: Dispersinis pagalbinių apdirbimo priemonių vidinis 
naudojimas atvirose sistemose  
ERC8b: Vidinis dispersinis reakcingų cheminių medţiagų 
naudojimas atvirose sistemose  



 
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS  
 

 Fennofloc A 18 

Paţyma  1.2/LT/LT SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 

Perţiūrėjimo data: 05.01.2016 Ankstesnė data: 04.11.2015  Spausdinimo data:07.01.2016 

 

36/41 
 
 
 
 

ERC8d: Išorinis dispersinis pagalbinės apdirbimo priemonės 
naudojimas atvirose sistemose  
 

 
2.1 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl: ERC2, ERC4, ERC6b, 
ERC8a, ERC8b, ERC8d 

 
Produkto savybės

Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

:   
Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

 
 
 
 
 

Techninės sąlygos ir priemonės / Organizacinės priemonės 
Paaiškinimai : Aliuminio, aliuminio miltelių, aliuminio oksido ir tirpaus 

aliuminio junginiai nepavojingi (neklasifikuojami 
aplinkosauginiu poţiūriu). Aliuminis (Al) – labai daţnai 
pasitaikantis metalas, sudarantis 8 proc. ţemės plutos metalų, 
todėl dideliais kiekiais randamas dirvoţemyje ir jo nuosėdose. 
Jo koncentracija daţnai siekia 3-8% (30,000-80,000 ppm). 
Santykinis antropogeninis aliuminio poveikis esančiuose 
dirvoţemio gamtiniuose kloduose ir nuosėdose yra labai 
menkas, todėl nereikšmingas kaip papildomas kiekis ar 
toksiškumo poţiūriu. 
 

 
 

 
 

2.2 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl: PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC19, PC20, PC21, PC37 

 
Produkto savybės

Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

 Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

Fizikinė būsena (naudojimo metu) : Vandeninis tirpalas 
Garų slėgis : < 0,1 hPa 

 
Naudojamas kiekis

Paaiškinimai : nustatoma ml ir m³ 
 

Naudojimo daţnis ir trukmė
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Paaiškinimai : Apima dienos poveikį iki 8 valandų (jei nenustatyta kitaip). 
 

Kitos veiklos sąlygos, įtakojančios poveikį darbuotojams
Paaiškinimai : Priimtina naudoti ne daugiau kaip 20°C virš kambario 

temperatūros. 
 

Techninės sąlygos ir priemonės 

Procesų kategorijos, 2, 3, Naudoti medţiagą uţdaroje sistemoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizacinės priemonės, skirtos sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, sklaidą ir poveikį 
Procesų kategorijos, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, Nėra nustatytų konkrečių priemonių., Kasdien išvalyti įrangą ir 
darbo vietą., Nedelsiant išvalyti išsiliejimus.Procesų kategorijos, 19, Pramoninis naudojimas5-25%:, 
Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 1 valandą.1-5%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 
4 valandas.<1%:, Nėra nustatytų konkrečių priemonių.Procesų kategorijos, 19, Profesionalus 
naudojimas5-25%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 15 minučių.1-5%:, Stengtis, kad operacija 
truktų neilgiau kaip 1 valandą.<1%:, Stengtis, kad operacija truktų neilgiau kaip 4 valandas. 

Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu 

Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones ir pirštines., Mūvėti tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN 
374 reikalavimus., Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias 
pateikia pirštinių tiekėjas.Taip pat atsiţvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra 
naudojamas, įpjovimų pavojų, įbrėţimus, kontakto trukmę.Proceso kategorija, 195-25%:, Naudoti 
respiratorių, atitinkantį EN 140 reikalavimus su A tipo ar geresnės apsaugos filtru. 

3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį 

 
 

Darbuotojai 

Pagalbinis 
scenarijus  

Poveikio vertinimo 
metodas 

Specifinės 
sąlygos 

Vertės tipas Poveikio lygis Rizikos 
apibūdinimo 

santykis 
(PEC/PNEC): 

 

Vartotojai 

Pagalbinis 
scenarijus 

Poveikio 
vertinimo 
metodas 

Specifinės sąlygos Vertės tipas Poveikio lygis RCR 
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Kai laikomasi rekomenduojamų rizikos valdymo priemonių (RMM) ir eksploatacinių sąlygų (OC), 
tikimasi, kad poveikis neviršys prognozuojamo DNEL lygio ir rizikos apibūdinimo rodikliai bus 
maţesni uţ 1. 
 
 

4. Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi 
poveikio scenarijuje apibrėţtų ribų 

 
Darbuotojo poveikis pagal šį scenarijų buvo įvertintas pagal ECOTEC TRA V2.0
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1. Trumpasis poveikio scenarijaus pavadinimas: ES 7., Laboratoriniai chemikalai, Pramoninis 
naudojimas, Profesionalus naudojimas, Vandeninis tirpalas. 

 
Pagrindinės vartotojų grupės : SU 3: Pramoninis naudojimas: medţiagų vartojimas kaipo 

tokių arba preparatuose pramonės gamybos vietose  
 

Naudojimo sektorius : SU9: Grynųjų cheminių medţiagų gamyba  
 

Proceso kategorija : PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas 
 

Išleidimo į aplinką kategorija : ERC4: Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo 
priemonės, naudojamos procesuose ir produktuose, 
netampančios sudedamosios gaminių dalimis  
 

 
2.1 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl: ERC4 

 
Produkto savybės

Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

:   
Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

 
 
 
 
 

Techninės sąlygos ir priemonės / Organizacinės priemonės 
Paaiškinimai : Aliuminio, aliuminio miltelių, aliuminio oksido ir tirpaus 

aliuminio junginiai nepavojingi (neklasifikuojami 
aplinkosauginiu poţiūriu). Aliuminis (Al) – labai daţnai 
pasitaikantis metalas, sudarantis 8 proc. ţemės plutos metalų, 
todėl dideliais kiekiais randamas dirvoţemyje ir jo nuosėdose. 
Jo koncentracija daţnai siekia 3-8% (30,000-80,000 ppm). 
Santykinis antropogeninis aliuminio poveikis esančiuose 
dirvoţemio gamtiniuose kloduose ir nuosėdose yra labai 
menkas, todėl nereikšmingas kaip papildomas kiekis ar 
toksiškumo poţiūriu. 
 

 
 

 
 

2.2 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl: PROC15, PC21 
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Produkto savybės

Medţiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

 Apima medţiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

Fizikinė būsena (naudojimo metu) : Vandeninis tirpalas 
Garų slėgis : < 0,1 hPa 

 
Naudojamas kiekis

Paaiškinimai : nustatoma ml ir m³ 
 

Naudojimo daţnis ir trukmė
Paaiškinimai : Apima dienos poveikį iki 8 valandų (jei nenustatyta kitaip). 

 
Kitos veiklos sąlygos, įtakojančios poveikį darbuotojams

Paaiškinimai : Priimtina naudoti ne daugiau kaip 20°C virš kambario 
temperatūros., Priimtinas profesinės higienos geros praktikos 
pagrindinių standartų įgyvendinimas., Uţtikrinti, kad meistrai 
būtų apmokyti sumaţinti iki minimumo poveikį. 

 
Organizacinės priemonės, skirtos sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, sklaidą ir poveikį 

Procesų kategorijos, 15, Nėra nustatytų konkrečių priemonių.Nedelsiant išvalyti išsiliejimus., Kasdien 
išvalyti įrangą ir darbo vietą. 

Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu 

Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones ir pirštines., Mūvėti tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN 
374 reikalavimus., Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias 
pateikia pirštinių tiekėjas.Taip pat atsiţvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra 
naudojamas, įpjovimų pavojų, įbrėţimus, kontakto trukmę. 

3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį 

 
 

Darbuotojai 

Pagalbinis 
scenarijus  

Poveikio vertinimo 
metodas 

Specifinės 
sąlygos 

Vertės tipas Poveikio lygis Rizikos 
apibūdinimo 

santykis 
(PEC/PNEC): 

 

Vartotojai 

Pagalbinis 
scenarijus 

Poveikio 
vertinimo 
metodas 

Specifinės sąlygos Vertės tipas Poveikio lygis RCR 
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Kai laikomasi rekomenduojamų rizikos valdymo priemonių (RMM) ir eksploatacinių sąlygų (OC), 
tikimasi, kad poveikis neviršys prognozuojamo DNEL lygio ir rizikos apibūdinimo rodikliai bus 
maţesni uţ 1. 
 
 

4. Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi 
poveikio scenarijuje apibrėţtų ribų 

 
Darbuotojo poveikis pagal šį scenarijų buvo įvertintas pagal ECOTEC TRA V2.0



Saugos duomenų lapas MSDL-031 
(pagal ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2015/830 reikalavimus) 

1 lapas iš 54 lapų Versija: 5 Pildymo data: 
2002 11 30 

Paskutinio  
peržiūrėjimo data: 

2016-08-22 

 

 

UAB “MARG ŪNAS”, 
Ringuvos g. 53, LT-45245 Kaunas 

Tel.: (37) 49 10 79; faks.: (37) 49 10 80 
www.margunas.lt  

 
 
 
 
1.1. Produkto identifikatorius 

Cheminės medžiagos pavadinimas:  45-51% NATRIO HIDROKSIDO  
TIRPALAS 

REACH Registracijos numeris:  01-2119457892-27-XXXX 
Kiti pavadinimai (sinonimai):  natrio hidroksidas (45-51% tirpalas), natrio hidroksido tirpalas 
techninis, natrio šarmo tirpalas, natrio šarmas skystas, kaustikinė soda skysta. 
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai: 
Naudojamas cheminėse technologijose, chemijos, tekstilės, maisto pramonėje kaip valymo ir plovimo 
medžiaga, maisto pramonėje kaip maisto priedas (E524), plovimo ir valymo priemonių gamyboje, kaip 
reagentas, kaip pH reguliatorius, kaip jonų mainų regeneracijos agentas, kaip katalizatorius, kaip 
ėsdinimo agentas, kaip vandens valymo agentas, popieriaus, gumos, farmacijos pramonėje, ir įvairiose 
kitose srityse.  
1.3. Išsami informacija apie Saugos duomenų lapo teikėją 
Tiekėjas: UAB “MARGŪNAS” 
El. pašto adresas: margunas@margunas.lt  
Už saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: zita@margunas.lt  
1.4. Pagalbos telefono numeris 
Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą,  Šiltnamių g. 29, LT-2043 Vilnius, 
telefonas: (8 5) 236 20 52, 8 687 53378; el. paštas: info@tox.lt  
Bendrasis pagalbos telefonas: 112. 
 
 
 
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas: 
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (GHS klasifikavimas): 
Skin Corr. 1A; H314, Met Corr.1; H290 
Pastaba: pavojingumo klasių ir kategorijų kodai, konkrečios ribinės koncentracijos, m faktoriai 
nurodomi 16 skirsnyje. 
2.2. Ženklinimo elementai 

Cheminės medžiagos ženklinimas pagal reglamentą Nr. 1272/2008EB  (GHS ženklinimas): 

45-51 % NATRIO HIDROKSIDO TIRPALAS, CAS Nr. 1310-73-2, EB Nr. 215-185-5, Indekso 
Nr.  011-002-00-6 
Signalinis žodis:   Dgr Pavojinga 
Pavojaus piktogramos: 

 

  

 GHS05   

Pavojingumo frazės: 

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVöS ARBA ĮMONöS 
IDENTIFIKAVIMAS 

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 



 
Saugos duomenų lapas MSDL-031 

(pagal ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2015/830 reikalavimus) 
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H290  Gali ėsdinti metalus. 
H314  Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 

Atsargumo frazės: 

P260   Neįkvėpti dulkių/garų. 
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) 

apsaugos priemones. 
P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. 
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus 

užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. 
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. 

P310 Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba 
kreiptis į gydytoją. 

Papildoma informacija:   netaikoma 
 
2.3. Kiti pavojai 
Pavojai, susiję su užsidegimo arba sprogimo galimybe: pats natrio hidroksido tirpalas nedegus ir 
nesprogus. Pavojų gali kelti natrio hidroksido reakcijos su kitomis cheminėmis medžiagomis ir 
preparatais produktai. Audringai reaguoja su rūgštimis. Ardo metalus.  
Pavojai žmonių sveikatai, galimo poveikio pasekmės: patekęs ant žmogaus odos, stipriai nudegina. 
Patekęs į akis, gali negrįžtamai jas pažeisti. Prarijus net nedidelį kiekį, galimi įvairūs nudegimai 
burnoje, gerklėje ir skrandyje. Pavojinga įkvėpti produkto aerozolio, nes gali nudeginti kvėpavimo 
takus, sukelti negrįžtamus pažeidimus (daugiau informacijos – žiūr. 11 sk.). 
Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės: trumpalaikis lokalinis poveikis. Natrio hidroksido 
tirpalas, patekęs ant dirvožemio, negrįžtamai pažeidžia augalus ir mikrofauną. Pakenkimas vandens 
ekosistemoms priklauso nuo patekusio produkto kiekio, jo praskiedimo ir vandens pH. 
 
 
 
 
3.1. Medžiagos 
Empirin ė (molekulinė) formul ė: NaOH (tirpalas vandenyje) 
Molekulin ė masė: 40 
Pavojingi komponentai: 

CAS Nr. EINECS  Nr. 
Cheminis 

pavadinimas 

Koncentracija 
(%) produkto 

masės  
Klasifikacija 

1310-73-2 215-185-5 
natrio hidroksidas; 

kaustikinė soda 
ne mažiau 45 

Skin Corr. 1A; H314 

Met. Corr. 1; H290 

 
Pastaba:  pavojingumo simbolių, piktogramų, pavojingumo klasių tekstai ir kitų žymenų 
išaiškinimai pateikti 2 ir 16 skirsniuose. 
Konkrečios ribinės koncentracijos, m faktoriai nurodomi 16 skirsnyje. 
3.2. Mišiniai 
Netaikoma. 
 

 
 

 

3 SKIRSNIS. SUDöTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONöS 
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Bendra informacija: Visais atvejais, kai pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant 
kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti ką nors į burną. 
Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir 
informacijos biurą tel. (8~5) 236 20 52. 
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:  
Įkvėpus: įkvėpus aerozolių arba įkvėpus avarijos metu tirpalo garų, nedelsiant nutraukti kontaktą – 
išeiti ar išnešti nukentėjusįjį į tyrą orą, jei yra galimybė, duoti kvėpuoti deguonies, suteikti ramybę. 
Patekus ant odos: nurengti suteptus drabužius, plauti vandeniu pažeistas odos vietas mažiausiai 10 - 
15 min. Nudeginimo atveju nenaudoti muilo. Rekomenduojama odą praplauti 1 – 2 % acto ar boro 
rūgšties tirpalu.  
Patekus į akis: kuo skubiau plauti akis su vandeniu, pakeliant ir nuleidžiant vokus, ne trumpiau kaip 
10 – 15 minučių. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Patartina naudoti specialius akių plovimo 
skysčius. Nedelsiant kviesti gydytoją. 
Prarijus:  JOKIU BŪDU NESKATINTI VĖMIMO. Praskalauti burną vandeniu. Išgerti stiklinę 
vandens, neskirti aktyvuotos anglies. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti. 
Nedelsiant kviesti gydytoją. 
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 
Patekus ant odos: nudegimai su nekrozės reiškiniais, prasiskverbia giliai į audinius, atsiveria ilgai 
neužgyjančios žaizdos. 
Patekus į akis: skausmas, deginimo pojūtis, ašarojimas, stipri edema, konjunktyvitas, ragenos 
drumstumas. Patekus į akis kietam kaustikui ar kaustiko tirpalui – cheminiai nudegimai, galimas 
aklumas. 
Įkvėpus: kosulys, dusulys, skausmas krūtinėje, sunkus kvėpavimas, silpnumas, galvos skausmas.  
Prarijus: burnos, krūtinės, pilvo skausmai, rijimo sutrikimai, seilėtekis, burnos išopėjimas, pykinimas, 
vėmimas, dažnai su krauju, virškinimo trakto nudegimai, kolapsas. 
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 
reikalingumą 
Matomų nudegimo simptomų nebuvimas nereiškia, kad audiniai nepažeisti. 
Patekus į ant odos, į akis  ar prarijus medicininė pagalba turi būti suteikta nedelsiant.  
 

 
 
 
5.1. Gesinimo priemonės 
Tinkamos ar netinkamos gaisro gesinimo priemonės: Natrio hidroksido tirpalas nedegus. Avarijų ir 
gaisro atvejų pavojų gali sukelti šalia esančios cheminės medžiagos ir preparatai. Būtina žinoti kitų 
naudojamų ar sandėliuojamų cheminių medžiagų ar preparatų savybes. Pavyzdžiui, pavojų gali sukelti 
vandenilis, kuris yra cheminės reakcijos su metalais (alavu, cinku, aliuminiu) pasekmė drėgnoje ir 
šiltoje aplinkoje. Gaisro gesinimo priemonės: sausi cheminiai milteliai, putos, vanduo, anglies 
dioksidas. 
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai:  kontaktuodamas su vandeniu ar drėgme, 
išskiria didelį kiekį šilumos. Natrio hidroksido tirpalas audringai reaguoja su rūgštimis. Drėgnoje ir 
šiltoje aplinkoje  reaguoja su kai kuriais metalais (alavu, cinku, aliuminiu), ko pasekoje išsiskiria 
sprogios vandenilio dujos. Reaguojant su amonio druskomis išsiskiria amoniakas, sukeliantis gaisro 
pavojų. 
5.3. Patarimai gaisrininkams: naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo 
aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį. Drabužiai gaisrininkams 
(įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) turi atitikti Europos standartą EN 469, kurie užtikrina 
bazinį apsaugos lygį gaisro atveju. 
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6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:  
išsiliejus natrio hidroksido tirpalui, nutraukti bet kokius darbus. Evakuoti avarijos likvidavime 
nedalyvaujančius žmones, vengiant jų kontakto su išsiliejusiu produktu. Užtikrinti maksimalią galimą 
patalpų ventiliaciją. Naudoti asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 skirsnyje. 
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės:  vengti  koncentruoto produkto patekimo į dirvą, vandens 
telkinius, kanalizaciją. Išsiliejus dideliems kiekiams, aptverti avarijos vietą, informuoti regiono 
aplinkos apsaugos departamentą, kviesti priešgaisrinę ir gelbėjimo tarnybą. 
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei  priemonės:  išsiliejusį produktą, vengiant patekimo ant 
odos ir į akis, naudojant įrankius, susemti į sandarias plastikines talpas. Nedidelius kiekius sumaišyti 
su nedegiomis sorbuojančiomis medžiagomis, pvz.,  smėliu, žemėmis ir susemti. Likučius nuplauti 
vandens srove, jeigu įmanoma, vietas, kur buvo išsiliejęs produktas, neutralizuoti acto rūgšties iki 5 % 
koncentracijos tirpalu. Vengti neutralizavimo tirpalo perdozavimo.  
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 
Asmeninės apsauginės priemonės – žiūr. 8 sk. 
Atliekų tvarkymas – žiūr. 13 sk. 
 

 
 

 
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:  natrio hidroksido tirpalą naudoti pagal 
atitinkamos gamybos technologinį reglamentą. Vengti kontakto su oda, drabužiais, ypač saugotis, kad 
neužtikštų ant veido ir į akis. Jei drabužiai susitepė, skubiai juos nusivilkti ir pažeistą odos vietą 
nuplauti vandeniu. Išplauti išteptus drabužius prieš juos naudojant dar kartą. 
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: vėdinamos patalpos. Laikyti 
sandariai uždarytoje taroje, apsaugoti nuo galimo kontakto su drėgme arba rūgštimis. Nenaudoti 
konteinerių, pagamintų iš spalvotųjų metalų (aliuminio, alavo, cinko). Saugoti, kad į sandėliavimo 
patalpas nepatektų pašaliniai asmenys. Tarą apsaugoti nuo fizinio apgadinimo. Sandėliavimo patalpose 
turi būti palaikoma ne žemesnė kaip + 5oC  temperatūra.  Laikyti toliau nuo šilumos šaltinių. 
Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: rūgštys, ypač azoto, druskos 
ir sieros, lengvai oksiduojamos medžiagos, stiprūs oksidatoriai, metalai (alavas, cinkas, aliuminis), 
naftos produktai ir kiti degūs skysčiai. 
Reikalavimai cheminės medžiagos, mišinio pakuotei: laikyti sandariai uždarytuose polietileniniuose 
konteineriuose ar statinėse, nerūdijančio plieno talpose, jas užpildant ne daugiau 98% tūrio. 
7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (ai): 
Žiūr. 1 sk. 
 

 
 
 
8.1. Kontrolės parametrai 
Cheminės medžiagos, mišinio komponento profesinio poveikio ribiniai dydžiai  (HN 23:2011 
duomenys): 

Cheminė medžiaga 
 

Ribinis dydis 

Pasta-
bos 

Ilgalaikio poveikio 
ribinis dydis 

(IPRD) 

Trumpalaikio 
poveikio ribinis 
dydis (TPRD) 

Neviršytinas  
ribinis dydis 

(NRD) 

Pavadinimas CAS mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm 
Natrio hidroksidas 1310-73-2 - - - - 2 - Ū 

Pastabos:  Ū – ūmus poveikis. 
 

DNEL vert ės 
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Pagrindinis dėmesys skiriamas vietiniam poveikiui, atsirandančiam dėl daugkartinio ir ūmaus poveikio 
NaOH naudojimo ir/ar gamybos proceso metu. Pagrindinė to priežastis yra ta, kad laikantis naudojimo 
ir saugojimo taisyklių, natrio hidroksido sisteminis poveikis nenumatomas.  
Ilgalaikis DNEL įkvėpus, darbininkams: 1 mg/m3 (Vietinis poveikis). 
Kadangi laikantis naudojimo ir saugojimo taisyklių, natrio hidroksido sisteminis poveikis 
nenumatomas, pagrindinis dėmesys skiriamas galimoms rizikoms, atsirandančioms dėl ūmaus 
poveikio (vietinio poveikio).  
Ilgalaikis DNEL įkvėpus, vartotojams: 1 mg/m3 (Vietinis poveikis). 
 
PNEC vertės 
PNEC vanduo (gėlas vanduo, jūros vanduo, išleidimai su pertrūkiais, STP): NaOH toksiškumas 
paaiškinamas pH vertės padidėjimu dėl OH- jonų skaičiaus padidėjimo. Tuo tarpu natrio jonų 
koncentracija per maža, kad pasireikštų ūmaus toksiškumo poveikis. Bendra PNEC vertė negali būti 
suformuota remiantis vienais NaOH toksiškumo duomenimis, kadangi gamtinių vandenų pH, taip pat, 
kaip ir buferinė talpa, smarkiai skiriasi, ir vandens organizmai/ekosistemos adaptuojasi prie tų 
konkrečių sąlygų, ko pasekoje ir atsiranda pH verčių ir jo diapazonų skirtumai. 
PNEC (nuosėdos (gėlas vanduo/jūros vanduo), dirvožemis): geras tirpumas vandenyje ir labai mažas 
garų slėgis sąlygoja tai, kad vandenyje yra daug NaOH. Vandenyje (tame tarpe dirvožemyje ir vandens 
nuosėdose) NaOH egzistuoja natrio jonų (Na+) ir hidroksido jonų (OH-) pavidalu, kadangi kietas 
NaOH greitai ištirpsta ir disocijuoja vandenyje.  
PNEC įkvėpus: remiantis EU RAR (2007) duomenimis, NaOH bioakumuliacija organizmuose nereikšminga. 

 
8.2. Poveikio kontrolė 
Vengti bet kokio kontakto su šia medžiaga. 
Techninės priemonės: gera patalpų ventiliacija, vengti išsiliejimo. 
Kvėpavimo takų apsauginės priemonės: Esant galimybei įkvėpti aerozolių - puskaukės su filtru, 
apsaugančiu nuo kenksmingų skystų aerozolių –P2SL pagal LST EN 141 ir LST EN 143, 
filtruojamosios puskaukės su vožtuvais apsaugai nuo dujų ir dalelių FFP2 pagal LST EN 405. 
Rankų ir odos apsauginės priemonės: apsauginės pirštinės, atsparios šarmams, iš natūralios,  
neopreninės ar nitrilinės gumos, PVC pagal LST EN 374-1. Būtina įvertinti pirštinių gamintojo 
instrukcijoje nurodomą prasiskverbimo laiką. 
Akių apsauginės priemonės: apsauginiai akiniai, veidą dengiantys skydeliai. 
Kitos odos apsauginės priemonės (darbo drabužiai, avalynė ir kt.): kojų apsauga - guminiai, 
šarmui atsparūs batai. Apsauginiai, šarmams atsparūs drabužiai, būtina gumuota prijuostė. 
Asmens higienos priemonės: apsauginiai odos kremai, muilas ir vanduo. Nevalgyti, nerūkyti, negerti 
darbo vietoje. Periodiškai keisti darbo drabužius. Plauti rankas prieš valgį. Akių plovimo priemonės 
turi būti prieinamos. 
Poveikio aplinkai kontrol ė: vengti išsiliejimo, patekimo ant dirvos ir į kanalizaciją. 

 

 
 
 
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Išvaizda: 
Bespalvis ar silpnai gelsvas ar rusvas skystis. 
galimos išsikristalizavusios natrio hidroksido 
nuosėdos. 

Kvapas: Kvapo praktiškai nėra. 
Kvapo atsiradimo slenkstis: Nėra duomenų. 
pH: 13 – 14 (50 g/l vandeninio tirpalo) 

Užšalimo/ lydymosi temperatūra, oC: 
12°C (50% tirpalo),1°C (30% tirpalo),-23°C  
( 20% tirpalo) 

Pradinė virimo temperatūra/ virimo 142°C (50% tirpalo),118°C (30% tirpalo),108°C 
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temperatūros intervalas, oC: (20% tirpalo) 
Pliūpsnio temperatūra, oC: Netaikoma. 
Garavimo greitis: Netaikoma. 
Degumas (kietų medžiagų, dujų): Nedegus. 
Viršutin ė (apatinė) degumo riba ar 
sprogstamumo ribinės vertės: 

Netaikoma. 

Garų slėgis: Netaikoma. 
Garų tankis: Netaikoma. 
Santykinis tankis g/cm3: ~ 1,50 – 1,60 (20oC). 
Tirpumas vandenyje: Neribotas. 
Tirpumas organiniuose tirpikliuose: Etilo alkoholyje. 
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo): Netaikoma. 
Savaiminio užsidegimo temperatūra, oC: Netaikoma. 
Skilimo temperatūra: Nėra duomenų. 
Klampa, mPas: 22 mPa*s [40°C], 10 mPa*s [60°C] (50% 

tirpalo) 
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: Nekelia sprogimo pavojaus. 
Oksidacinės savybės: Neturi. 
9.2. Kita informacija 
Medžiaga pasižymi nuriebalinančiu ir antibakteriniu poveikiu.  
 

 
 

 
10.1. Reaktingumas 
Audringai reaguoja su rūgštimis, sudarydamas druskas (išsiskiria šiluma). Reaguoja su amonio  
druskomis. Ėsdina lengvuosius metalus (alavą, cinką, aliuminį, žalvarį), galimas vandenilio 
išsiskyrimas, sprogimo rizika. 
10.2. Cheminis stabilumas 
Produktas yra stabilus normaliomis sąlygomis. Kontaktuojant su oru, reaguoja su anglies dioksidu 
esančiu ore, susidarant natrio karbonatui. 
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 
Reaguoja su lengvaisiais metalais ir rūgštimis (išsiskiria vandenilis, kuris sukelia sprogimo pavojų). 
Reaguoja su amonio junginiais – išsiskiria amoniakas. 
10.4. Vengtinos sąlygos 
Sąlytis su oru - virsta karbonatais. 
10.5. Nesuderinamas medžiagos 
Lengvieji metalai, rūgštys, nitrilai, amonio junginiai, cianidai, degios organinės medžiagos, fenoliai ir 
oksiduojančios medžiagos. 
10.6. Pavojingi skilimo produktai 
Nesusidaro pavojingi skilimo produktai. 

 

 
 
 
11.1. Informacija apie toksinį poveikį 
Ūmus toksiškumas: 

Prarijus, triušiai: LD50 = 500 mg/kg; 
Per odą, triušiai: LD50 = 1350 mg/kg; 
Įkvėpus, triušiai: LC50 = 10 mg/m3/2h. 

Dirginimas:  Draizerio testo (Draize test) duomenys: 

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINö INFORMACIJA 



 
Saugos duomenų lapas MSDL-031 

(pagal ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2015/830 reikalavimus) 

7 lapas iš 54 lapų Versija: 5 Pildymo data: 
2002 11 30 

Paskutinio  
peržiūrėjimo data: 

2016-08-22 

 

triušių akys: 1 % - stiprūs pažeidimai; 
triušių akys : 1 mg/24 h - stiprūs pažeidimai; 
triušių oda: 500 mg/24 h - stiprūs pažeidimai; 

Pastaba: pateiktos 100 % NaOH poveikio vertės. 
Pasklidimas: duomenų nerasta. 
Jautrinimas:  nejautrina odos. 
Kancerogeniškumas: nėra duomenų. 
Mutageniškumas: bandymų su gyvūnais testai ir testai, atlikti laboratorinėmis sąlygomis, neparodė 
mutageninio poveikio. 
Toksiškumas reprodukcijai: poveikis nenustatytas. 
STOT (vienkartinis poveikis)  
Įkvėpus: Ėsdinantis. 
Prarijus: Ėsdinantis. 
Per odą: Ėsdinantis. 
STOT (kartotinis poveikis)  
Nėra. 
Poveikis žmonėms: 
Įkvėpus: įkvėpus aerozolių dusulys, skausmas krūtinėje, sunkus kvėpavimas, silpnumas, galvos 
skausmas.  
Patekus ant odos: įvairaus laipsnio nudegimai. Galimas slaptas periodas. 
Patekus į akis: skausmas, ašarojimas, regėjimo sutrikimai, gali negrįžtamai pažeisti akis. 
Prarijus:  burnos, krūtinės, pilvo skausmai, rijimo sutrikimai, seilėtekis, burnos išopėjimas, virškinimo 
trakto nudegimai. 
 

 
 
  
12.1. Toksiškumas  
Ūmus toksiškumas žuvims:  
LС50 = 45,4 mg / l, Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis) 96 val. 
LС50 = 160 mg / l, Carassius auratus (Goldfish) 24 val. 
LС50 = 189 mg / l, Leuciscus idus melanotus (Golden orfe) 48val. 
LС50 = 125 mg / l, Gambusia affinis (Mosquitofish) 24, 48, 96 val. 
Ūmus toksiškumas bestuburiams: 
EB 40-240 mg / l, Daphnia magna (Daphnia magna). 
LC50 = 40 mg / l, Ophryotrocha diadema (Marine polychaete) 48val. 
Ūmus toksiškumas mikroorganizmams:  
EC50 = 22 mg / l, Photobacterium phosphoreum (liuminescencinės bakterijos) 15min. 
Papildoma informacija: LС50 30-100 mg / l, Crangon (Vėžiagyviai) ir Asteroidne (Jūros žvaigždė), 
48val. 
12.2. Patvarumas ir skaidomumas 
Lengvai skyla vandenyje ir ore. Lengvai prasiskiedžia ir disocijuoja. Transformacijos produktas yra 
karbonatai. 
12.3. Bioakumuliacijos potencialas 
Netaikoma. 
12.4. Judumas dirvožemyje 
Labai mobilus dirvožemyje ir tirpus vandenyje. Lengvai virsta natrio karbonatu. 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
Ši medžiaga nėra klasifikuojama kaip PBT ir vPvB. 
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 
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Pažeidžia vandens ar dirvožemio pH balansą. Trumpalaikis lokalinis poveikis. Pakenkimas 
dirvožemiui, vandens ekosistemoms priklauso nuo patekusio produkto kiekio, jo praskiedimo ir 
vandens pH. 
 

 
 

 
13.1. Atliekų tvarkymo metodai  
Draudžiama išleisti į kanalizaciją, pilti į vandens telkinius, ant dirvožemio. Atliekos ir tara/pakuotė turi 
būti tvarkomos vadovaujantis galiojančiais atliekų tvarkymo teisės aktų reikalavimais. Atliekų kodas: 
06 02 04* - šarminių tirpalų GMTN atliekos - natrio hidroksidas ir kalio hidroksidas. Pavojingumą 
lemiančių savybių kodas: H8 - Ėdžios. Prieš šalinimą šarmų atliekas pageidautina atsargiai 
neutralizuoti 5 – 10 % acto rūgšties tirpalu, po to utilizuoti kaip pavojingas atliekas. Išplautos ir 
išdžiovintos pakuotės gali būti naudojamos pakartotinai. 
 

 
 
 
Natrio hidroksido tirpalas transportuojamas originaliose gamintojo pakuotėse arba specialiose 
nerūdijančio plieno cisternose. 
14.1. JT numeris 
1824 
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas 
NATRIO HIDROKSIDO TIRPALAS 
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 
8 
14.4. Pakuotės grupė 
II 
14.5. Pavojus aplinkai 
Neklasifikuojamas. 
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams 
Nėra specialių rekomendacijų. 
14.7. Nesupakuotų krovini ų vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą 
Netaikoma. 
 

 
 

 
15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 
ES reglamentai:  
2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 Dėl 
cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis 
Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 67/548/EEB (su vėlesniais 
pakeitimais). 
2008 metų gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Dėl 
cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir 
panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006 (su vėlesniais pakeitimais). 
2010 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 453/2010 iš dalies keičiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 Dėl cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). 

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 
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2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/830 kuriuo iš dalies keičiamas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). 
Nacionaliniai įstatymai (Lietuva): 
HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio 
vertinimo bendrieji reikalavimai“  (Patvirtinta 2011-09-01 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. V-824/A1-389, 
Žin., 2011, Nr.112-5274). 
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai (Patvirtinta Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331, Žin., 
2007, Nr.123-5055). 
Kiti dokumentai, apribojimai it draudimai: 
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/68/EB 2008 m. rugsėjo 24 d. dėl 
pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (ADR, RID, ADN). 
Tarptautinio jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas (IMDG kodeksas). 
Techninės Saugaus pavojingų krovinių vežimo oru instrukcijos (ICAO – TI). 
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta Aplinkos Ministro 2002 m. birželio 27 d. 
įsakymu Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503, (su vėlesniais pakeitimais). 
Atliekų tvarkymo taisyklės. (Nauja redakcija, patvirtinta LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. 
įsakymu Nr. D1-368, Žin., 2011, Nr. 57-2721) (su vėlesniais pakeitimais). 
15.2. Cheminės saugos vertinimas 
Šiai medžiagai atliktas cheminės saugos vertinimas. 

 
 

 
 

Pakeitimų istorija:   
SDL versija: 5 
Šio saugos duomenų lapo turinys ir forma atitinka Europos Komisijos reglamentą 2015/830. 
 
Pagrindiniai literat ūros ir informacijos šaltiniai: 
ГОСТ 2263-79 Натр едкий технический. Технические условия.  
Natrio hidroksido gamintojų parengti saugos duomenų lapai ir kita techninė informacija. 
Duomenys, pateikti Europos cheminių medžiagų biuro (ECB), Švedijos Nacionalinės chemikalų 
inspekcijos (KEMI), Tarptautinės laboratorijų organizacijos (ILO), “TOXNET”, kitų tarptautinių ir 
nacionalinių organizacijų  tinklalapiuose. 
 
Santrumpos ir akronimai: 
ADR – Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais. 
CAS – Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba. 
DNEL - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė  
EC50 – Efektyvi koncentracija 50 % tiriamos populiacijos. 
EINECS – Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas. 
ELINCS – Europos naujų cheminių medžiagų sąrašas. 
EN – Europos norma. 
IMDG – Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimo jūra kodeksas. 
LC50 – Vidutinė mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos. 
LD50 – Vidutinė mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos. 
PBT - Patvarios, bioakumuliacinės, toksiškos cheminės medžiagos  
PNEC - Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija  
REACH – Registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai. 

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA 
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RID – Pavojingų krovinių tarptautinių vežimų geležinkeliais taisyklės. 
vPvB - Labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos cheminės medžiagos.  
 
Teiginių apie pavojų ir atsargumo teiginių sąrašas: žiūr. 2 sk. Kiti simboliai: 

Skin Corr. 1A   Odos ėsdinimas, 1A kategorija; 
Met. Corr.1  Metalus ėsdinančios medžiagos ir mišiniai.  

 

Konkrečios ribinės koncentracijos mišinių ir tirpal ų klasifikavimui 

Pagal reglamentą Nr. 1272/2008EB 

Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5 % 

Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C <5 % 

Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C< 2 % 

Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 % 

 
 
Rekomendacijos darbuotojų mokymui 
Rekomenduojama mokyti atitinkamą personalą ar darbuotojus, kad užtikrinti sveikatos ir aplinkos 
apsaugą. 
 
 
 
Atsakomybės paneigimas. Šiame lape pateikta informacija gauta iš šaltinių, kuriuos mes laikome 
vertais pasitikėjimo. Vis dėlto informacija pateikiama be jokios aiškios arba numanomos garantijos, 
kad ji yra tiksli. Mes nekontroliuojame produkto naudojimo, sandėliavimo arba šalinimo sąlygų arba 
metodų, jie gali nepriklausyti mūsų kompetencijai. Be kitų priežasčių, būtent ir dėl to mes atmetame 
bet kokią atsakomybę už praradimą, žalą arba išlaidas, atsiradusius arba kaip nors susijusius su 
produkto naudojimu, sandėliavimu arba šalinimu. Šis SDL buvo parengtas ir turi būti naudojamas tik 
šiam produktui. Jeigu produktas naudojamas kaip kito produkto komponentas, šiame SDL esanti 
informacija gali būti netaikoma. 
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   SAUGOS DUOMENŲ LAPO PRIEDAS 
 
 
SDL POVEIKIO SCENARIJUS (PS)  
NATRIO HIDROKSIDAS  
 
1. Priedas: Poveikio scenarijus  
1. POVEIKIO ĮVERTINIMAS  
 
Poveikio scenarijai skirstomi į šiuos keturis scenarijus:  
•    Skysto natrio hidroksido gamyba  
•    Kieto natrio hidroksido gamyba  
•    Natrio hidroksido pramoninis naudojimas ir naudojimas profesionalioje veikloje  
•    Natrio hidroksido naudojimas vartotojų reikmėms  
Poveikio scenarijus ir medžiagos gyvavimo ciklą galima peržiūrėti 1 lentelėje. Poveikio įvertinimo 
pagrindas pirmiausia yra natrio hidroksido 2007 m. Europos Sąjungos rizikos vertinimo ataskaita 
(RVA). Sudarant dokumentų rinkinį buvo pasiremta RAR (2007 m.) ir lygiagrečiai su ja sukaupta 
informacija. Nauji duomenys ir informacija taip pat pateko į dokumentų rinkinį. 
 
1. lentelė. Poveikio scenarijus ir medžiagos gyvavimo ciklas 
 
Nr. ir pavadinimas Gamyba Preparato 

gamyba 

Pramoninis ir 
(arba) plataus 
pobūdžio 
naudojimas 

Naudojimas 
vartotojų 
reikm÷ms 

Prek÷s 
naudojimo 
laikas 

Atliekų 
faz÷ 

PS1: Skysto NaOH gamyba X      
PS2: Kieto NaOH gamyba X      
PS3:   NaOH   pramoninis   naudojimas   ir 
naudojimas profesionalioje veikloje 

 X X    

PS4: NaOH naudojimas vartotojų reikm÷ms    X   
 
 
Pastaba dėl atsitiktinio poveikio  
 
Atsižvelgdami į tai, kad paprastai atsitiktinis poveikis nebūna įvertinamas Europos Sąjungos cheminių 
medžiagų saugos vertinimo dokumentuose, o aptariamas Europos Sąjungos RAR (2007; 4.1.1.3.2. 
etapas, 59-62 psl.), šiame dokumentų rinkinyje atsitiktinis poveikis neaptariamas. Tačiau dokumentų 
rinkinyje aptariamos vartotojams aktualios rizikos valdymo priemonės, nustatytos natrio hidroksido 
rizikos mažinimo strategijoje (EU RRS, 2008.).  
 
 
 
1.1        1. Poveikio scenarijus: Skysto natrio hidroksido gamyba  
  
EU RAR (2007 m.) su sąlyčio darbo vietoje poveikiu susijusi informacija buvo sukaupta gamybos 
vietose surinkus anketinius duomenis, kurie bendradarbiaujant su valstybe nare buvo apibendrinti 
„Euro Chlor“. Anketoje buvo paliestos šios temos: gaminio rūšis (kietas/skystas), darbuotojų skaičius, 
pagal užduotis įvertintas poveikis, poveikio matavimai ir atsitiktinis poveikis. „Euro Chlor“ išsiuntė 
anketas 97% Europos chloro gamybos įmonių (iš viso 86). Iš viso 36 gamybos įmonės (42%) atsiuntė 
atgal užpildytas anketas, ir taip gautų duomenų pagrindu buvo parengta išsami ataskaita („Euro 
Chlor“, 2004c).  
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1.1.1 Poveikio scenarijus 
1.1.1.1 Trumpas poveikio scenarijaus pavadinimas 
SU 3, 8: Cheminių medžiagų gamyba didelėmis partijomis  
PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9: naudojimas (uždarame), besitęsiančiame arba periodiniame procese, kur 
poveikis vargiai įmanomas arba kurio metu iškyla poveikio galimybė (pramoninėje aplinkoje), 
įskaitant pakrovimą, iškrovimą, ėminių ėmimą ir priežiūrą.  
Cheminio produkto kategorija (PC) ir prekės kategorija (AC) šiame poveikio scenarijuje (PS) neturi 
reikšmės.  
1.1.1.2  Poveikio scenarijuje aptariamų veiklų ir procesų aprašymas  
Natrio hidroksido gamyba pardavimo tikslais vyksta elektrolitinio proceso būdu. Iš natrio chlorido 
pagamintas druskos tirpalas elektrolizuojamas gyvsidabrinėje, diafragminėje arba būgninėje kameroje. 
Proceso šalutiniai produktai yra chloras ir vandenilis. Gyvsidabrinio proceso metu kameroje atsiranda 
natrio ir gyvsidabrio amalgama. Iš čia amalgama keliauja toliau, ir reakcijoje su vandeniu gaunamas 
skystas natrio hidroksidas, vandenilis ir laisvas gyvsidabris. Laisvas gyvsidabris grąžinamas atgal į 
elektrolizės kamerą. Paskui taip pagamintas natrio hidroksido tirpalas laikomas talpyklose 50 % tirpalo 
forma. Tirpalas pervežamas tankeriuose, cisternose arba baržose. Būgninės kameros proceso metu 
kameroje gaunamas apytikriai 30 % koncentracijos tirpalas. Paskui tirpalas patenka į garintuvą, kur 
pašalinus atitinkamą kiekį vandens gaunamas 50 % koncentracijos tirpalas. Taip gautas natrio 
hidroksido tirpalas iki pervežimo laikomas talpyklose. Diafragminės kameros procesas labai panašus į  
būgninės kameros procesą, bet nuo jo skiriasi tuo, kad kameroje gauto tirpalo koncentracija siekia tik 
10-12 %. Todėl jis garinamas, kad būtų gautas į apyvartą leidžiamas 50 % koncentracijos tirpalas. 
Natrio hidroksido vandens neturinčios formos gaunamos toliau išgarinant 50 % natrio hidroksido 
tirpalą.  
1.1.1.3 Gamybos sąlygos 
Vienam darbuotojui tenkantis panaudojamas kiekis skyrėsi priklausomai nuo veiklos. Pagal EU RAR 
(2007 m.) mėginiams imto produkto kiekis buvo nuo 0,1 iki 15 litrų. Atsakymuose atsispindintis 
didžiausias kiekis buvo toks: „15“, „2,2“, „2“, „3x1“ ir „keli litrai per dieną“. Dauguma atsakiusiųjų 
atsakė, kad paėmė mažesnį nei 1 kg mėginį. 
 
Šio poveikio scenarijaus tikslams ėmėme visą pamainą (8 valandas per dieną) ir 200 dienų per metus. 
Imant ėminius, „užduoties trukmė per dieną minutėmis“ buvo nuo 1 iki 600 minučių, o vidutinė 
trukmė - 71 minutė. Pagal anketą ir EU RAR (2007 m.) galima nustatyti, kad beveik visos gamybos 
įmonės gamina apytikriai 50% koncentracijos natrio hidroksido tirpalą. 36% gamyklų gamina kitus 
skystus produktus (nuo 10 iki 75%), kurių koncentracija paprastai mažesnė nei 50 %.  
 
1.1.1.4  Rizikos valdymo priemonės 
 
1.1.1.4.1 Su darbuotojais susijusios rizikos valdymo priemonės 
 
Su darbuotojais susijusios rizikos valdymo priemonės apibendrintos 2 lentelėje. Priemones išskyrėme 
pagal tai, ar turimos omeny paskirtos arba privalomos priemonės, ar gerą praktiką atspindinčios 
priemonės.  
 
Kadangi natrio hidroksidas yra ėsdinanti medžiaga,  žmonių sveikatos apsaugos sumetimais rizikos 
valdymo priemonėmis pirmiausia siekiama išvengti tiesioginio sąlyčio su šia medžiaga. Tuo tikslu tiek 
natrio hidroksido pramoniniame naudojime, tiek naudojant profesionalioje veikloje pirmenybė turi būti 
teikiama automatizuotoms ir uždaroms sistemoms. Reikia pasirūpinti kvėpavimo takų apsauga, 
kadangi natrio hidroksidas gali būti lašelių pavidalo. Dėl ėsdinančio medžiagos poveikio reikalinga 
tinkama odos ir akių apsauga.  
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2 lentelė. Su darbuotojais susijusios rizikos valdymo priemonės  
 
Informacijos tipas Duomenų laukas Paaiškinimas 
Reikalingas teritorijos 
atribojimas ir tinkamas 
darbo metodas 

Gera praktika: rankinių procesų keitimas 
pagal galimybes automatizuotais ir (arba) 
uždarais procesais.  Taip  galima  išvengti  
sudirginimą sukeliančių garų ir galimų 
vėlesnių užtiškimų (EU RRS, 2008 m.).  
•    Uždarų sistemų naudojimas arba 
atvirų talpyklų uždengimas (pvz., 
apsauginėmis grotelėmis) (gera praktika) 
•   Vamzdynai,  statinių 
pripildymas/ištuštinimas   automatinėmis 
sistemomis (siurblys   ir   pan.) (gera 
praktika) 
•   Rankinio  naudojimo  atveju  
naudojamos žnyplės ilgomis rankenomis, 
replės, „kad būtų išvengta tiesioginio 
sąlyčio ir poveikio užtiškus (negalima 
dirbti laikant rankas virš galvos)“ (gera 
praktika) 

Padėtis EU RAR (2007 m.) 
metu: Uždarumo mastas 
paprastai „pusiau uždara“ 
(18 gamyklų). Kitais 
atvejais uždarumo laipsnis 
„atvira“ (6 gamyklos) arba 
„visiškai uždara“ (9 
gamyklos). 
 
 

Reikalingas vietinis oro 
ištraukimas ir teisingas 
darbo metodas 

Vietinis oro ištraukimas nereikalingas, tik 
gera praktika. 

Tikslas - gerinti oro kokybę 
ir vengti galimo 
kvėpavimo takų 
sudirginimo darbo vietose. 
Padėtis EU RAR (2007 m.) 
metu: Tik penkios 
gamyklos turėjo „vietinį 
ištraukiamąjį vėdinimą“. 

Bendras vėdinimas 
 

Jeigu nėra vietinio ištraukiamojo 
vėdinimo, bendras vėdinimas yra gera 
praktika. 
 

Tikslas - pagerinti oro 
kokybę ir išvengti galimo 
kvėpavimo takų 
sudirginimo darbo vietose.  
Padėtis EU RAR (2007 m.) 
metu: Bendras vėdinimas 
buvo 26 gamyklose, tuo 
tarpu 5 gamyklose nebuvo 
„bendro vėdinimo“  
imant mėginius. Keturiose 
gamyklose nebuvo nei 
“bendro vėdinimo”, nei 
“vietinio ištraukiamojo 
vėdinimo”. 

Esant normalioms darbo  
sąlygoms reikia 
individualių  
apsaugos priemonių (PPE) 
 

•   Kvėpavimo  takų  apsauga:  Dulkių  
arba lašelių susidarymo atveju: patvirtintą 
filtrą (P2) turinčios kvėpavimo takų 
apsaugos priemonės naudojimas 
(privalomas) 
•   Rankų apsauga: cheminėms 
medžiagoms nepralaidžios pirštinės 

Padėtis EU RAR (2007 m.) 
metu: Beveik niekada 
nenaudojamos individualios 
apsaugos priemonės, 
leidžiančios neįkvėpti, 
tačiau visais atvejais 
apsaugota oda ir akys (pvz., 
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(privaloma) 
o   medžiaga: butilkaučiukas, PVC, su  
 polichlorpreno   latekso   vidumi, 
medžiagos   storis: 0,5   mm,  
pradilimo laikas: > 480 minučių 
o   medžiaga: nitrilkaučiukas, fluoro 
turinti guma, medžiagos storis: 0,35-0,4 
mm, pradilimo laikas: > 480 minučių 
•    Akių apsauga: reikia būti su  
cheminėms medžiagoms    atspariais 
apsauginiais akiniais. Jei yra pavojus, kad 
gali užtikšti, reikia būti su   sandariai   
prie   veido priglundančiais  akiniais ir 
kauke (privaloma) 
•   Reikia dėvėti tinkamus apsauginę 
aprangą, prijuostę,   skydą   ir   drabužius,   
jei  yra pavojus, kad gali užtikšti, avėkite  
guminius arba plastikinius aulinius batus 
arba batus (privaloma) 

apsauginiai akiniai, visą  
veidą dengianti kaukė, 
pirštinės, speciali apranga).  
 

Kitos su darbuotojais  
susijusios rizikos valdymo  
priemonės Pavyzdžiui:  
ypatingos mokymo 
sistemos,  
stebėjimo/ataskaitos arba  
kontrolės sistemos, speciali  
kontrolės instrukcija. 

Šie veiksmai yra privalomi (EU RRS, 
2008 m.) 
•    rizikinguose procesuose/teritorijose  
dirbantys darbuotojai turi būti išmokyti, 
kad a) nedirbtų be kvėpavimo takų  
apsaugos ir b) būtų įsisąmoninę natrio  
hidroksido ėsdinančias savybes ir ypač  
įkvėpimo poveikį kvėpavimo takų 
sistemai, taip pat c) laikytųsi darbdavio 
nustatytų saugesnių procesų (EU RRS, 
2008 m.).  
•    darbdavys turi garantuoti, kad būtų 
laikomasi PPE reikalavimų ir tie 
nurodymai būtų tinkamai naudojami. 

 

 
 
1.1.1.4.2 Su aplinka susijusios rizikos valdymo priemonės 
Su aplinka susijusių rizikos valdymo priemonių tikslas  - išvengti natrio hidroksido tirpalo 
patekimo į komunalinius nuotekų vandenis ar paviršinius vandenis, kadangi tikėtina, kad toks 
išsiskyrimas žymiai pakeistų pH vertę. Išsiskyrimo į atvirus vandenis atveju pH vertę reikia 
sistemingai periodiškai tikrinti. Paprastai išsiskyrimas turi būti atliekamas taip, kad priimančių 
paviršiaus vandenų pH vertės pokytis būtų minimalus. Dauguma vandens organizmų paprastai išlaiko 
pH vertės pokyčius 6-9 intervale. Tai atsispindi ir su vandens organizmais atlikto standartinio OECD 
tyrimo metodų aprašyme.  
1.1.1.5 Su atliekomis susijusios priemonės 
Skysto natrio hidroksido atliekas reikia vėl panaudoti arba išpilti į pramoninį nuotekų surinkimo 
įrenginį, ir prireikus toliau neutralizuoti (žr. su aplinka susijusias rizikos valdymo priemones). 
1.1.2 Poveikio vertinimas 
1.1.2.1 Poveikis darbuotojams 
Natrio hidroksidas yra ėsdinanti medžiaga. Dirbant su ėsdinančiomis medžiagomis ir preparatais tik 
retkarčiais pasitaiko tiesioginis sąlytis su oda, ir galima daryti prielaidą, kad per vieną dieną 
pakartotinio poveikio per odą atvejų skaičius nereikšmingas. Todėl su natrio hidroksidu susijusiose EU 
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RAR (2007 m.) leidinio vietose natrio hidroksido grynas poveikis per odą nevertinamas. Tokių 
medžiagų ir preparatų atveju negalima neatkreipti dėmesio į pakartotinį poveikį per odą. Poveikis 
akims greičiausiai patiriamas dėl rankų sąlyčio su akimis, tačiau tai nebuvo apskaičiuota.  
Tikėtina, kad esant tinkamoms natrio hidroksido tvarkymo ir naudojimo sąlygoms, nebus sisteminio 
poveikio organizmui, todėl tikėtina, kad patiriant poveikį per odą ir įkvėpus, nebus sisteminio natrio 
hidroksido poveikio.  
Dėl žemo garų slėgio natrio hidroksido koncentracija ore skysčiams garuojant yra labai maža. Taip pat 
įvertinta, kad natrio hidroksido garų poveikis labai menkas, tačiau susiję duomenys negali būti 
naudojami purškimo (rūko / garų) poveikiui įvertinti. Poveikio koncentracijų įvertinimas ir matavimai 
pateikti 3 lentelėje.  
 

3 lentelė. Poveikio darbuotojams koncentracija 
 

      Poveikio koncentracijos           Poveikio koncentracijos 
         Įvertinimas       matavimas 

      Matavimo  Matavimo   Paaiškinimas/ matavimais gautų duomenų 
       Vienetai                                       vienetai      šaltinis 
Poveikio būdai                       Vertė                                         Vertė                 
Poveikis per odą N÷ra duomenų  N÷ra 

duomenų 
  

Poveikis           per 
kv÷pavimo takus 

  AM: 0,14 mg/m3 Pagal EU RAR (2007 m.) 
Intervalas: 0,02-0,5 mg/m3 

Skysčio pakrovimas į krovininę transporto 
priemonę 
STAT matavimai, N=l7, 2002; 2003 

  AM: 0,33 mg/m3 Pagal EU RAR (2007 m.) 
Intervalas: 0,29-0,37 mg/m* 
Skystis, kitos užduotys Spot 
matavimai, N=S, 2003 

  AM:<0,26 mg/m3 Pagal EU RAR (2007 m.) 
Skystis, kitos užduotys STAT 
matavimai, N=2D, 2002 

  AM: 0,01* mg/m3 Pagal EU RAR [2007 m.) 
Intervalas: 0,05-0,18 mg/m3 * 
Skystis, lašeliai, arti įrenginių 
STAT matavimai, N=1D9, 2002 

0,02 [tipiškas] 
0,04 [RWC] 

mg/m3   Pagal EU RAR (2007 m.) 
Skysto natrio hidroksido pylimas į statines Būdingas 
ir pagrįstai blogiausias poveikio lygis 

 
 
STAT Stacionarusis oro mėginio ėmimas 
Spot Trumpalaikis stacionarusis mėginys 
N Matavimų skaičius 
AM Aritmetinis vidurkis 
RWC     Leistinas blogiausias atvejis  
*  Šios vertės negali būti teisingos. Vidutinė vertė negali būti žemesnė už vertę intervale.  
 
Matavimais gauti duomenys  
 
EU RAR (2007 m.) leidinyje poveikio kvėpavimo takams matavimai yra surinkti iš 6 skirtingų 
gamybos vietų 4 šalyse (Čekijos Respublikos, Lenkijos, Ispanijos ir Jungtinės Karalystės). Visais 
atvejais koncentracija buvo mažesnė nei 2 mg/m3 (žr. 3 lentelę). Dauguma natrio hidroksidą 
gaminančų įmonių atsakė, kad jų šalyje poveikio darbo vietoje ribinė vertė (OEL) yra 2 mg/m3. 
Duomenys iš gamybos vietos Ispanijoje buvo pagrįsti išmatavus natrio kiekį, o matavimas buvo 
atliktas pagal National Institute for Worker Safety and Hygiene (Valstybinio darbuotojo saugumo ir 
sveikatos apsaugos instituto) nustatytą  standartą (NTP-63 of 1983). Šioje gamybos vietoje mėginių 
ėmimo trukmė buvo 6 -8 valandos. Kitų gamyklų ataskaitose teigiama, kad buvo pasiremta Lenkijos 



 
Saugos duomenų lapas MSDL-031 

(pagal ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2015/830 reikalavimus) 

16 lapas iš 54 lapų Versija: 5 Pildymo data: 
2002 11 30 

Paskutinio  
peržiūrėjimo data: 

2016-08-22 

 

standartų metodu, kolorimetriniu metodu ir atomine absorbcine spektroskopija. Mėginių ėmimo 
trukmė šiose gamybos vietose nežinoma.  
 
Modeliavimo duomenys  
 
ECHA informacijos reikalavimų instrukcija kaip pirmo sluoksnio (Tier 1) priemonę pirmiausia 
rekomenduoja taikyti ECETOC TRA. ECETOC TRA yra pagrįstas pakeistu EASE variantu. EASE 
buvo pirmutinis naujų ir esamų medžiagų direktyvoje nurodyta reikšme taikytas modelis. Yra žinoma, 
kad dauguma atvejų EASE pervertina poveikį. Manoma, kad to priežastis yra faktas, jog EASE 
remiasi probleminėse teritorijose vykdomos veiklos poveikio istoriniais duomenimis, o ne tokiais 
būdingų/ įprastinių veiksmų metu gautais duomenimis, kurių reikia kasdieninei rizikai įvertinti. Dėl  
šios priežasties ECETOC TRA iš naujo peržiūrėjo ir pakeitė EASE gautas vertes. Atsižvelgėme ir į 
EASE prognozes (pagal EU RAR, 2007 m.), ir į ECETOC TRA požiūrį.  
 
Garų įkvėpimo pripildant statinę poveikio dydis EU RAR (2007 m.) leidinyje įvertintas remiantis 
EASE 2.0. Poveikio verčių intervalas pagal įvertinimą 0-0,17 mg/m3 (0-0,1 ppm, 20°C), priėmus 
prielaidą, kad garų slėgis labai žemas, nėra purškimo, o naudojimas neišsklaidytas. Būdinga poveikio 
gautoji vertė 0,085 mg/m3 (intervalo vidutinė vertė). Pagrįstai blogiausiu atveju gautoji poveikio vertė 
0,17 mg/m3 (intervalo viršutinė vertė), priėmus prielaidą, kad nėra purškimo, naudojimas 
neišsklaidytas ir yra koncentraciją ore mažinantis vėdinimas. Remiantis anketos atsakymais galima 
daryti prielaidą, kad šiuo metu pramonėje vietinis oro ištraukimas (LEV) nėra įprastinis.  
Šiame vertinime LEV neturi įtakos poveikio verčių intervalui. Jei natrio hidroksido koncentracija 50%, 
būdinga poveikio gautoji vertė 0,04 mg/m3, tuo tarpu pagrįstai blogiausiu  atveju gautasis poveikis 
0,085 mg/m3. Poveikio pripildant statines dažnumas pagal vertinimus yra daugiausia 200 dienų per 
metus, trukmė - daugiausia 4 valandos per dieną, o susijusių darbuotojų skaičius - daugiausia 50 
asmenų (specialisto nuomonė). Priėmus  prielaidą, kad dirbama 4 valandas per dieną, ir likusią darbo 
dienos dalį skaičiuojant nulinį poveikį, esant 8 valandų TWA (dinaminiam svertiniam vidurkiui) 
būdinga gautoji poveikio vertė 0,02 mg/m3, tuo tarpu esant 8 valandų TWA pagrįstai blogiausiu atveju 
gautasis poveikis 0,04 mg/m3. Garų arba purškimo poveikio įkvepiant vertė buvo įvertinta pagal 
ECETOC TRA modelį visose proceso kategorijose (PROC); įkvėpimo poveikio vertė 0,1 ppm (0,17 
mg/m3), priėmus prielaidą, kad garų slėgis labai žemas, poveikio trukmė didesnė nei 4 valandos per 
dieną ir nėra vietinio oro ištraukimo ir kvėpavimo aparato.  
 
Poveikio verčių apibendrinimas  
 
Rizikos tyrimui naudojome vienintelę vertę. Darbuotojų patiriamo poveikio koncentracijos vertės 
apibendrintos 4 lentelėje.  
 
4. lentelė. Darbuotojų patiriamo poveikio koncentracijos verčių apibendrinimas  
 
Poveikio būdai Koncentracijos 

vert÷s 

Paaiškinimai 

Poveikis per odą 
(mg/cm2) 

Nykstamai maža Pagal EU RAR (2007 m.); > 2 % koncentracijos natrio hidroksido gaminiai yra ÷sdinantys, tod÷l siekiant 
išvengti poveikio per odą naudojamos efektyvios kontrolin÷s priemon÷s. Be to, dirbant su ÷sdlnančiomis 
medžiagomis nuolatos turi būti d÷vimi apsauginiai drabužiai ir mūvimos apsaugin÷s pirštin÷s. Pagal 
gaminančių įmonių ataskaitas, dirbant su grynuoju natrio hidroksidu naudojamos apsaugin÷s pirštin÷s, 
apsauginiai drabužiai ir batai. D÷l to galima laikyti, kad šiam parduodamam produktui nebūdingas 
kasdien pasikartojantis poveikis per odą. Gamybos vietose negaminami mažesn÷s nei 2 % 
koncentracijos atskiesti natrio hidroksido produktai. 
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Poveikis per 
kv÷pavimo takus 
 (mg/cmz ) 

0,33 Pagal EU RAR (2007 m.) Išpilstant skystą natrio hidroksidą į statines, modeliavimo duomenims 
suteikiamos mažes÷s vert÷s, lyginant su iš EASE matavimų gautais duomenimis. Atsižvelgdami į tai, 
kad sukaupta palyginti daug duomenų, jie naudojami rizikai apibudinti. Vert÷ pagrįstai blogiausiu atveju 
0,33 mg/m3, tuo tarpu būdingas poveikio lygis 0,14 mg/m3. 

 
 
1.1.2.2 Per aplinką daromas netiesioginis (oralinis) poveikis žmogui 
  
Natrio hidroksido atveju nebūdingas netiesioginis (pvz., vartojant geriamąjį vandenį) poveikis žmogui. 
Poveikis dėl natrio hidroksido išsiskyrimo į aplinką gali būti reikšmingas tik vietiniu lygmeniu. Dėl 
vietinio išsiskyrimo pH vertei daromą poveikį reikia neutralizuoti regiono lygmeniu, 
priimančiuosiuose vandenyse. Taigi, per aplinką daromas netiesioginis (oralinis) poveikis žmogui 
natrio hidroksido atveju nebūdingas (EU RAR, 2007 m.).  
 
1.1.2.3 Poveikis aplinkai 
 
Kaip teigiama su natrio hidroksidu susijusiose EU RAR (2007 m.) leidinio vietose, riziką aplinkai 
įvertinti įmanoma tik atsižvelgiant į vandens aplinką, šiuo atveju įskaitant ir nuotekų valymo 
įrenginius / miesto nuotekų valymo įrenginius, kadangi natrio hidroksido išsiskyrimas skirtingais 
produkto gyvavimo ciklo etapais (gamybos ir panaudojimo) visų pirma susijęs su (nuotekų) 
vandenimis.  
Vertinant poveikį vandeniui ir riziką atsižvelgiama tik į galimą, su OH - išsiskyrimu susijusį, pH 
vertės pasikeitimo poveikį organizmams / ekosistemai, kadangi tikėtina, kad Na + jonų toksiškumą 
nustelbs (potenciali) pH pasikeitimo nulemta įtaka. Šis klausimas svarstomas tik vietiniu lygmeniu, 
savaime suprantama, įskaitant ir nuotekų valymo įrenginius (STP) arba miesto nuotekų valymo 
įrenginius (WWTP) tiek gamybos, tiek pramoninio panaudojimo atžvilgiu. Jei būtų koks nors 
poveikis, tikėtina, kad jis atsirastų vietiniu lygmeniu. Taip buvo priimtas sprendimas, kad nėra 
prasmės vertinti šią riziką regiono arba žemyno lygmeniu. Taip pat natrio hidroksido geras tirpumas 
vandenyje ir labai žemas garų slėgis reiškia, kad ši medžiaga gali būti randama visų pirma vandenyje. 
Dėl labai žemo natrio hidroksido garų slėgio neverta tikėtis žymaus išsiskyrimo į orą arba per orą 
daromo poveikio. Negalima tikėtis žymaus poveikio ar išsiskyrimo taip pat ir į sausumos aplinką. Į 
paviršinius vandenis išleidžiamas dumblas išsiskyrimo į žemės ūkiui naudojamą dirvožemį atžvilgiu 
yra nereikšmingas, kadangi per kietųjų dalelių medžiagas nuotekų tvarkymo / miesto nuotekų valymo 
įrenginiuose natrio hidroksido sugertis nevyksta. Vertinant vandens aplinkai daromą poveikį, 
atsižvelgiama tik į iš nuotekų valymo įrenginių ištekančių vandenų ir paviršinių vandenų pH vertės 
pasikeitimus, kurie yra susiję su OH- išsiskyrimu į vietinę aplinką.  
 
1.1.2.3.1 Išsiskyrimas į aplinką 
 
Natrio hidroksido gamyba savaime apima išsiskyrimo į vandenį galimybę, ir vietiniu lygmeniu didina 
natrio koncentraciją vandens aplinkoje ir pH vertę. Jeigu pH nėra neutralizuojamas, iš natrio 
hidroksidą gaminančių gamyklų ištekantis vanduo gali sukelti pH vertės padidėjimą priimančiame 
vandenyje. Ištekančio vandens pH vertė paprastai labai dažnai matuojama ir ją galima paprastai 
neutralizuoti.  
 
Kadangi vertinant poveikį labiausiai žiūrima galimų pH vertės pasikeitimų vietinėje vandens 
aplinkoje, ši pramonės šaka EU RAR (2007 m.) leidiniui natrio hidroksido gamybos vietose surinko 
faktinius duomenis, susijusius su ištekančio vandens ir priimančio paviršinio vandens pH vertėmis. 
Renkant duomenis, buvo sudaryta anketa, kuri per „Euro Chlor“ organizaciją buvo išsiųsta plačiam 
Europos Sąjungos natrio hidroksido gamintojų ratui, sudarančiam 97 % natrio hidroksido gamintojų  
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Europoje. Anketos (Euro Chlor, 2004c) atsakymuose buvo pateikti duomenys apie ištekančiuosius ir 
priimančiuosius vandenis iš 84 gamybos vietų ir 43 vietovių. Gamybos vietų anonimiškumas buvo 
garantuotas suteikiant joms eilės numerį. 43 atsakiusios gamybos vietos yra 15 skirtingų Europos 
Sąjungos šalų, ir aprėpia platų geografinį spektrą. Iš atsakiusiųjų 34 gamybos įmonės yra senosiose ES 
valstybėse narėse, 6 naujosiose ES valstybėse narėse, 2 Norvegijoje ir 1 Šveicarijoje (Euro Chlor, 
2004c). Atsakymuose į anketą atsispindėjo trys svarbiausi natrio hidroksido gamybos būdai: 
gyvsidabrinis, diafragminis ir būgninis. Atsakiusiųjų gamyklų gamybos pajėgumai smarkiai skyrėsi, 
nuo keleto dešimčių tonų per metus iki kelių šimtų tūkstančių tonų per metus (Euro Chlor, 2004b).  
 
Anketa atskleidė, kad 11 gamybos vietų negaunamas toks išeinantis vanduo, kuris išsiskirtų į aplinką. 
Šiose gamybos vietose specialaus vietinio proceso ypatybių dėka visas nuotekų vanduo panaudojamas 
iš naujo. Rezultatai  taip pat parodė, kad iš 43 atsakiusiųjų įmonių 31 vietoje ištekantis produktas, prieš 
jam patenkant į priimančius vandenis, neutralizuojamas. Iš viso 32 gamyklos atsakė, kad neutralizuoti 
ištekantį vandenį jos privalo pagal įstatymus, tuo tarpu 6 gamyklos, kuriose išeinantis vanduo 
negaunamas, į šį klausimą neatsakė. Taip pat 5 gamybos vietos teigė, kad tokios prievolės pagal 
įstatymus nėra, ir dvi iš jų pareiškė, kad ištekantį vandenį neutralizuoja. Viena gamykla (30-oji) 
pareiškė, kad pagal įstatymus privaloma vandenį neutralizuoti, tačiau pH vertės ji nekeičianti, nes 
ištekančio vandens pH vertė esanti labai artima neutraliai.  
 
Pagal Euro Chlor (2004c), daug gamybos vietų nurodė tokias pH vertes, kurios susijusios su nuotekų 
srautais, o ne galutiniu ištekančiu produktu, nors vertės buvo įrašytos ties antrašte „ištekančio 
produkto duomenys“. Tai buvo galima nustatyti iš to, kad dauguma gamybos vietų nurodė plačiame 
intervale esančias pH vertes, nors prieš tai pareiškė, kad galutinį ištekantį produktą prieš išsiskyrimą 
neutralizavo, taip pat iš to, kad su atsakiusiais vėliau buvo susitarta. Prieš išleidžiant į priimančius 
vandenis, srautai paprastai susilieja su kitais gamyklos nuotekų srautais. Taigi potencialaus poveikio, 
daromo priimančių vandenų pH vertei, atžvilgiu 5 lentelėje svarbiausi yra du pirmieji, su ištekančiu 
produktu susiję stulpeliai.  
Iš viso 36 gamybos vietos - įskaitant 2 gamyklas (Nr.17 ir Nr.30), kuriose ištekantis produktas 
neišskiriamas į aplinką, t. y. į nuotekų vamzdį arba į priimančius vandenis - nurodė išmatuotas, su 
ištekančiu produktu susijusias pH vertes. Iš šių 36 gamybos vietų 19 nurodė 6-9 pH vertes (intervalas 
tarp mažiausios ir didžiausios pH vertės), 7 gamybos vietos nurodė 5-10 pH vertes, ir 10 gamyklų 
nurodė 5-10 intervale esančias pH vertes. Svarbiau yra tai, kad tos gamybos vietos, iš kur ištekantis 
produktas išskiriamas į aplinką (išskyrus vieną gamybos vietą), atsakė, kad ištekantį produktą prieš 
išsiskyrimą neutralizuoja. Iš viso tik viena gamykla (Nr.15) nurodė gana platų, nuo 3,0 iki 11,6 pH 
intervalą, ir pareiškė, kad prieš išsiskyrimą neneutralizuoja ištekančio produkto. Suieškojus šį 
gamintoją paaiškėjo, kad šios gamyklos nurodytos pH vertės buvo išmatuotos nuotekų sraute, ir jos 
buvo išmatuotos iškart po to, kai ištekantis produktas ištekėjo iš gamybos vietos. Priklausomai nuo 
proceso parametrų, išvardytos kraštinės vertės gali būti tos, kurios, pasak atsakiusiųjų, galioja 10 -15 
minučių, kadangi po to nuotekų srautas susimaišo su kitais gamyklos nuotekų srautais, ir priartėja prie 
neutralios pH vertės. Paskui galutinis ištekantis produktas (t. y. susilieję nuotekų srautai), prieš 
išsiskirdamas į priimančiuosius vandenis, patenka į miesto nuotekų valymo įrenginius. Šioje gamybos 
vietoje neutralizuoti ištekantį produktą prieš išsiskyrimą pagal įstatymus neprivaloma (Euro Chlor, 
2004c). Kadangi visi kiti gamintojai, tarp kurių išvardytų mažiausių ir didžiausių ištekančio produkto 
pH verčių buvo didelis skirtumas, kartu pareiškė, kad ištekantį produktą neutralizuoja, galima daryti 
prielaidą, kad šiose gamybos vietose pH vertės taip pat yra susijusios su nuotekų srautais (kurie 
susilieja su kitais srautais anksčiau, nei neutralizuojamas galutinis ištekantis produktas), o ne su 
galutiniu ištekančiu produktu, kuris išleidžiamas į aplinką. Iš 84 gamybos vietų 43 atsakiusiųjų į 
anketą rezultatai parodo, kad nuotekų pH vertė yra reglamentuojama, taip pat tai, kad taikomi 
atitinkami reglamentai.  
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5. lentelė. ES natrio hidroksido gamintojų duomenys, susiję su ištekančiu produktu ir 
priiman čiaisiais vandenimis (Euro Chlor, 2004c) (iš EU RAR, 2007 m. leidinio)  
 
 Elfluent data Receiving water data 

No. Effluent 
Discharge
d in the 
Environme
nt 
 

Neutra- 
Lization 
before 
Discharge 

Obligation 
Of 

Neutraliza- 
tion 

Continuous 
Measure-

ment 
Of the pH 

pH 
(avg.) 

LOWEST 

PH 
Highest 

pH 
Alka- 
Linity 
(meq/l) 

Flow rate 
Avg. 

(m3/d) 

Flow rate 
Range  
(m3/d) 

TYPE OF  
RECEIVING 

WATER 

Continuous 
Measure-

ment 

Of the pH  

Lowest 
pH 

Highest 
pH 

Alka- 
Linity 
(meq/l)    

Flow rate 
Avg. 

   (m3/d) 

Flow rate 
Range  

     (m3/d) 

2 Yes Yes Yes Yes 11,8 3,8 13,9  78  River Y e s  7 8,2    3 Yes Yes Yes Yes 7.3 6,9 7,9 NA 6.500 5.500-8.000 River  7,6 8 ,4 NA .1,000,000 
260,000- 
5,000,000 

15 Yes No No Yes 7,62 3,01 11,55 2,22 10.240 6,010-17,280 River No 7,1 7,96 NA 25,532,064 4,855,680-? 

16 Yes Yes Yes Yes 7.3 7 7,9 1,87 30,606 18,000-41,096 River 
No 

7.3              7,8 2,6 5,356,8 0 0 1,468,800-
12,700,800 

17 No Yes Yes Yes 7.25 7 7,5 NA 26,300 NA River No 7.7 7,7 NA 10,972,800 NA 

I8 Yes Yes Yes Yes 7,9 3,9 13,2  1,800 1,000 River No    1,978,584 15,000,000 

20 Yes Yes Yes Yes 7,5 7 8,5 NA 173,000 150,000-
200,000 

River No 6,5 8,2 NA 8,208,000 483,840-
65,577,600 

21 Yes Yes No Yes 12 10 13 NA 10 8-15 River No 7,0 7,8 3-4 172,800,000 60,480,000-
864,000,000 

22 Yes Yes N0 Yes 3 2 4 NA 4.560 3,240-5,640 Sea     25 No No No No       Estuary No      26 Yes Yes Yes Yes 7-7,5 6 8,5 3,5 9,600 9,600-12,000 River No 8 8,2 2,8 400 400-600 

29 Yes Yes Yes Yes 7,2 6.1 9,4  178 67-602 River No      

30 No 
im 

No Yes YES 7,9 7,5 8,2 NA 5,842 Max 6,000 River No 6,9 8 NA 3,456,000 NA 

 32  
Yes Yes Yes 

Yes 7,2 
7   7,8 

 

48,000 45,000-55,000    River 
    No 

7,1 
 

     7,5 
100,000,000 

60,000,000-
150,000,000 

 33   Yes Yes Yes Yes 7,8 6,5 8,5 1,004 17,461 12,692-21,928 River No 7,5 
    8,1            3,567 

475,200 95,040-
1,080,000 

34 Yes Yes Yes Yes 6,7 5 10 NA 3,600 2,400-6,000 Sea No 6,7 6,7 NA   

35 Yes Yes Yes Yes 5 3 11 NA 114 46-520 Sea No 7,8 7,8 NA   37 Yes Yes Yes Yes 7.7 6.7 8.5  600 300 River No 8 8  2.500.000 ?-5.200.000 

39 Yes Yes Yes Yes 12 4 13 NA 300 150-400 Sea Yes 6.5 8.0 NA 25.920.000 12.960.000-
34.560.000 

40 Yes Yes Yes Yes 7,4 6,6 8,2  25,000 20,000-30,000 River NO      41 Yes Yes Yes Yes 8 7 9 NA 4,800 4,600-4,900 Sea No NA NA NA NA NA 

  46 Yes Yes Yes Yes 7,5 6,5 8,5 NA 134 NA Other    Yes             4,5 10 NA 301  49 Yes Yes Yes Yes 7.28 7,09 7,48 NA 853 634-1,170 Estuary No 6,8 8      NA                  1,000,000 

 
 Elfluent data Receiving water data 

No. Effluent 
Discharge
d in the 
Environme
nt 
 

Neutra- 
Lization 
before 
Discharge 

Obligation 
Of 

Neutraliza- 
tion 

Continuous 
Measure-

ment 
Of the pH 

pH 
(avg.) 

LOWEST 

PH 
Highest 

pH 
Alka- 
Linity 
(meq/l) 

Flow rate 
Avg. 

(m3/d) 

Flow rate 
Range  
(m3/d) 

TYPE OF  
RECEIVING 

WATER 

Continuous 
Measure-

ment 

Of the pH  

Lowest 
pH 

Highest 
pH 

Alka- 
Linity 
(meq/l)    

Flow rate 
Avg. 

   (m3/d) 

Flow rate 
Range  

     (m3/d) 

51 Yes Yes Yes Yes 8,2 6,9 8,9 6 728 660-790 River Y e s  

 

7,6 7,9 3 51,000,000 25,000,000- 
70,000,000 

52 Yes Yes Yes Yes 8 4 10  9,4 0-55 River Yes 

 
6,5 9,0   14,077 14,965-20,612 

53 No                 

   54 No                             
58 Yes Yes Yes Yes 11.5 11 12 3,103 4,000 3,500 - 4,500 River Yes 7.5 8,5  174,744 127,744-221,744 

60 Yes Yes Yes Yes 7,9 7 8,4 1,3 14,097 11,000-17,000 River No 7,63 8,19 4,05 1,309,589 140,832-
27,734,400 

61 Yes Yes Yes Yes 6-8 6 8 NA 16,344 NA River Yes 6,9 7,2 NA 17,460 8,000-36,000 
64 No   Yes              

65 No   Yes            66 No   Yes              68 Yes Yes Yes Yes 7 6,9 7,3 NA 374,000 245,000-
500,000 

River Yes 
7,7 

8,1 NA 96,768,000 30,240,000-
259,200,000 

69 Yes Yes Yes Yes 7,5 5,5 8,5 92 3,500 5,000 Sea No NA NA 75   

70 No 
 

  YES 7,4/7,8 6,2/6,8 8,4/9,4  48,312 
/4,032 

25,320/4,368 River No 7,5 8,1  3,456,000 ?-7.948.800 

 71  
Yes 

 
Yes Yes Yes 7,5 6 9  

 4.500 4,000-6,000    Sea 
Yes 

NA 
 

     NA               NA 
 

 

 72  Yes Yes Yes Yes 7,3 3 9.2 NA 23.000 15-35.000 River No NA     NA               NA 450.000 300.000-? 
79 Yes Yes Yes Yes 7 6 9  330 180-460 Other No 7.2 7.4    

80 No No No               83 No Yes Yes Yes 7.8 6.4 9.4  2.112 1.183-7.966 Other Yes 7.2 8.7    

84 Yes Yes Yes Yes 10 6.5 11 30 1.300 600-2.000 Other Yes 6.9 7.7 5   

85 Yes Yes Yes Yes 6.6 5.4 9.7 NA 1.900  Lake No 4.2 9.2 NA   

 
pirma lentelės eilutė: ištekančio vandens duomenys / priimančiojo vandens duomenys 
antra lentelės eilutė: Į aplinką išleistas ištekantis vanduo / Prieš išleidimą neutralizuotas / 
Neutralizuoti privaloma / pH vertė nuolat tikrinama / pH vertė (vidurkis) /  
Mažiausia pH vertė / Didžiausia pH vertė / Šarmingumas / Vidutinis debitas /  
Debito intervalas / Priimančiojo vandens tipas / pH vertė nuolat tikrinama /  
Mažiausia pH vertė / Didžiausia pH vertė / Šarmingumas / Vidutinis debitas /  
Debito intervalas  
 
Priimančiojo vandens tipas: river = upė; sea = jūra; estuary = upės žiotys; other = kitas  
 
1.1.2.3.2 Poveikio koncentracija miesto nuotekų valymo įrenginiuose (WWTP) 
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Nuotekos iš natrio hidroksidą gaminančių gamyklų atsiranda iš druskos elektrolizės ir yra neorganinės, 
taigi joms netinka biologinis valymas. Todėl natrio hidroksido gamybos vietų nuotekos paprastai 
valomos ne miesto nuotekų biologinio įrenginiuose (WWTP). Natrio hidroksidas gali būti ir 
naudingas, nes jį galima panaudoti sureguliuojant pH vertę tokių rūgščių nuotekų srautų, kurie valomi 
nuotekų biologinio valymo įrenginiuose (EU RAR, 2007 m.).  
 
1.1.2.3.3 Poveikio koncentracija vandens, atviros jūros aplinkoje 
Į paviršinius vandenis išleisto natrio hidroksido sugertis per kietųjų dalelių medžiagas ir likučius yra 
nykstamai maža. Natrio hidroksidas, patekęs į paviršinius vandenis, priklausomai nuo vandens 
buferinės talpos padidina jo pH vertę. Kuo didesnė vandens buferinė talpa, tuo mažesnis bus pH vertei 
daromas poveikis. Paprastai buferinę talpą reguliuoja anglies dioksido (CO2 ), vandenilio karbonato 
jonų (HCO3 -) ir karbonato jonų (CO3 2-) pusiausvyra, neleisdama natūraliam vandeniui nukrypti į 
rūgščią ar šarminę pusę.  
CO2 + H2O <-> HCO3- + H+ (pKa1 = 6,35) 
HCO3- <-> CO3 2- + H+ (pKa2 = 10,33) 
Jei pH vertė < 6, tada dominuoja nejonizuotas CO2, ir pirmoji reakcijos pusiausvyra buferinės talpos 
atžvilgiu yra svarbiausia. Jei pH vertė 6-10, tada dominuoja vandenilio karbonato jonai (HCO3 -), o jei 
pH vertė > 10, dominuoja karbonato  jonai (CO3 2-). Natūralaus vandens pH vertė dažniausiai 
svyruoja nuo 6 iki 10, taigi buferinės talpos atžvilgiu didžiausią vaidmenį vaidina vandenilio 
karbonato koncentracija ir antroji reakcijos pusiausvyra (Rand, 1995; De Groot et al., 2002; OECD, 
2002). UNEP (1995 m.) paskelbė vandenilio karbonato koncentraciją iš viso 77 Šiaurės Amerikos, 
Pietų Amerikos, Azijos, Afrikos, Europos ir Okeanijos upėse. 10 procentilio, vidurkio ir 90 procentilio 
koncentracija buvo 20, 106 ir 195 mg/l (OECD, 2002). Vandenilio karbonato koncentracija yra labai 
svarbi naūralaus vandens buferinės talpos formavimuisi, tai gerai atsispindi 6 lentelėje, 
apibendrinančioje, kokios natrio hidroksido koncentracijos reikia, kad pH vertė nuo pradinės 8,25 -
8,35 vertės, esant skirtingoms vandenilio karbonato koncentracijoms, pakiltų iki 9,0, 10,0, 11,0 arba 
12,0 vertės. 6 lentelės duomenys pagrįsti skaičiavimais, tačiau natūraliame vandenyje, kuriame 
vandenilio karbonato (HCO3 -) koncentracija buvo 20, 106 arba 195 mg/l, atlikti titravimo bandymai 
patikslino skaičiavimus. Skirtumas tarp natrio hidroksido koncentracijų, reikalingų pasiekti nurodytai 
pH vertei, apskaičiuotos ir išmatuotos vertės visais atvejais likdavo 30 % (De Groot et al., 2002; 
OECD, 2002). 6 lentelėje duomenų, susijusių su distiliuotu vandeniu, šaltinis buvo OECD (2002).  
Šarmingumą, t. y. vandens sugebėjimą neutralizuoti rūgštis (priimti protoną), taigi, tokių vandens 
sudedamųjų dalių kokybę ir kiekybę, dėl kurių poveikio pH vertė pasislenka į neutralumo šarminę 
pusę, > 99 % lemia vandenilio karbonato (HCO3-), karbonato (CO3 2-) ir hidroksido jonų (OH -) 
koncentracija (Rand, 1995), ir 6-10 pH vertės ribose iš jų svarbiausią vaidmenį vaidina vandenilio 
karbonatas (žr. aukščiau). Vandenilis vaidina vaidmenį tik šarminiuose vandenyse. Taigi 6 lentėje 
apibendrinti duomenys atspindi pH vertės didėjimą natūraliame vandenyje (kurio pH vertė dažniausiai 
7-8), nes šie duomenys susiję ir su pridėtojo natrio hidroksido, ir su vandenilio karbonato 
koncentracija. Šarmingumas remiasi druskos bazės titravimu arba jį galima apskaičiuoti šia formule iš 
kalcio koncentracijos (De Schampelaere et al., 2003; Heijerick et al., 2003):  

Log (šarmingumo ekvivalentas/l) = - 0,2877 + 0,8038 Log (Ca ekvivalentas/l) 
 
6. lentelė. Natrio hidroksido koncentracija (mg/l), kurios reikia norint pasiekti 9,0, 10,0, 11,0 ir 
12,0 pH vertę (De Groot et al., 2002; OECD, 2002)  
 
Buferin÷ talpa1 Galutinis pH 

9,0 10,0 11,0 12,0 

D mg/l HCO3. [distiliuotas vanduo) 0,4 4,0 40 400 

20 mg/l HC03. (77 upių 10 procentilis] 1.0 8,2 51 413 



 
Saugos duomenų lapas MSDL-031 

(pagal ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2015/830 reikalavimus) 

21 lapas iš 54 lapų Versija: 5 Pildymo data: 
2002 11 30 

Paskutinio  
peržiūrėjimo data: 

2016-08-22 

 
106 mg/l HC03. (77 upių vidutin÷ vert÷) 3,5 26 9? 468 

195 mg/l HC03. [77 upių90 procentilis) 6,1 45 145 525 

1) 20-195 mg/l koncentracijos vandenilio karbonato tirpalo pradinė pH vertė buvo 8,25-8,35 
 
 
Remiantis į aplinką išleidžiamo neutralizuoto vandens ir medžiagos aukščiau aprašytu likimu vandens 
aplinkoje, priimantiems paviršiniams vandenims įtaka nedaroma.  
 
1.1.2.3.4 Poveikio koncentracija likučiuose 
 
Minėtame CSA likučių aplinka neaptariama, kadangi natrio hidroksido atžvilgiu ji nelaikoma svarbia. 
Jei medžiaga išsiskiria į vandens aplinką, per likučių daleles vykstanti sugertis yra nykstamai maža 
(EU RAR, 2007).  
 
1.1.2.3.5 Poveikio koncentracija dirvožemyje ir gruntiniuose vandenyse 
 
Minėtame CSA sausumos aplinka neaptariama, kadangi natrio hidroksido atžvilgiu ji nevaidina 
lemiamo vaidmens. Pagal turimą informaciją apie natrio hidroksido likimą dirvožemyje, jei medžiaga 
išsiskiria į dirvožemį, per dirvožemio daleles vykstanti sugertis yra nykstamai maža. Priklausomai nuo 
dirvožemio buferinės talpos, OH- dirvožemio porų vandenyje yra neutralizuojamas arba gali padidinti 
pH vertę (EU RAR, 2007 m.).  
 
1.1.2.3.6 Oro aplinka 
 
Minėtame CSA (cheminės saugos įvertinime) oro aplinka neaptariama, kadangi natrio hidroksido 
atžvilgiu ji nevaidina lemiamo vaidmens. Pasak EU RAR (2007 m.), pagal turimą informaciją apie 
natrio hidroksido likimą ore, jei natrio hidroksidas vandens lašelių pavidalu išsiskiria į orą, jis greitai 
neutralizuojamas, nes, kaip parodyta žemiau, reaguoja su CO2 (arba rūgštimis):  
NaOH + CO2  → HCO3- + Na+  
Taigi druskos (pvz., natrio-(vandenilio)-karbonatas) išsiplauna iš oro (US EPA, 1989; OECD, 2002). 
Taigi į orą išskirtas neutralizuotas natrio hidroksidas didžiąja dalimi patenka į dirvožemį ir vandenį. 
Jei natrio hidroksido koncentracija lašeliuose 50 %, natrio hidroksido skilimo ore laikas 13 sekundžių. 
Pagal modeliavimą šis skilimo greitis reiškia, kad į orą išskirto natrio hidroksido koncentracija 200 
metrų atstumu nuo išsiskyrimo vietos vos 0,4 % (U.S. EPA, 1988; 1989).  
 
1.1.2.3.7 Maisto grandinės atžvilgiu reikšminga poveikio koncentracija (antrinis 
apsinuodijimas) 
 
Natrio hidroksido atveju bioakumuliacija organizmuose yra nereikšminga todėl antrinio apsinuodijimo 
rizikos vertinimas nereikalingas (EU RAR, 2007 m.). 
 
 

 
1.2 2. Poveikio scenarijus: kieto natrio hidroksido gamyba 
 
1.2.1   Poveikio scenarijus 
 
1.2.1.1 Trumpas poveikio scenarijaus pavadinimas  
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SU 3, 8: cheminių medžiagų gamyba didelėmis partijomis  
PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9: naudojimas (uždarame), besitęsiančiame arba periodiniame procese, kur 
poveikis vargiai įmanomas arba kurio metu iškyla poveikio galimybė (pramoninėje aplinkoje), 
įskaitant pakrovimą, iškrovimą, ėminių ėmimą ir priežiūrą.  
Cheminio produkto kategorija (PC) ir prekės kategorija (AC) šiame poveikio scenarijuje (PS) neturi 
reikšmės  
 
1.2.1.2  Poveikio scenarijuje aptariamų veiklų, procesų ir gamybos sąlygų aprašymas  
Iš su kietu natrio hidroksidu susijusių procesų bei veiklų minėtini ir tie procesai bei veiklos, kurie 
susiję su skystu natrio hidroksidu (žr. 1.1.1.2 skyrių). Kietas natrio hidroksidas gaunamas ištirpusį 
natrio hidroksidą, iš kurio išgaravo visas vanduo, palikus atvėsti ir sukietėti. Natrio hidroksido 
dribsniai gaminami išsilydžiusį natrio hidroksidą leidžiant tarp atšaldytų, žvynelių gamybai skirtų 
volelių ir gaunant vienodo storio dribsnius. Dribsnius galima sumalti ir išsijoti, taip gaunant birų 
produktą iš skirtingo nustatyto dydžio dalelių. Natrio hidroksido granulių gaminamos esant griežtai 
kontroliuojamoms gamybos sąlygoms, kai išsilydęs skystis pilamas į granuliavimo (priliavimo) 
įrenginį, kuriame gaminamos sferos formos granulės (OxyChem, 2000).  
 
Dribsnius galima pakuoti į maišus (25 kg arba 50 kg). Nefasuotos mikrogranulės supakuojamos į 
maišus (500 kg arba 1000 kg), tačiau gabenamos (keliais) ir nefasuotos. Grūdeliai pervežami 
metalinėse statinėse (pvz., 400 kg). Tačiau gali būti ir kitų pakavimo būdų.  
 
Kietą natrio hidroksidą (dribsnius, granules arba grūdelius) gamina 23 % gamybos vietų. Pamaina gali 
būti 12 valandų per dieną (40 valandų per savaitę).  
 
1.2.1.3 Rizikos valdymo priemonės 
 
1.2.1.3.1 Su darbuotojais susijusios rizikos valdymo priemonės 
 
Esminės su darbuotojais susijusios rizikos valdymo priemonės aprašytos 1.1.1.4.1 poskyryje.  
 
1.2.1.3.2 Su aplinka susijusios rizikos valdymo priemonės 
 
Su aplinka susijusios rizikos valdymo priemonės aprašytos 1.1.1.4.2 poskyryje. 
 
1.2.1.4 Su atliekomis susijusios priemonės 
 
Natrio hidroksidas neturi kietų atliekų. Skysto natrio hidroksido atliekas reikia vėl panaudoti arba 
išleisti į pramonines nuotekas ir prireikus toliau neutralizuoti (žr. su aplinka susijusias rizikos valdymo 
priemones). 
 
1.2.2 Poveikio vertinimas 
 
1.2.2.1 Poveikis darbuotojams 
 
Natrio hidroksidas yra ėsdinanti medžiaga. Dirbant su ėsdinančiomis medžiagomis ir preparatais tik 
retkarčiais pasitaiko tiesioginis sąlytis su oda, ir galima daryti prielaidą, kad per vieną dieną 
pakartotinio poveikio per odą atvejų skaičius nereikšmingas. Todėl su natrio hidroksidu susijusiose EU 
RAR (2007 m.) leidinio vietose natrio hidroksido grynas poveikis per odą nevertinamas. Tokių 
medžiagų ir preparatų atveju negalima neatkreipti dėmesio į pakartotinį poveikį per odą. Tikėtina, kad 
esant tinkamoms natrio hidroksido tvarkymo ir naudojimo sąlygoms, nebus sisteminio poveikio 
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organizmui, todėl tikėtina, kad patiriant poveikį per odą ir įkvėpus, nebus sisteminio natrio hidroksido 
poveikio.  
 
Įkvėpimo atveju galiojantis poveikio koncentracijų įvertinimas ir matavimai pateikti 7 lentelėje.  
 
7. lentelė. Darbuotojų patiriamo poveikio koncentracija 
  

 
      Poveikio koncentracijos           Poveikio koncentracijos 
         Įvertinimas       matavimas 

      Matavimo  Matavimo   Paaiškinimas/ matavimais gautų duomenų 
       Vienetai                                       vienetai      šaltinis 
Poveikio būdai                       Vertė                                         Vertė                 
Poveikis per odą N÷ra duomenų  N÷ra 

duomenų 
  

Poveikis           per 
kv÷pavimo takus 

  AM: 0,84 mg/m3 Pagal EU RAR (2007 m.) 
Intervalas: 0,1-1,8 mg/m3 

Skysčio, granulių ir pastilių pylimas į statines/ maišus 
PAS matavimai, N=10; 2003 

  AM: 0,09 mg/m3 Pagal EU RAR (2007 m.) 
Intervalas: 0,01-0,27 mg/m* Skysčio,  granulių ir grūdelių 
pylimas į statines/ maišus 
PAS matavimai, N=12, 2003 

  AM:0,05 mg/m3 Pagal EU RAR (2007 m.) 
Intervalas: 0,01-0,1 mg/m* Skysčio,  granulių ir grūdelių 
pylimas į statines. STAT matavimai, N=20, 2003 
   AM: 0,11 

9OP: 0,269 
mg/m3 Nauji pramon÷s šakos duomenys: 

Granulių gamybos juosta 
Intervalas: 0,03-0,51 mg/m3  
Užpildymas: intervalas 0,11-0,38 
mg/ m3 
PAS, daugiau detalių žiūr. Tekste. 
 

2,5 mg/m3   Didžiausias EASE ir ECETOC TRA imitavimas 

 
PAS Asmeninis oro mėginys 
STAT Stacionarusis oro mėginys 
N Matavimų skaičius 
AM Aritmetinis vidurkis 
90P 90. procentilis 
* Šios vertės negali būti laikomos teisingomis. Vidutinė vertė negali būti žemesnė už vertę 
intervale. 
 
Matavimais gauti duomenys  
 
EU RAR (2007 m.) leidinyje poveikio kvėpavimo takams matavimai yra surinkti iš 6 gamybos vietų 4 
šalyse (Čekijos Respublikos, Lenkijos, Ispanijos ir Jungtinės Karalystės). Visais atvejais koncentracija 
buvo mažesnė nei 2 mg/m3 (žr. 14 lentelę). Dauguma natrio hidroksidą gaminančių įmonių atsakė, kad 
jų šalyje poveikio darbo vietoje ribinė vertė (OEL) yra 2 mg/m3. Vienas iš veiksmų, kada iškyla 
poveikio galimybė, yra mėginių ėmimas. Darbo sąlyga buvo ta, kad pilant į statines/maišus visiems 
matavimams turėjo būti naudojamas kietas natrio hidroksidas. Duomenys iš gamybos vietos Ispanijoje 
buvo gauti išmatavus natrio kiekį, o matavimas buvo atliktas pagal National Institute for Worker 
Safety and Hygiene (Valstybinio darbų saugumo ir sveikatos apsaugos instituto) nustatytą standartą 
(NTP-63 of 1983). Šioje gamybos vietoje mėginių ėmimo trukmė buvo 6 -8 valandos. Kitų gamyklų 
ataskaitose teigiama, kad buvo pasiremta Lenkijos standartų metodu, kolorimetriniu metodu ir atomine 
absorbcine spektroskopija. Mėginių ėmimo trukmė šiose gamybos vietose nežinoma. Vienoje iš 
įmonių buvo pastebėtas kur kas didesnis poveikis.  
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Buvo surinkti nauji duomenys apie atvirą sistemą su vietiniu ištraukiamuoju vėdinimu.  
Imant mėginius, buvo naudojamas oro siurblys, kuriame oro srautas pereina per filtrą.  
Natrio hidroksidas ištirpinamas vandenyje su atliekamu vandenilio chloridu (HCL). Likęs vandenilio 
chloridas titruojamas su kalio hidroksidu (KOH). Indikatorius metilraudonasis. Šis analitinis metodas 
yra suderintas su NIOSH 7401 metodu. Poveikio trukmė buvo 340 ir 505 minutės. Šios dvi trukmės 
atitiko 8 ir 12 valandų pamainas. Likusią pamainos dalį poveikis buvo nulinis. Matavimai buvo atlikti 
vienintelės pamainos metu. Darbuotojų skaičius kiekvienoje pamainoje buvo 3 asmenys, medžiagos 
kiekis per vieną pamainą - 7 tonos. Pakuotės dydis buvo 25-1000 kg. Procesas vyko atviroje sistemoje  
su vietiniu vėdinimu (20 m3/valanda). Kvėpavimo takų apsaugos priemonės nebuvo naudojamos. 
ECHA direktyvos dėl informacijos reikalavimų 14 straipsnyje didelių duomenų bazių atveju 
rekomenduojamas procentilis 75, o mažų duomenų bazių atveju - 90 procentilis.  Todėl buvo 
pasirinkta 90 procentiliui priklausanti 0,269 mg/m3é vertė kaip apskaičiuota poveikio vertė pagrįstai 
blogiausiu atveju. Pažymėtina, kad poveikis darbuotojų kvėpavimo takams nebuvo pastebėtas.  
 
Modeliavimo duomenys  
 
Atsižvelgus į tai, kad medžiagos dalelės būtų tinkamo dydžio (didesnės už 100 μm daugiau nei 90 %), 
EU RAR (2007 m.), siekiant EASE 2.0 pagalba apskaičiuoti miltelių įkvėpimo sukeltą poveikį, be 
numatytųjų prielaidų,  buvo naudojamos ir kitos - „miltelių gamybos ir apdorojimo“ - prielaidos. 
Būdingo poveikio apskaičiuota vertė 0 - 1 mg/m3, priėmus prielaidą, kad naudojama mažai dulkių 
sukelianti technika ir yra vietinis ištraukiamasis vėdinimas (LEV). Apskaičiuota poveikio vertė 
pagrįstai blogiausiu atveju buvo 0-5 mg/m3, priėmus prielaidą, kad yra vietinis ištraukiamasis 
vėdinimas (LEV). Poveikio pripildant statines dažnumas pagal vertinimus yra daugiausia 200 dienų 
per metus, trukmė - daugiausia 4 valandos per dieną, o susijusių darbuotojų skaičius - daugiausia 50 
asmenų (specialisto nuomonė). Priėmus prielaidą, kad dirbama 4 valandas per dieną, ir laikant, kad 
likusią darbo dienos dalį poveikis lygus nuliui, esant 8 valandų TWA (dinaminiam svertiniam 
vidurkiui) apskaičiuota būdingo poveikio vertė 0-0,5 mg/m3, tuo tarpu esant 8 valandų TWA pagrįstai 
blogiausiu atveju apskaičiuotas poveikis 0-2,5 mg/m3.  
 
Atsižvelgiant į tai, kad kyla mažai dulkių, tuo atveju, jei nėra LEV ir kvėpavimo takų apsaugos 
priemonių, pagal ECETOC TRA prognozes poveikis įkvepiant PROC 1 ir PROC 2 atvejais bus 0,01 
mg/m3, PROC 3 ir PROC 9 atvejais - 0,1 mg/m3, o PROC 4 ir PROC 8a atvejais - 0,5 mg/m3. Pagal 
EU RAR (2007 m.) leidinį, priėmus prielaidą, kad dirbama 4 valandas per dieną, ir laikant, kad likusią 
darbo dienos dalį poveikis lygus nuliui, esant 8 valandų TWA apskaičiuota būdingo poveikio vertė 0-
0,5 mg/m3, tuo tarpu esant 8 valandų TWA pagrįstai blogiausiu atveju apskaičiuotas poveikis 0-2,5 
mg/m3.  
 
Poveikio verčių apibendrinimas  
 
Darbuotojų patiriamo poveikio koncentracijų apibendrinimas, kuris patenka taip pat ir į rizikos tyrimą, 
atsispindi 8 lentelėje.  
 
 
 
 
8. lentelė. Darbuotojų patiriamo poveikio koncentracijos verčių apibendrinimas 
 
 
Poveikio būdai Koncentracija Paaiškinimai 
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Poveikis per odą 
(mg/cm2) 

Nykstamai maža Pagal EU RAR (2007 m.) Didesn÷s nei 2 % koncentracijos natrio hidroksido gaminiai yra ÷sdinantys, 
tod÷l siekiant išvengti poveikio per odą naudojamos efektyvios kontrolin÷s priemon÷s. Be to, dirbant su 
÷sdinančiomis medžiagomis nuolatos turi būti d÷vimi apsauginiai drabužiai ir apsaugin÷s pirštin÷s. 
Pagal gaminančių įmonių ataskaitas, dirbant su grynuoju natrio hidroksidu naudojamos apsaugin÷s 
pirštin÷s, apsauginiai drabužiai ir batai. D÷l to gali būti laikoma, kad šis parduodamas produktas neturi 
per dieną pasikartojančio poveikio per odą. Kieto natrio hidroksido atveju negaminamas iki mažesn÷s 
nei 2 % koncentracijos atskiestas natrio hidroksidas. 

Poveikis per 
kv÷pavimo takus 
(mg/m3) 

0,269 Didžiausios poveikio v÷res buvo išmatuotos vietoje, kur pildomos statin÷s/maišai, tod÷l Šios vert÷s 
pateko į rizikos tyrimą. 

 
 
1.2.2.2  Per aplinką daromas netiesioginis (oralinis) poveikis žmogui  
 
Natrio hidroksido atveju būdingas netiesioginis (pvz., vartojant geriamąjį vandenį) poveikis žmogui. 
Poveikis dėl natrio hidroksido išsiskyrimo į aplinką gali būti reikšmingas tik vietiniu lygmeniu. Dėl 
vietinio išsiskyrimo pH vertei daromą poveikį reikia neutralizuoti regiono lygmeniu, 
priimančiuosiuose vandenyse. Taigi, per aplinką daromas netiesioginis (oralinis) poveikis žmogui 
natrio hidroksido atveju nebūdingas (EU RAR, 2007 m.).  
 
1.2.2.3 Poveikis aplinkai 
 
Natrio hidroksidas, išleistas į vandenį, vandenyje greitai tirpsta ir ten disocijuoja. Todėl kieto natrio 
hidroksido ir skysto natrio hidroksido aplinkai daromo poveikio vertinimai sutampa. Žr. 1.1.2.3. 
poskyrį. 
 
1.3 3 poveikio scenarijus: natrio hidroksido pramoninis naudojimas ir naudojimas 
profesionalioje veikloje 
 
„Euro Chlor“ organizacija kartu su valstybe nare, Portugalija, norėdama EU RAR (2007 m.) leidiniui 
surinkti su natrio hidroksido naudojimo poveikiu darbo vietoje susijusią informaciją, sudarė anketą. 
2004 m. rugsėjį anketa buvo elektroniniu paštu išsiųsta šiems adresatams:  
•    Confederation of European Paper Industries (CEPI) (Europos popieriaus pramonės konfederacijai). 
Konfederacija persiunė anketą savo nariams (toms popieriaus gamybos įmonėms, kurios naudojo 
natrio hidroksidą).  
•    Penkiems skirtingiems „Euro Chlor“ narių (natrio hidroksido gamintojų) kontaktiniams asmenims. 
Po to visi natrio hidroksido gamintojai išsiuntė anketą 20 pirkėjų (dauguma atvejų - natrio hidroksido 
galutiniams vartotojams).  
Atsakymai buvo išnagrinėti ir rezultatai paskelbti „Euro Chlor“ (2005 m.) leidinyje.  
Buvo gauti iš viso 58 atsakymai iš apytikriai 10 skirtingų ES valstybių narių. Dauguma atsakymų (59 
%) buvo gauta iš celiuliozės ir popieriaus pramonės srities, taigi, šios pramonės šakos duomenys gali 
būti laikomi gana reprezentatyviais. Iš celiuliozės ir popieriaus pramonės Vokietijoje buvo gauta tik 
viena anketa (iš šalies tos šakos pramonininkų konfederacijos), kurioje atsispindėjo bendra šalyje 
priimta praktika.  
Vėliau buvo gauti atsakymai iš kitų pramonės šakų vartotojų, tad buvo aprėpta plati natrio hidroksido 
naudojimo sfera. Iš viso 17 (29 %) anketų buvo gauta iš chemijos pramonės (pvz., augalų apsaugos 
priemonių, organinių dažiųjų medžiagų, epoksidinių dervų gamyba). Likusios 7 anketos buvo gautos iš 
plieno pramonės, tekstilės pramonės, gumos gamybos, maisto pramonės, geležies pramonės, aliuminio 
pramonės ir platinimo srities. Taigi, matyti, kad anketą užpilė 23 natrio hidroksido galutiniai  
naudotojai ir vienas platintojas. Dauguma atvejų skirtingų cheminių medžiagų gamyboje natrio 
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hidroksidas buvo naudojamas kaip reagentas. Keliais kitais atvejais natrio hidroksidas buvo 
naudojamas neutralizavimui (plieno pramonėje, gumos gamyboje), valymui ir vandens regeneravimui 
(maisto pramonėje) arba ekstrahavimo tikslams (aliuminio pramonėje).  
 
1.3.1 Poveikio scenarijus 
 
1.3.1.1 Trumpas poveikio scenarijaus pavadinimas 
 
Galimas natrio hidroksido panaudojimas priklauso šioms proceso kategorijoms (PROC): 
PROC1 Naudojimas uždarame procese, poveikio tikimybės nėra 
PROC2 Naudojimas uždarame, besitęsiančiame procese su periodiniu kontroliuojamu poveikiu 
PROC3 Naudojimas (sintezė arba preparatų gamyba) uždarame periodiniame procese 
PROC4 Naudojimas periodinių ir kitų procesų (sintezės) metu, kurių metu iškyla poveikio 
galimybė 
PROC5 Periodinių procesų metu atliekamas maišymas arba sumaišymas (susidedantis iš kelių 
fazių ir (arba) vykstantis kartu su reikšmingais sąlyčio momentais) 
PROC8a/b Cheminės medžiagos perkėlimas į indus / iš indų, į dideles talpyklas / iš didelių 
talpyklų (užpildymas/ištuštinimas) (ne)paskirtose įmonėse 
PROC9 Cheminės medžiagos perkėlimas į mažą talpyklą (paskirtoje pakavimo linijoje) 
PROC10   Padengimas voleliu arba teptuku  
PROC11   Nepramoninis purškimas  
PROC13   Darbas su prekėmis jas panardinant ir užpilant  
PROC15   Laboratorijos reagentų panaudojimas mažose laboratorijose  
 
Šios kategorijos laikytinos svarbiausiomis, tačiau gali būti ir kitos kategorijos (PROC 1-27).  
Natrio hidroksidas gali būti naudojamas daugelyje cheminio produkto kategorijų (PC). Pavyzdžiui, 
gali būti naudojamas kaip adsorbentas (PC2), metalų paviršiams valyti (PC14), nemetaliniams 
paviršiams valyti (PC15), kaip tarpinė cheminė medžiaga (PC19), pH vertei reguliuoti (PC20), kaip 
chemikalas laboratorijoje (PC21), kaip ploviklis (PC35), vandeniui minkštinti (PC36), kaip chemikalas 
vandeniui regeneruoti (PC37) arba kaip ekstrahentas. Taip pat potencialiai gali būti naudojamas kitose 
cheminio produkto kategorijose (PC 0-40).  
 
Kadangi natrio hidroksidas naudojamas tokioje daugybėje sričių, naudojimo aprašymo sistemoje (SU 
1-24) jis apima visus naudojimo sektorius (SU). Natrio hidroksidą įvairiems tikslams naudoja pačios  
skirtingiausios pramonės šakos. Didžiausia natrio hidroksidą naudojanti pramonės šaka yra kitų 
cheminių medžiagų gamyba, turint omenyje ir organinius (30 %), ir neorganinius (13 %) chemikalus. 
Natrio hidroksidas dar naudojamas celiuliozės ir popieriaus pramonėje (12 %), aliuminio ir metalų 
pramonėje (7 %), maisto pramonėje (3 %), vandeniui regeneruoti (3 %) ir tekstiės pramonėje (3 %). 
Likusi medžiagos dalis naudojama gaminant muilą, mineralines alyvas, baliklius, fosfatus, celiuliozę, 
gumą ir kitus produktus (Euro Chlor, 2009 m.). 21-asis naudojimo sektorius (SU21) aptariamas 4-
ajame poveikio scenarijuje.  
 
Nors natrio hidroksidas gali būti naudojamas įvairių prekių gamybos procese, tačiau tikėtina, kad 
pačios medžiagos tose prekėse nėra. Prekės kategorijos (AC) natrio hidroksidui nelabai gali būti 
taikomos.  
 
Siekiant įvertinti medžiagų poveikį aplinkai, REACH yra nustatytos išsiskyrimo į aplinką kategorijos 
(ERC). Natrio hidroksido atveju galima taikyti šias išsiskyrimo į aplinką kategorijas:  
 
ERC1      Cheminių medžiagų gamyba 
ERC2      Preparatų gamyba 
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ERC4      Pagalbinių medžiagų, neįeinančių į prekių sudėtį, pramoninis naudojimas procesuose arba 
produktuose 
ERC6A    Pramoninis naudojimas kitų medžiagų gamybai (tarpinių cheminių medžiagų pramoninis 
naudojimas)  
ERC6B    Reaktyvių pagalbinių medžiagų pramoninis naudojimas  
ERC7      Medžiagų pramoninis naudojimas uždarose sistemose  
ERC8A    Plataus pobūdžio, išsklaidytas vidinis pagalbinių medžiagų naudojimas atvirose sistemose  
ERC8B    Plataus pobūdžio, išsklaidytas vidinis reaktyvių medžiagų naudojimas atvirose sistemose  
ERC8D    Plataus pobūdžio, išsklaidytas išorinis pagalbinių medžiagų naudojimas atvirose sistemose  
ERC9A    Plataus pobūdžio, išsklaidytas vidinis medžiagų naudojimas uždarose sistemose  
 
Šios išsiskyrimo į aplinką kategorijos laikytinos svarbiausiomis kategorijomis, tačiau gali būti ir kitų 
su pramonės aplinka susijusio išsiskyrimo į aplinką kategorijų (ERC 1-12). Plataus pobūdžio, 
išsklaidytas naudojimas aptariamas 4-ajame poveikio scenarijuje.  
 
1.3.1.2  Poveikio scenarijuje aptariamų veiklų, procesų ir gamybos sąlygų aprašymas  
Natrio hidroksidas kieta forma paprastai naudojamas tirpinant vandenyje, tirpinant metanolyje 
(biodyzelino pramonėje) ir šalinant sausosios medžiagos kamščius. Su būdingiausiomis skysto natrio 
hidroksido naudojimo formomis buvo supažindinta anksčiau.  
 
1.3.1.2.1 Cheminių medžiagų gamyba 
 
Natrio hidroksidas naudojamas organinių ir neorganinių cheminių medžiagų gamyboje, kurios 
galiausiai įeina į plataus rato galutinių produktų sudėtį (Euro Chlor, 2009 m.). Organinių ir 
neorganinių chemikalų gamintojai natrio hidroksidą naudoja kaip pH vertę stabilizuojančią medžiagą 
arba reagentą kitoms cheminėms medžiagoms sintezuoti. Natrio hidroksidas visais atvejais dedamas į 
reakcijos indą, kuriame po reakcijos natrio hidroksido nelieka. Kai kuriose gamyklose natrio 
hidroksidas grąžinamas į procesą.  
 
1.3.1.2.2 Preparatų gamyba 
 
Gaminant preparatus gali pasitaikyti poveikio darbo vietoje atveų. Tikėtina, kad didesnis poveikis gali 
būti patiriamas ypač pilant ir maišant medžiagą. Didelis poveikis gali pasitaikyti gaminant ploviklius, 
pilant koncentruotą natrio hidroksidą, kai proceso metu skystis iš talpyklos ar statinės pumpuojamas 
arba pilamas į reakcijos indą. Pilant gali būti patirtas poveikis per kvėpavimo takus, kadangi atidarant 
talpyklą ar statinę, taip pat dozuojant produktą susidaro garai arba lašeliai. Supylus į talpyklą, natrio 
hidroksidas atskiedžiamas.  
 
1.3.1.2.3 Plaušienos gamyba ir balinimas 
 
Celiuliozės ir popieriaus pramonėje natrio hidroksidas naudojamas pirmiausia reguliuojant pH vertę, 
virinant plaušieną, kaip reagentas balinant, kaip ploviklis, vandeniui regeneruoti ir minkštinti gaminant 
garą (Euro Chlor, 2005). Iš popieriaus ir celiuliozės gamyklų šalinamas produktas yra rūgštus, todėl 
valant nuotekas naudojamas natrio hidroksidas, pvz., juodųjų nuovirų garinimo metu gautam stipriai 
rūgščiam susikondensavusiam vandeniui neutralizuoti. Atliekamo natrio hidroksido, kuris būtų 
išleidžiamas į miesto nuotekų valymo įrenginius (WWTP) ir (arba) priimančiuosius vandenis, 
nesusidaro (Euro Chlor, 2005). Kiti natrio hidroksido naudojimo celiuliozės ir popieriaus pramonėje 
pavyzdžiai:  
 
•  „Kraft“ (sulfatinės) celiuliozės gamyba, grynai cheminis plaušienos virinimo procesas (kur pH 
vertė yra didesnė nei 12 800 kPa (120 psi)), kuriame naudojamas natrio hidroksidas ir Na2S. Moderni 
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„Kraft“ celiuliozės gamyba paprastai vyksta nuolatinio veikimo induose, kurių vidus dažnai yra iš 
nerūdijančio plieno, todėl tikėtina, kad natrio hidroksido poveikis bus minimalus. Celiuliozės virimo 
temperatūra pamažu keliama iki apytikriai 170° C ir tokiame lygyje išlaikoma maždaug 3-4 valandas.  
Minkšta masė perkošiama, kad būtų atskirta nesuirusi mediena, ir plaunama, kad atsiskirtų celiuliozės 
suspensija, paskui gabenama arba į balinimo cechą, arba į plaušienos virinimo įrenginį. Proceso 
pabaigoje natrio hidroksidas performuojamas šarminimo ceche (EOHS, 2001).  
•    Vadinamasis ištęstas lignino atskyrimas yra procesas, kai prieš balinant pašalinamas ligninas. 
Lignine esantys kompleksiniai ryšiai, veikiami natrio hidroksido ir karščio, suyra, ir medžiaga tampa 
tirpi vandenyje ir greitai garuojanti. Natrio hidroksidas ir karštis suardo ir celiulioės ryšius, todėl taip 
susilpninami ryšiai ir sumažinama išeiga. Šio proceso metu medžio masė ir chemikalai (NaOH, Na2S) 
kartu verdami slėginiuose periodinio arba nuolatinio veikimo induose. Periodiškai atidengiant indas 
pildomas per viršuje esančią skylę. Pildant indą kyla naudojamų chemikalų poveikio galimybė. 
•    Balinimo procesas su vadinamąja ekstrakcija šarminėje terpėje, kurios metu organinės rūgštys ir 
alkoholiai reaguoja su natrio hidroksidu, sudarydami organinius natrio junginius ir vandenį. Šios 
organinės medžiagos tirpsta vandenyje. Šiuo atveju naudojamas natrio hidroksidas, kai siekiant 
optimizuoti balinimo procesą padidinama pH vertė.  Natrio hidroksidas nėra balinanti medžiaga. 
Balinimo tikslas - pašalinti ligniną nepažeidžiant celiuliozės.  
•    Makulatūros perdirbimas: Perdirbama medžiaga, pripylus į ją vandens ir natrio hidroksido, aukštoje 
temperatūroje apdorojama plaušienos virinimo įrenginyje. Iš gautos minkštos masės popieriaus 
gamybos įrenginyje galutiniai popieriaus produktai gaminami taip pat, kaip ir celiuliozę 
apdorojančiose popieriaus gamyklose.  
 
1.3.1.2.4 Aliuminio ir kitų metalų gamyba 
 
Natrio hidroksidas naudojamas boksitui apdoroti, iš kurio gaunamas aliuminio oksidas, aliuminio 
žaliava. Aliuminio gamyba iš boksito vadinama Bayerio procesu. Boksitas sumaišomas su garais ir 
(koncentruotu) natrio hidroksido tirpalu, taip iš jame esančio aliuminio oksido gaunamas didelės 
koncentracijos natrio aliuminato tirpalas, ir lieka neištirpusių nešvarumų. Aliuminio oksido 
monohidratas išgaunamas maždaug 250°C temperatūroje, esant apytikriai 3 500 kPa slėgiui 
(Queensland Alumina Limited, 2004). Proceso pabaigoje natrio hidroksidas grįžta į pradinę būseną ir 
vėl panaudojamas. Maišant boksitą su natrio hidroksidu ir garais dėl aukštos temperatūros ir didelės 
natrio hidroksido koncentracijos gali būti patiriamas gana didelis natrio hidroksido poveikis  per 
kvėpavimo takus. Apdorojant galutinių aliuminio produktų paviršių natrio hidroksidas naudojamas 
ėsdinimui (Euro Chlor, 2005).  
 
1.3.1.2.5 Maisto pramonė 
 
Maisto pramonėje natrio hidroksidas naudojamas daugeliu būdų. Maisto produktų gamybos sektoriuje 
natrio hidroksidas reguliariai naudojamas (Euro Chlor, 2005):  
 
•    plaunant bei valant stiklinę tarą, procesų linijas ir įrenginius;  
•    cheminiu būdu lupant vaisius ir daržoves;  
•    apdorojant krakmolą;  
•    gaminant karboksimetilo celiuliozę;  
•    gaminant druskas, pavyzdžiui, natrio citratą ir natrio acetatą.  
 
1.3.1.2.6 Vandens valymas 
 
Natrio hidroksidas plačiai naudojamas vandeniui valyti. Nuotekų valymo įrenginiuose natrio 
hidroksidu galima neutralizuoti ištekančius produktus ir sumažinti vandens kietumą. Pramonėje natrio 
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hidroksidu regeneruojamos jonų mainų dervos. Šiuo metu regeneruojant vandenį natrio hidroksidas 
naudojamas įvairiems tikslams:  
 
•    vandens kietumui reguliuoti;  
•    vandens pH vertei reguliuoti;  
•    ištekančiam produktui neutralizuoti prieš išskiriant į vandenį;  
•    jonų mainų dervoms regeneruoti;  
•    sunkiųjų metalų jonams pašalinti (nusodinant).  
 
Be to, natrio hidroksidas naudojamas deginimo įmonėse dūmams valyti. Tarp taikomų technologijų 
galima paminėti daugelio įrenginius tiekiančių įmonių rekomenduojamą procesą - dujų plovimą dujų 
plovimo bokšte naudojant šarminį tirpalą. Naudojamo natrio hidroksido tirpalo koncentracija gali 
svyruoti priklausomai nuo naudojimo būdo, laukiamo rezultatų lygio, finansinių išteklių ir pan. 
Rekomenduojama dūmų plovimo technologija sumažina dūmuose esančių rūgščių sudedamųjų dalių 
(HCl, SO 2 ir kt.) ir sunkiųjų metalų (Hg, Cd ir kt.) kiekį, todėl atitinka tarptautinių ir šalies standartų 
reikalavimus (Euro Chlor, 2004a, 2005).  
 
1.3.1.2.7 Tekstilės gamyba 
 
Tekstilės pramonėje greta natūralių medžiagų, vilnos, medvilnės ir lino, plačiai naudojamas sintetinis 
pluoštas.  
Didelę celiuliozės ir tekstilės rinkos dalį sudaro viskozės gamyba (dirbtinis šilkas, dirbtinis pluoštas).  
Šiuo metu (2004 m.) pasaulinė celiuliozės ir tekstilės gamyba smarkiai viršija 3 milijonus tonų per 
metus. Šiai gamybai naudojama daug tonų natrio hidroksido, kadangi vienai tonai celiuliozės pluošto 
pagaminti reikia 600 kg natrio hidroksido. Natrio hidroksido vaidmuo celiuliozės gamyboje 
nežinomas. Natrio hidroksidas taip pat naudojamas kaip bendra pagalbinė medžiaga, pavyzdžiui, 
neutralizavimui.  
Viskozės gamybos metu iš medžio masės gauta celiuliozė mirkoma (20-25 % koncentracijos) natrio 
hidroksido tirpale, po to išspaudus atliekamą skystį gaminama šarminė celiuliozė.  
 
Iš medžiagos pašalinami nešvarumai, o po to, kai ji susmulkinama į trupinius panašiais gabalėliais ir 
kelias dienas brandinama kontroliuojamoje temperatūroje, supjaustyta šarminė celiuliozė perkeliama į 
kitą talpyklą, kur pridėjus anglies disulfido ji paverčiama celiulioės alkoksiditioformiatu. Jis 
ištirpinamas natrio hidroksido tirpale, taip gaunant geltonos spalvos tirpalą, vadinamą viskoze. Procese 
naudojamos rūgštys ir šarmai yra stipriai atskiesti, tačiau skiedžiant visada slypi pavojus, nes 
medžiagos gali įtikšti į akis. Smulkinant šarminiai trupiniai gali sudirginti darbininkų rankas ir akis. 
Natrio hidroksido naudojimo tekstilės pramonėje sritys yra merserizavimas, balinimas, taip pat vilnos 
virinimas bei skalbimas.  
 
1.3.1.2.8 Naudojimas kitose pramonės šakose 
 
Natrio hidroksidas naudojamas ir kitose pramonės šakose, pavyzdžiui, gaminant ploviklius, muilą, 
mineralines alyvas, baliklius, fosfatus, celiuliozę ir gumą (Euro Chlor, 2009 m.). Taip naudojant natrio 
hidroksidas gali būti ir pagalbinė medžiaga, pavyzdžiui, neutralizuojant.  
 
1.3.1.2.9 Galutinių produktų profesionalus galutinis naudojimas 
Natrio hidroksidas naudojamas daugelio valiklių gamyboje, nors galutiniame produkte dažniausiai yra 
tik ribotas šios medžiagos kiekis. Naudojamas natrio hidroksidas druskų ir rūgščių reakcijų metu 
sąveikauja su kitomis sudedamosiomis dalimis, todėl galutiniame produkte praktiškai nelieka laisvo 
natrio hidroksido. Žemiau pateiktoje lentelėje sugrupuoti profesionalaus naudojimo plovikliai, 
kuriuose pagaminus dar lieka laisvo natrio hidroksido.  
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Gaminio tipas Laisvo natrio 

hidroksido kiekis 
pH vert÷s 
Intervalas 

Su RMM/OC susijusios 
pastabos 

Grindų plovikliai <10% >13  

Viryklių valikliai 5-20% >13  

Grindų riebalų šalinimo 
priemon÷s 

<5% >12,5  

Kanalizacijos valikliai <30% >13  

Indų plovikliai 5-30% >13 (koncentruotas produktas] 

Vidaus valikliai, skirti šalinti didelius 
nešvarumus 

< 5% >12,5  

 
 
RMM-rizikos valdymo priemonės. 
OC-gamybos sąlygos. 
 
Profesionalūs viryklių valikliai  
 
Virykli ų valikliams būdingas stiprus riebalų šalinimo poveikis, jie padeda nuvalyti nešvarumus, 
prilipusius ant viryklių, grilio grotelių ir kt. Į viryklių valiklių sudėtį įeina stipriai šarminės 
sudedamosios dalys. Šalinant pridegusius nešvarumus reikalingas stiprus šarmas. Šie valikliai būna  
purškiklio ir flakono formų. Naudojant flakoną, ant paviršiaus išpurškiamos putos. Išpurškus reikia 
uždaryti orkaitės dureles ir palikti putas ant paviršiaus 30 minučių. Paskui orkaitę reikia švariai išvalyti 
drėgnu skudurėliu ar kempine ir kruopščiai nuplauti. Didžiausias natrio hidroksido kiekis flakone 10 
%. Produktas gali būti gelinis, jo užpurškus susidaro dideli lašai (100 % >10 m), arba skystas, kuris 
purškiamas per specialų antgalį virsta putomis, todėl mažiau medžiagos patenka į orą.  
Produktą galima naudoti vieną kartą per dieną, po 10 minučių.  
Produktas purškiamas tik ant atvėsusios orkaitės; jį naudojant galimas poveikis per rankas iki alkūnės. 
Rankoje laikomu purškikliu arba flakonu per sekundę galima užpurkšti daugiausia 1 g produkto.  
 
Profesionalūs grindų plovikliai  
 
Pramonei arba įstaigoms skirti grindų plovikliai nenaudojami neatskiesti. Stipriai šarminio produkto 
koncentracija 15-20 %, vieno disko grindų plovimo įrenginys 10 m2 grindų padengia 1-2 litrais 
ploviklio tirpalo. Nuo padengimo preparatu iki grindų nušveitimo paprastai turi praeiti 10-15 minučių. 
Paskui valymo/blizginimo mišinys susiurbiamas dulkių siurbliu.  
 
Kanalizacijos valikliai  
 
Kanalizacijos valikliai tirpdo ir skystina riebalus ir organines atliekas, todėl jie padeda atkimšti 
susidariusius kamščius. Yra įvairių kanalizacijos valiklių, į jų sudėtį įeina arba natrio hidroksidas, arba 
sieros rūgštis. Didžiausia natrio hidroksido koncentracija skystuose kanalizacijos valikliuose gali būti 
30 %. Skysti kanalizacijos valikliai dozuojami panašiai, kaip skysti plovikliai. Kanalizacijos valiklį 
reikia lėtai pilti į kanalizaciją. Medžiagos koncentracija kanalizacijos valymui taip pat naudojamose 
granulėse gali siekti 100 %. Kanalizacijos valiklis dozuojant lėtai pilamas į kanalizaciją. Reikia 
palaukti mažiausiai 15 minučių, kad kanalizacijos valiklis pašalintų kamštį. 
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Profesionalios plaukų tiesinimo priemonės  
 
Daugumoje kirpėjų naudojamų plaukų tiesinimo priemonių yra tam tikras kiekis natrio hidroksido.+ 
Didesnės nei 2 % koncentracijos natrio hidroksido turinti plaukų tiesinimo priemonė teptuku užtepama 
ant plaukų, o po tam  tikro laiko nuplaunama vandeniu. Įvertinant darbuotojų patiriamą poveikį 
netikslinga tikėtis didelio poveikio įkvėpus, kadangi medžiaga nelaki ir nesusidaro lašeliai. Į poveikį 
per odą reikia atsižvelgti tada, kai natrio hidroksido koncentracija mažesnė nei 2 %, taigi greičiausiai 
tada, kai produktas išplaunamas iš plaukų. Didesnės nei 2 % koncentracijos produktas yra ėsdinantis, o 
tai reiškia, kad apsauginės priemonės gali užkirsti kelią poveikiui per odą. Taigi poveikio visų pirma 
reikia tikėtis tada, kai kirpėjas, produktu pirmą kartą užpylęs plaukus, nusprendžia, kad užpils jo dar 
kartą.  
 
1.3.1.3 Rizikos valdymo priemonės 
 
1.3.1.3.1 Su pramonės darbuotojais susijusios rizikos valdymo priemonės 
 
Su pramonės darbuotojais susijusios rizikos valdymo priemonės apibendrintos 9 lentelėje. Lentelė 
apima tiek skysto, tiek kieto didesnės nei 2% koncentracijos natrio hidroksido produktus. Kadangi 
natrio hidroksidas yra ėsdinanti medžiaga, žmonių sveikatos apsaugos sumetimais rizikos valdymo 
priemonėmis pirmiausia siekiama išvengti tiesioginio sąlyčio su šia medžiaga. Tuo tikslu natrio 
hidroksido pramoniniame naudojime pirmenybė turi būti teikiama automatizuotoms ir uždaroms 
sistemoms. Jei natrio hidroksidas gali pavirsti lašeliais, reikia pasirūpinti kvėpavimo takų apsauga. Dėl 
ėsdinančių medžiagos savybių reikalinga tinkama odos ir akių apsauga.  
 
9. lentelė. Su darbuotojais susijusios rizikos valdymo priemonės 
  
Informacijos tipas Duomenų laukas Paaiškinimas 
Reikalingas teritorijos 
atribojimas ir tinkamas darbo 
metodas 
 

Gera praktika: rankinių procesų 
keitimas pagal galimybes 
automatizuotais ir (arba) 
uždarais procesais.  Taip galima 
išvengti sudirginimą sukeliančių  
garų, lašelių  ir galimų  vėlesnių 
užtiškimų (EU RRS, 2008 m.): 
•    Uždarų sistemų naudojimas 
arba atvirų talpyklų uždengimas 
(pvz., apsauginėmis 
grotelėmis) (gera praktika) 
•   Vamzdynai,   statinių 
pripildymas/ištuštinimas  
automatėmis sistemomis 
(siurblys   ir   pan.) (gera 
praktika) 
•   Rankinio naudojimo atveju 
naudojamos žnyplės ilgomis 
rankenomis, replės, „kad 
būtų   išvengta   tiesioginio   
sąlyčio   ir poveikio užtiškus 
(negalima dirbti laikant rankas 
virš galvos)“ (gera praktika) 
 

Padėtis celiuliozės ir 
popieriaus pramonėje EU 
RAR (2007 m.) metu: Beveik 
visos įmonės (97%) pareiškė, 
kad turi automatizuotas uždaras 
sistemas. Nepaisant to, 50% 
įmonių pareiškė, kad 
(pakartotinai) užpildant 
talpyklas/saugyklas, valant, 
prižiūrint, iškraunant 
sunkvežimius, pridedant 
reagentų, ištuštinant statines ar 
maišus bei imant mėginius yra 
sąlytis su natrio hidroksidu 
(vidutiniškai 4 darbuotojų/ 
gamykloje). 
Padėtis chemijos pramonėje 
EU RAR (2007 m.) metu: 
Didžiausio įkvėpimo poveikio 
galima tikėtis tada, kai natrio 
hidroksidas iš talpyklos 
perkeliamas į procesui 
naudojamą indą. Dauguma 
pramonės šakų procesas yra 
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uždaras ir (arba) automatizuotas 
ir naudojamas skystas 50% 
koncentracijos natrio 
hidroksidas. 
Padėtis tekstilės pramonėje EU 
RAR (2007 m.) metu: Natrio 
hidroksido poveikis gali atsirasti  
mirkant medžio masę ir tirpinant 
celiuliozės alkoksiditioformiatą. 
Daugumoje pramonės šakų 
procesas yra uždaras ir (arba) 
automatizuotas. Natrio 
hidroksidas nepurškiamas. 

Reikalingas vietinis oro 
ištraukimas ir teisingas darbo 
metodas 
 

Vietinis oro ištraukimas 
nereikalingas, tik gera praktika. 
 

Tikslas - oro kokybės 
pagerinimas ir galimo  
kvėpavimo takų sudirginimo 
išvengimas darbo vietose. 
Padėtis EU RAR (2007) metu: 
Iš 22 vartotojų iš viso 8 (36 %) 
atsakė, kad savo teritorijoje, 
dirbdami su natrio hidroksidu, 
naudoja vietinį ištraukiamąjį 
vėdinimą. 

Bendras vėdinimas 
 

Jeigu nėra vietinio ištraukiamojo 
vėdinimo, bendras vėdinimas 
yra gera praktika. 
 

Tikslas - oro kokybės 
pagerinimas ir galimo  
kvėpavimo takų sudirginimo 
išvengimas darbo vietose. 

Esant normalioms darbo 
sąlygoms reikia individualių 
apsaugos priemonių (PPE) 
 

•   Kvėpavimo takų apsauga: 
Dulkių  arba lašelių susidarymo    
atveju  (pvz., purškiant): 
patvirtintą filtr ą (P2) turinčios 
kvėpavimo  takų  apsaugos  
priemonės naudojimas 
(privalomas) 
•   Rankų apsauga: cheminėms 
medžiagoms nepralaidžios 
pirštinės (privaloma) 
o   medžiaga: butilkaučiukas, 
PVC, su    polichlorpreno 
latekso vidumi, medžiagos 
storis:  0,5 mm, pradilimo 
laikas: > 480 minučių 
o   medžiaga: nitrilkaučiukas, 
fluoro turinti guma, medžiagos 
storis:0,35-0,4 mm, pradilimo 
laikas: > 480 minučių 
•    Akių apsauga: reikia būti su 
cheminėms medžiagoms   
atspariais   apsauginiais 
akiniais. Jei yra pavojus, kad 
gali užtikšti, reikia būti  su  

Padėtis EU RAR (2007 m.) 
metu: anketų rezultatai buvo 
tokie: 29 % vartotojų atsakė, 
kad gali pasitaikyti įkvėpimo 
poveikis, 71% atsakė, kad  
gali pasireikšti poveikis per odą, 
galiausiai 75 % atsakė, kad 
galimas poveikis per akis. 
Dauguma atvejų nebuvo 
naudojamos PPE, galinčios 
užkirsti kelią poveikiui per 
kvėpavimo takus. 46% 
atsakiusiųjų pareiškė, kad 
siekdami išvengti  
poveikio per odą naudoja 
pirštines, 25 % pareiškė,  
kad dėvi specialią aprangą, o 29 
% atsakė, kad PPE nenaudoja. 
67 % vartotojų atsakė, kad 
siekdami išvengti poveikio per 
akis užsideda apsauginius  
akinius arba visą veidą 
dengiančią kaukę, o kitų  
atsakiusiųjų dauguma atsakė, 
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sandariai  prie  veido  
priglundančiais akiniais ir kauke  
(privaloma) 
•    Reikia dėvėti tinkamus   
apsauginę aprangą, prijuostę, 
skydą ir drabužius, jei yra 
pavojus, kad gali užtikšti, avėti 
guminius arba plastikinius 
aulinius batus arba 
batus(privaloma) 

kad PPE nenaudoja  
(Euro Chlor, 2005). 
 
 

Kitos su darbuotojais  
susijusios rizikos valdymo 
priemonės. Pavyzdžiui: 
Ypatingos mokymo sistemos, 
stebėjimo/ataskaitos arba 
kontrolės sistemos, speciali  
kontrolės instrukcija. 
 

Šie veiksmai yra privalomi(EU 
RRS, 2008 m.) 
•    rizikinguose procesuose/ 
teritorijose dirbantys darbuotojai 
turi būti išmokyti, kad a) 
nedirbtų be kvėpavimo takų  
apsaugos ir b) būtų įsisąmoninę 
natrio hidroksido ėsdinančias 
savybes ir ypač įkvėpimo 
poveikį kvėpavimo takų  
sistemai, taip pat c) laikytųsi 
darbdavio nustatytų saugesnių 
procesų (EU RRS, 2008 m.). 
•    darbdavys turi garantuoti, 
kad būtų laikomasi PPE 
reikalavimų ir tie nurodymai 
būtų tinkamai naudojami. 

 

su produkto suformavimu 
susijusios (išskyrus 
koncentracijos keitimą) 
darbuotojams taikomos 
priemonės 

•    Klampos    padidinimas    
pagalbinėmis medžiagomis 
(gera praktika) 
•   Pervežimas  išskirtinai  tik  
statinėse ir (arba) cisternose 
(gera praktika) 

siekiant išvengti užtiškimo  
 

 
1.3.1.3.2 Kitos su darbuotojais susijusios rizikos valdymo priemonės profesionaliame 
naudojime 
  
Kadangi natrio hidroksidas yra ėsdinanti medžiaga, žmonių sveikatos apsaugos sumetimais rizikos 
valdymo priemonėmis pirmiausia siekiama išvengti tiesioginio sąlyčio su šia medžiaga.  Naudojant  
natrio hidroksidą profesionalioje veikloje pirmenybė turi būti teikiama automatizuotoms ir uždaroms 
sistemoms. Jei negalima įrengti automatizuotų, uždarų sistemų ir vietinio oro ištraukimo sistemų, be 
veiksmų, susijusių su individualiomis apsaugos priemonėmis, svarbiausi yra tokie su produkto  
suformavimu susiję veiksmai, kurie apsaugoų, kad natrio hidroksidas nepatektų tiesiogiai į akis / ant 
odos, ir neleistų susidaryti lašeliams ar užtikšti.  
 
Reikalingi veiksmai, susiję su produkto suformavimu. Iš jų minėtini specialūs dozatoriai, pompos ir 
kt., sukurti specialiai tam, kad užkirstų kelią užtiškimui/nuotėkiui/poveikiui.  
 
10 lentelėje apibendrintos individualių apsaugos priemonų rekomendacijos. Priklausomai nuo 
preparate esančios natrio hidroksido koncentracijos rekomenduojami skirtingo masto apribojimai.  
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10. lentelė. Su darbuotojais susijusios individualios apsaugos priemonės profesionaliame 
naudojime  
 
 natrio hidroksido 

koncentracija 
produkte > 2 % 

natrio hidroksido 
koncentracija produkte 
0,5-2 % 

natrio hidroksido 
koncentracija 
produkte < 0,5 % 

Kv÷pavimo takų apsauga: Jei kyla dulk÷s arba susidaro lašeliai (pvz., 
purškiant): rekomenduojama naudoti kv÷pavimo takų apsaugos 
priemones (P2) su patvirtintu filtru 

privaloma gera praktika nenaudojama 

Rankų apsauga: Jei yra sąlyčio su oda pavojus: rekomenduojama  
mūv÷ti   apsaugines   chemin÷ms medžiagoms nepralaidžias pirštines 

privaloma gera praktika nenaudojama 

Apsaugin÷ apranga: Jei yra užtiškimo pavojus, rekomenduojama 
d÷v÷ti tinkamą apsauginę aprangą, prijuostę, skydą ir drabužius, 
av÷ti guminius ar plastikinius aulinius batus arba batus 

privaloma gera praktika nenaudojama 

Akių apsauga: Jei yra užtiškimo pavojus, 
rekomenduojama naudoti sandariai prie veido 
pdglundančius akinius ir kaukę 

privaloma gera praktika nenaudojama 

 
 
1.3.1.3.3 Su aplinka susijusios rizikos valdymo priemonės 
 
Su aplinka susijusios tinkamos rizikos valdymo priemonės aprašytos 1.1.1.4.2 poskyryje. 
 
1.3.1.4 Su atliekomis susijusios priemonės 
 
Natrio hidroksidas neturi kietų atliekų. Skysto natrio hidroksido atliekas reikia vėl panaudoti arba 
išpilti į pramoninį nuotekų surinkimo įrenginį, ir prireikus toliau neutralizuoti (žr. su aplinka susijusias 
rizikos valdymo priemones). 
 
1.3.2 Poveikio vertinimas 
 
1.3.2.1 Poveikis darbuotojams 
 
Natrio hidroksidas yra ėsdinanti, korozinė medžiaga. Dirbant su ėsdinančiomis medžiagomis ir 
preparatais tik retkarčiais pasitaiko tiesioginis sąlytis su oda, ir galima daryti prielaidą, kad per vieną 
dieną pakartotinio poveikio per odą atvejų skaičius nereikšmingas. Todėl pagal EU RAR (2007 m.) 
nereikia vertinti gryno natrio hidroksido poveikio per odą. Tokių medžiagų ir preparatų atveju 
negalima neatkreipti dėmesio į pakartotinį poveikį per odą.  
Gyventojų dalis, dirbanti su paprastai ėsdinančiais produktais, yra chemijos pramonės darbuotojai, 
aliuminio pramonėje ir popieriaus pramonėje dirbantys darbuotojai. Tekstilės pramonės darbuotojai 
bei valytojai taip pat gali turėti tiesioginį sąlytį su (atskiestu) natrio hidroksidu.  
Tikėtina, kad esant tinkamoms natrio hidroksido tvarkymo ir naudojimo sąlygoms, nebus sisteminio 
poveikio organizmui, todėl tikėtina, kad patiriant poveikį per odą ir įkvėpus, sisteminio natrio 
hidroksido poveikio nebus.  
 
Poveikio koncentracijos matavimas  
 
Išmatuotos darbuotojų patiriamo poveikio koncentracijos vertės apibendrintos 11 lentelėje.  
 



 
Saugos duomenų lapas MSDL-031 

(pagal ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2015/830 reikalavimus) 

35 lapas iš 54 lapų Versija: 5 Pildymo data: 
2002 11 30 

Paskutinio  
peržiūrėjimo data: 

2016-08-22 

 

11. lentelė. Darbuotojų patiriamo ilgalaikio poveikio koncentracija (išmatuotos poveikio 
koncentracijos vertės) 
  
 
Poveikio būdai Išmatuotos              poveikio 

koncentracijos vert÷s 
matavimo 
Verte 
vienetai 

Paaiškinimas / matavimais gautų duomenų šaltinis 
 
 
 
Pagal EU RAR (2007 m.): gatavų gaminių galutinis naudojimas 

Poveikis Įkv÷pus <0,11 mg/m3 Individualių + teritorijos m÷ginių ÷mimas, m÷ginių ÷mimo laikas: 250-364 
minut÷s, vieta: darbininkas, neimama nuo stalo ir tualeto, elektronin÷s 
spintos šonin÷ siena, nenaudojamo įrenginio vidurys, įrankių vežim÷lio 
užpakalin÷ siena (Burton et al., 2000) 

 i i      < -       *  .  

i                   **"_ 
Pagal EU RAR (2007m.): naudojimas celiulioz÷s ir popieriaus pramon÷je 

< 0,5/16* mg/m3 Vietos: Medienos cechas, plaušienos virinimas, balinimas/cheminis 
paruošimas, įrenginių sal÷, gamyba ir šarminimas. Skaičius: 2-12. 
Trukm÷; > 8 valandos, TWA (Kennedy et al., 1991). 

0,001-0,70 mg/m3 Vietos: plaušienos virinimas, minkštinimas, popieriaus/kartono įrenginys, 
makulatūros dažų nu÷mimas. TWA. iš viso: 5. Klaidu skaičius: 1-5. Intervalas: 
0,001-1,2 mg/mJ) [Korhonen et al.. 2004). 

  Pagal EU RAR (2007m.): aliuminio pramon÷ 

0,033-1,1 
2,40*** 
5,80** 
 4,70*" 

mg/m* AM 
[aritmetinis 
vidurkis) 

Duomenys 1997-1999 m. laikotarpiu. Vietos: šarminio plovimo metu, sm÷lio 
šalinimo sistema [gamybos vietoje), šarminio plovimo grįžtamoji talpykla, 
mechaninio perdavimo naujasis pastatas, perteklinio skysčio talpyklų senasis 
pastatas, nusodintuvas, k÷limo kontrol÷ su filtravimo steb÷jimu, apatiniame 
aukšte virš šarmo talpyklos, statinių filtrai/normali gamyba, statinių 
filtrai/normali gamyba, ant žem÷s priešais filtrą, ant filtro darbastalio, 
pirmajame aukšte prie filtro tuštinimo vožtuvo, pirmajame aukšte prie 
konvejerio, šarminio plovimo metu virš rūdos plovimo į÷jimo, virš nusodintuvo 
talpyklos, šarminio plovimo gamybos vietoje, rūdos plovimo šalinant 
nuodegas į÷jimas, šarminio plovimo įrenginio užpildymas, pirmaeil÷ B 
talpykla, m÷ginys talpyklos viršuje, prie ciklonų normalaus apdorojimo metu. 
Priemon÷: dalelių skaitiklis/filtras, 22 m÷ginių ÷mimo taškai esant 1-5 
pasikartojimui, t= 5-117 minučių 

  Nauja literatūra: 
aliuminio pramon÷ 

 

0,2 mg/m3 G M 
(geometrinis 
vidurkis) 

Rafinavimas 2, priežiūra, N=19, intervalas: 0,02-4 mg/m3,4 val.TWA (Musk 
et al, 2000) 

0,17 mg/m3 G M Rafinavimas 3, priežiūra, N=8, intervalas: 0,05-0,6 mg/m', 4 vai. TWA 
(Musk et al., 2000) 

0,11 mg/m3 GM Rafinavimas 3, atidengimas, N=6, intervalas: 0,05-0,6 mg/m3,15 
minučių m÷ginys [Musk et al., 2000) 

0,4 6 mg/m3 G M Rafinavimas 2, valymas, N=27, intervalas: 0,1-2,3 mg/mJ, 4 vai.TWA (Musk 
et al., 2000] 

0,09 mg/m3 G M Rafinavimas 3, valymas, N=9, intervalas: 0,05-1,1 mg/mJ, 4 val.TWA (Musk 
et al., 2000) 

0,34 mg/m3 G M Rafinavimas 1, nusodinimas, N=19, intervalas: 0,1-0,8 mg/m3,4 vai. TWA 
(Musk et al., 2000) 

0,19 mg/m3 GM Rafinavimas 3, deginimas arba pervežimas, N=18, intervalas: 0,05-0,9 
mg/m3,15 minučių m÷ginys (Musk et al., 2000} 
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* Vienintelė didelė rodmenų vertė dėl nesureguliuotų santykių gesinant/šarminant  
* * Žinomas mėginio užterštumas, kadangi imant mėginį ėmėjas nesilietė su dujomis/garais; dėl 
vyraujančių vėjų mėginiai buvo paimti priešais vėją palyginti su dujų šaltiniu  
*** M ėginys buvo paimtas labai daug vandens turinčiose dujose/garų debesyje, iškilo problemų dėl 
siurblio pertraukimo ir perteklinio skysčio  
 
Preparatų galutinis naudojimas  
 
1998 m. balandį viena įmonė atliko su lėktuvų tualetų talpyklos ir įrenginių valymu, renovacija ir 
remontu susijusios sveikatos rizikos įvertinimą. Pirminis šio darbo tikslas buvo ištirti poveikį 
mikroorganizmų taršai, tačiau užbaigus matavimus tam tikra dalimi buvo ištirtas ir natrio hidroksido 
poveikis (Burton et al., 2000). Natrio hidroksidas įėjo į tualetuose naudotų muilų ir ploviklių sudėtį. 
Buvo paimtas vienas mėginys iš kvėpavimo zonos ir keturi teritoriniai mėginiai (trys tualeto viduje, 
vienas išorėje). Mėginiai buvo ištirti šarminėmis dulkėmis ir garais, naudojant rūgščių-bazių titravimą, 
pagal NIOSH 7401 metodą. Pagal Burton et al. (2000 m.), buvo laukiama nereikšmingų rezultatų, nes 
tyrimo dieną buvo išpurkšta nedaug muilo. Kadangi tikslus poveikio lygis nežinomas, šie matavimai 
nepatenka į rizikos tyrimą (EU RAR, 2007 m.).  
 
Celiuliozės ir popieriaus pramonė  
1988 m. buvo atlikti tyrimai vienoje popieriaus gamykloje (Kennedy et al., 1991). Skirtingose vietose 
buvo paimti iš viso 28 teritorijos mėginiai, o mažiausias matavimo laikas buvo 8 valandos (žr. 11 
lentelę). Svarbu tai, kaip buvo surinkti matavimais gauti duomenys. Nė vienas matavimas neviršijo 
nustatymo ribos. Visos teritorijos, iš kurių buvo imti mėginiai, 8 valandas buvo veikiamos mažesnės 
nei 0,5 mg/m3 koncentracijos natrio hidroksidu.  
 
Viename tarptautiniame epidemiologijos tyrime, skirtame darbuotojų patiriamam cheminių medžiagų 
poveikiui celiuliozės ir popieriaus pramonėje, nagrinėjama duomenų bazė, susidedanti iš 3872 
matavimų (Korhonen et al., 2004). Dauguma matavimų buvo atlikti 1980-1994 m. iš viso 12 šalių. Iš 
viso 15 matavimų buvo atlikta su natrio hidroksidu (žr. 11 lentelę).   Atlikti du matavimai virinant 
plaušieną ir vienas matavimas prie kartono gamybos įrenginio viršijo nustatymo ribą. Visi matavimai, 
atlikti nuimant makulatūros dažus, viršijo nustatymo ribą vidutiniškai 0,70 mg/m3 verte (AM) 
(intervalas: 0,30-1,20 mg/m3). Matavimas viršijo vieną valandą, tačiau tiksli jo trukmė nežinoma. Iš 
straipsnio nepaaiškėja, kokios užduotys buvo atliekamos matavimų metu. Šie matavimai atspindi 
ankstesnę padėtį, kai dar buvo skiriamas reikiamas dėmesys tinkamoms rizikos valdymo priemonėms . 
Pagal 9 lentelę, rekomenduojamos šios rizikos valdymo priemonės: 1) kiek leidžia galimybės, uždarų 
sistemų naudojimas, 2) jei tai tikslinga, vietinio oro ištraukimo naudojimas ir 3) jei yra užtiškimo ar 
lašelių susidarymo pavojus, kvėpavimo takų apsaugos priemonių (RPE) naudojimas.  

0,56 mg/m3 G M Rafinavlmas 2, nuodegų šalinimas, N=11, intervalas: 0,1-1 mg/m , 4 vai. 
TWA(Musk et al., 2000) 

0,4 mg/m3 GM Rafinavimas 3, nuodegų šalinimas, N=12, intervalas: 0,05-3,5 mg/mJ, 15 
minučiųTWA [Musk et al., 2000) 

  Nauji duomenys iš aliuminio pramon÷s 

0,006 mg/m3 AM metai: 2001, vieta = atidengimas, N=18, trukm÷ = 8 vai., intervalas TWA = 
0,002-0,024 mg/m3 

0,021 mg/m3 AM metai: 2001, vieta = filtravimas, N=19, trukm÷ = 8 vai., intervalas TWA = 
0,005-0,081 mg/m3 

0,017 mg/msAM metai: 2001, vieta = nusodinimas, N-11, trukm÷ = 8 val„ intervalas TWA = 
0,003-0,072 mg/m3 

0,014 mg/m3 AM metai: 2001, visos, N=48, trukm÷ = 8 vai., intervalas TWA = 0,002-0,081 
mg/m3 

  Pagal EU RAR (2007m.):tekstil÷s pramon÷ 

1,7-6,8 mg/m3 AM Merserizavimas, balinimas, plovimas, maišymas ir koncentracijos 
didinimas, 1-13, sand÷liavimas, susiję darbininkai, N=8-86 
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Aliuminio pramon ė  
 
„A“ įmonėje 1997 m. ir 1999 m. buvo atlikti statiniai matavimai, susiję su „šarminiais 
garais“aliuminio gamybos metu. Šie matavimai apibendrinti 11 lentelėje. Su šarminiais garais susiję 
matavimai buvo atlikti naudojant 37 mm, 0,8 μm porų skersmens celiuliozės esterių membraninį filtr ą 
(MCEF) - 3 modulių celiuliozės pagrindą turintį kasetinį bloką arba SKC dalelių skaitiklį su ypač 
švariu vandeniu. Visi atlikti matavimai (žr. 11 lentelę) numato pagrįstai blogiausią atvejį ir remiasi 
teritorijos mėginiais; mėginių ėmimui buvo pasirinkta daug tokių vietų, kur tikėtasi didelės 
koncentracijos. Visų matavimų matematinis vidurkis 0,39 mg/m3, vertės intervalas 0,033-1,1 mg/m3 
(išskyrus tuos matavimus, kur prietaisai atsitiktinai suklydo). Vidutinis matavimų laikas  buvo 57 
minutės. Kadangi įrenginių operatoriai nebūtinai buvo matavimų vietose, buvo priimta prielaida, kad 
visas jų buvimo laikas per dieną sutampa su apytikriu vidutiniu matavimų laiku (1 valanda). Priėmus 
prielaidą, kad per dieną   dirbama 8 valandas, ir kad poveikis per vieną valandą lygus 1,1 mg/m3, o 
likusią dienos dalį lygus nuliui, visos pamainos pagrįstai blogiausiu atveju poveikio lygis buvo 0,14 
mg/m3. Trumpalaikio pagrįstai blogiausio atvejo apskaičiuota vertė lygi 1,1 mg/m3. Priėmus prielaidą, 
kad per dieną dirbama 8 valandas, ir kad poveikis per vieną valandą lygus 0,39 mg/m3, o likusią 
dienos dalį lygus nuliui, visos pamainos būdingo poveikio lygis buvo 0,05 mg/m3. Trumpalaikio 
būdingo poveikio apskaičiuota vertė lygi 0,39 mg/m3 (EU RAR, 2007 m.).  
 
Musk et al. (2000) pateikia tris šarminių garų poveikio darbo vietoje duomenis iš Vakarų Australijos 
aliuminio oksido rafinavimo srities. Mėginių ėmimo trukmė buvo 15 minučių, dinaminis svertinis 
vidurkis 4 valandos. Tarp ištirtų veiklų buvo priežiūra, atidengimas, valymas, nusodinimas, deginimas 
arba pervežimas ir nuodegų šalinimas.  
 
Kitame tyrime (Fritschi et al., 2001) buvo pateiktas šarminių garų poveikio rezultatų kokybinis 
vertinimas, todėl šie rezultatai netinka rizikos vertinimui.  
 
Aukščiau aprašyti matavimai atspindi ankstesnę padėtį, kai į tinkamas rizikos vertinimo priemones 
nebuvo atkreipiamas reikiamas dėmesys. Pagal 9 lentelę, rekomenduojamos šios rizikos valdymo 
priemonės: 1) kiek leidžia galimybės, uždarų sistemų naudojimas, 2) jei tai tikslinga, vietinio oro 
ištraukimo naudojimas ir 3) jei yra užtiškimo ar lašelių susidarymo pavojus, kvėpavimo takų apsaugos 
priemonių (RPE) naudojimas.  
 
Iš aliuminio pramonės buvo surinkti visiškai nauji duomenys apie įvairias veiklas (atidengimas, 
filtravimas, nusodinimas). Mėginiai buvo paimti daug karų per pamainą. Didžiausia pastebėta 
koncentracija buvo 0,021 mg/m 3. Į šią vertę atsižvelgiama ir vertinant riziką.  
 
Tekstilės pramonė  
 
1981 m. Suomijoje buvo atlikti matavimai įvairiose tekstilę gaminančiose įmonėse (Nousiainen et al., 
1981). Įvairiose vietose buvo surinkti iš viso 198 teritorijos mėginiai visos pamainos metu (žr. 11 
lentelę). Matuojant fiksuota prietaisų vieta buvo parinkta taip, kad būtų galima gauti geriausią galimą 
apskaičiuotą poveikio darbuotojams vertę ir nebūtų sutrikdyta įprastinė darbo eiga. Atstumas nuo 
merserizavimo, šarminimo ir skalbimo įrenginio išorinio krašto buvo 1 m, o mėginio paėmimo aukštis 
nuo grindų arba darbo stelažo - 1-5 m. Matavimai buvo atlikti prie kelių merserizavimo įrenginių 
priekinės, vidurinės ir užpakalinės dalies. Dažnai viduryje išmatuotos verės buvo didžiausios, kadangi 
ten buvo verdantis tirpalas. Balinant matavimai taip pat buvo atlikti prie skirtingų įrenginio taškų. 
Daugiausia matavimų buvo atlikta merserizuojant ir balinant, kur potencialiai veikiamų darbuotojų 
skaičius, lyginant su kitomis vietomis, buvo didelis. Šie matavimai jau neaktualūs ir jie neaprašo 



 
Saugos duomenų lapas MSDL-031 

(pagal ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2015/830 reikalavimus) 

38 lapas iš 54 lapų Versija: 5 Pildymo data: 
2002 11 30 

Paskutinio  
peržiūrėjimo data: 

2016-08-22 

 

blogiausio atvejo. Jie atspindi padėtį tekstilės pramonėje prieš 30 metų. Pagal 9 lentelę, 
rekomenduojamos šios rizikos valdymo priemonės:  
1) kiek leidžia galimybės, uždarų sistemų naudojimas, 2) jei tai tikslinga, vietinio oro ištraukimo 
naudojimas ir 3) jei yra užtiškimo ar lašelių susidarymo pavojus, kvėpavimo takų apsaugos  priemonių 
(RPE) naudojimas. Taigi siekiant išvengti poveikio įkvėpus reikėtų naudotis šiomis rizikos valdymo 
priemonėmis. Mūsų dienomis tekstilės pramonėje natrio hidroksidas naudojamas pirmiausia uždarose 
sistemose, kur poveikio darbuotojams pavojus negresia (kaip pavyzdį žr. nuotrauką 1 pav.). Tais 
atvejais, kai ir toliau dirbama atvirose sistemose, esminio poveikio nėra, kadangi proceso metu 
nepurškiama, o tik panardinama, tad nesusidaro lašeliai. Vienoje atviroje sistemoje su kalio hidroksidu 
(KOH) - kuris yra labai panašus į natrio hidroksidą - įrenginių valymo metu (kai gali būti patirtas 
poveikis) atliktas tyrimas parodė mažesnę nei 0,06 mg/m3 vertę, ir tai buvo nustatymo riba.  
 
Poveikio koncentracijos įvertinimas  
 
12 lentelėje pateikiamas darbuotojų patiriamo poveikio koncentracijos įvertinimas pagal EU RAR 
(2007 m.).  
 
12. lentelė. Darbuotojų patiriamas ilgalaikis poveikis (apskaičiuotos poveikio koncentracijos 
vertės)  
 
Poveikio 
būdai 

Poveikio 
koncentrac 
įvertinimas 
 
 
vert÷ 

 
 
 
 
matavi mo 
vienetai 

Paaiškinimas / matavimais gautų duomenų šaltinis 

Poveikis per odą 0,42-84 mg/d EU RAR (2007 m.) apibendrina įvairius poveikio per odą vertinimus, kuriems naudojamas EASE 
modelis, tokiuose scenarijuose: skysto viryklių valiklio galutinis naudojimas, purškiamo viryklių 
valiklio galutinis naudojimas, plaukų tiesinimo priemonių galutinis naudojimas ir naudojimas 
tekstil÷s pramon÷je. 

Poveikis 
Įkv÷pus 

Būdinga: 
0,04 
 RWC:  
0,08 

mg/m3 

mg/m3 

Pagal EU RAR [2D07 m.): natrio hidroksido turinčių gaminių gimyba 
Kada proceso metu pridedama natrio hidroksido [T = 20'C) [dujų sl÷gis labai žemas, nesusidaro 
lašeliai, yra LEV, naudojimas neišsklaidytas), pagal EASE prognozę budingas poveikis įkv÷pus 
lygus 0-0,17 mg/m3 (0-0,1 ppm). pri÷mus prielaidą, kad natrio hidroksido koncentracija 50 %, 
būdinga apskaičiuota poveikio vert÷ lygi 0,04 mg/m3 (0,025 ppm) [pus÷ 0-0,05 ppm intervalo). 
Pagrįstai blogiausiu atveju poveikio vert÷ pagal skaičiavimus 0,08 mg/m3 [0,05 ppm, didžiausia 
intervalo vert÷). 

nykstamai 
maža 

 Pagal EU RAR [2007 m.): skysto viryklių ploviklio galutinis naudojimas 
EASE tipiško poveikio įkv÷pus įvertinimas [pri÷mus prielaidą, kad dujų sl÷gis labai žemas, 
nesusidaro lašeliai, dirbant yra tiesiogiai liečiamas! ir naudojimas neišsklaidytas] 0-0,17 mg/m3 
(0-0,1 ppm). Pri÷mus prielaidą, kad skiedžiama 1:50 (viryklių plovikliai nenaudojami neatskiesti) 
ir natrio hidroksido koncentracija yra 7,5 % [vidutin÷ natrio hidroksido koncentracija), būdingo 
poveikio įkv÷pus apskaičiuota vert÷ (su intervalo vidurine verte) lygi 1,3 .10-4 mg/m3 [0,02 
.0,075 .0,085). Pagrįstai blogiausiu atveju poveikis įkv÷pus buvo apskaičiuotas imant intervalo 
didžiausią vertę, tad apskaičiuota vert÷ lygi 2,6.10-4 mg/m (0,02 .0,075. 0,l7).Būdinga vert÷ taip 
pat ir įvertinus pagrįstai blogiausią atvejį gali būti laikoma nykstamai maža. 
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 0,13 mg/m3 Pagal EU RAR (2007 m. ji purškiamo viryklių ploviklio galutinis naudojimas 
Natrio hidroksidas n÷ra laki medžiaga, tod÷l EASE netinka purškiant susidariusių lašelių per 
įkv÷pimą daromo poveikio įvertinimui. EU RAR [200? m.) remiamasi De Pateretal. (1999] 
modeliu, kuriuo vertinamas purškiamų nelakių medžiagų poveikis įkv÷pus. Šis modelis remiasi 
poliizoclanatų dažymo purškimo technika metu matuojamais poveikio lygiais, bet gali tikti ir 
purškiamų valiklių atveju. Modelis: 
Es = Em . (Cs/Cm) 
Es = apskaičiuotas poveikis [kv÷pus (mg/m3) Em = išmatuotas nelakių medžiagų poveikis 
(mg/m3) Cs = tiriamos medžiagos koncentracija procentais Cm = visų nelakių medžiagų 
koncentracija procentais 
Pri÷mus prielaidą, kad natrio hidroksido koncentracija 3 % (vidutin÷ natrio hidroksido 
koncentracija purškikliuosej, Cs = 0,03. Kadangi išmatuotas nelakių medžiagų poveikis ir nelakių 
medžiagų kiekis procentais nežinomas, apskaičiuotos dažymo purškiant vert÷s naudojamos kaip 
indikatyvios vert÷s: Em = 10 mg/mJ ir Cm = 0,3. Taip gautas poveikis įkv÷pus lygus 1 mg/m3 
(10.0,03/0,3 j.Pri÷mus prielaidą, kad purškimas trunka 1 valandą per dieną, o likusią dienos dalj 
poveikio n÷ra, pagrįstai blogiausiu atveju apskaičiuota vert÷ lygi 0,13 mg/m3. 
 
 

Būdinga: 
0,04  
RWC:  
0,08 

mg/m3 

mg/m1 

Pagal EU RAR (2007 m.): Chemijos pramon÷s, celiulioz÷s Ir popieriaus pramon÷s bei 
aliuminio pramon÷s EASE modeliavimas: 
Kada proceso metu pridedama natrio hidroksido (T= 20*C) [dujųsl÷gis labai žemas, nesusidaro 
lašeliai, naudojimas neišsklaidytas), pagal EASE prognozę budingas poveikis įkv÷pus lygus 
00,17 mg/m3 (0-0,1 ppm). Pri÷mus prielaidą, kad natrio hidroksido koncentracija 50 %, būdinga 
apskaičiuota poveikio vert÷ lygi 0,04 mg/m3 (0,025 ppm) (pus÷ 0-0,05 ppm intervalo). Pagrįstai 
blogiausiu atveju poveikio vert÷ pagal skaičiavimus 0,08 mg/m3 [0,05 ppm, didžiausia intervalo 
vert÷). 

0-0,043 mg/m3 Pagal EU RAR (2007 m.): tekstil÷s pramon÷ 
Celiulioz÷s mirkymą natrio hidroksido tirpale galima palyginti su maišymu. Šiuo atveju celiulioz÷ 
dedama Į natrio hidroksidą. Pri÷mus prielaidą, kad sistema yra uždara, kurioje dujų sl÷gis labai 
žemas, nesusidaro lašeliai ir naudojimas neišsklaidytas, apskaičiuota vert÷ pagal EASE lygi 0-
0,17 mg/m3 (0-0,1 ppm). Jei naudojamas 25 % koncentracijos natrio hidroksidas, intervalas bus 
0-0,043 mg/m3. 

 
 
Pagal ECETOC TRA modelį apskaičiuotos darbuotojų patiriamo ilgalaikio poveikio įkvėpus 
koncentracijos vertės pateikiamos 13 lentelėje. Buvo priimta prielaida, kad nėra vietinio ištraukiamojo 
vėdinimo ir, kadangi nėra nurodyta, nenaudojamos kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Buvo 
laikoma, kad poveikio trukmė blogiausiu atveju siekia daugiau nei 4 val. per dieną. Be to, kaip 
blogiausio atvejo prielaida buvo priimta, kad atitinkamose vietose buvo apibrėžtas naudojimas 
profesionalioje veikloje. Kietos medžiagos atveju buvo pasirinktas žemas dulkių susidarymo lygis, 
kadangi natrio hidroksidas yra labai higroskopiška medžiaga. Vertinant pasirinktos tik svarbiausios 
PROC kategorijos.  
 
Nėra reikalo gauti kiekybinį poveikio per odą įvertinimą, kadangi nebuvo nustatyta poveikio per odą 
DNEL (išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė).  
 
13. lentelė. Darbuotojų patiriamo ilgalaikio poveikio įkvėpus koncentracijos vertės 
(apskaičiuotos poveikio vertės)  
 
PROC PRDf aprašymas Skystas (mg/m') Kietas (mg/m") 

PR0C1 Naudojimas uždarame procese, poveikio tikimyb÷s n÷ra 0,17 0,01 

PROC Z Naudojimas uždarame, besiusiančiame procese su periodiniu 
kontroliuojamu poveikiu (pvz., imant m÷ginius) 

0,17 0,01 

PROC 3 Naudojimas (sintez÷ arba preparatų gamyba) uždarame periodiniame 
procese 

0,17 0,1 
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PROC 4 Naudojimas (sintez÷) periodinių ir kitų procesų metu, kai iškyla 

poveikio galimyb÷ 

0,17 0,2 (yra LEV) 

PROC 5 Preparatų ir prekių gamybos periodinio (iš kelių fazių susidedančio ir 
(arba) vykstančio kartu su reikšmingais sąlyčio momentais) proceso 
metu atliekamas maišymas, sumaišymas 

0,l7 0,2 (yra LEV) 

PROC 7 Pramon÷s aplinkoje, taikant naudojamas išsklaidymas 0,17 Neturi reikšm÷s 
PROC 8a/b Chemin÷s medžiagos perk÷limas į indus / iš indų, į dideles talpyklas / iš 

didelių talpyklų (ne)paskirtose įmon÷se 
0,17 0,5 

PROC 9 Chemin÷s medžiagos perk÷limas į mažą talpyklą (paskirtoje 
pakavimo linijoje, kartu su matavimų etapu] 

0,17 0,5 

PROCIO Lipnių ir kitų dengiamųjų medžiagų dengimas voleliu arba teptuku 0,17 0,5 

PROC11 Nepramoninis purškimas 0,17 0,2 (yra LEV) 
PR0C13 Darbas su prek÷mis jas panardinant ir užpilant 0,17 0,5 
PR0C14 Preparatų arba prekių gamyba tabletuojant, suspaudžiant, ekstruduojant 

bei granuliuojant 

0,17 0,2 (yra LEV) 

PROC15 Laboratorijos reagentų panaudojimas 0,17 0,1 
PR0C19 Rankinis maišymas (artimas sąlytis), būtinai naudojant individualias 

apsaugos priemones (PPE). 

0,17 0,5 

PR0C23 (Mineralinių medžiagų] apdorojimas aukštoje temperatūroje, 
atviro proceso metu ir perk÷limas 

0,17 0,4 (yra LEV irRPE 
(90%)) 

PROC24 Žaliavų arba prekių sud÷tin÷ms dalims su didele energija daromas 
(mechaninis) poveikis 

0,17 0,5 (yra LEV irRPE 
(90%)) 

 
 
PROC 26 gali būti taikoma visų pirma pramonėje. Priimama prielaida, kad darbas su neorganinėmis 
medžiagomis priklauso šioms esamoms, įvertintoms PROC kategorijoms.  
 
Pilant gali būti patirtas poveikis  įkvėpus, kadangi atidarant talpyklą ar statinę, taip pat dozuojant 
produkto kiekį, kurio reikia procesui, susidaro garai arba lašeliai. Supylus į talpyklą, natrio hidroksidas 
atskiedžiamas.  
 
 
 
Poveikio verčių apibendrinimas  
 
14 lentelėje pateikiamos darbuotojų patiriamo poveikio koncentracijos vertės, kurios patenka į rizikos 
tyrimą.  
 
 
 
14. lentelė. Darbuotojų patiriamo poveikio koncentracijos verčių apibendrinimas  
 
Poveikio būdai Koncentracijos 

vert÷s 

Paaiškinimai 
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Poveikis per 
odą 
lmg/cmz] 

84 mg/d Pagal EU RAR (2007 m.): > 2 % koncentracijos natrio hidroksido gaminiai yra÷sdinantys, tod÷l siekiant 
išvengti poveikio per odą naudojamos efektyvios kontrolin÷s priemon÷s. Be to, dirbant su ÷sdinančiomis 
medžiagomis nuolatos turi būti d÷vimi apsauginiai drabužiai ir apsaugin÷s pirštin÷s. Pagal gaminančių 
įmonių ataskaitas, dirbant su grynuoju natrio hidroksidu naudojamos apsaugin÷s pirštin÷s, apsauginiai 
drabužiai ir batai. D÷l ta galima laikyti, kad šiam parduodamam produktui natdingas kasdien pasikarto jantis 
poveikis per odą. 
Mažesn÷s nei 2 % koncentracijos natrio hidroksido gaminiai n÷ra ÷sdinantys. Si koncentracija lemia poveikio 
per odą apskaičiuotą vertę. 
Darbo su < 2% koncentracijos natrio hidroksidu atveju pagfstai blogiausiu atveju į rizikos tyrimą patenka 84 
mg/dieną poveikio vert÷. 

  Pagal EU RAR (2007 m.), rizikos tyrimui buvo išrinktos šios vert÷s: 

  1   Celiulioz÷s ir popieriaus pramon÷: 0,08 mg/m3 

 < 1 mg/m3 2 Makulatūros dažų nu÷mimas: 1,20 mg/m3 

3 Aliuminio pramon÷: 0,14 mg/m3. Trumpalaik÷ vert÷: 1, 

Poveikis 
{kv÷pus 
(mg/cmz) 

 4 1,1 mg/m3. Tekstil÷s pramon÷: 3,4 mg/m3 

5 Chemijos pramon÷: 0,08 mg/m3 

Šie matavimai atspindi ankstesnę pad÷tį, kai dar nebuvo skiriamas reikiamas d÷mesys tinkamoms rizikos 
valdymo priemor÷ms. Pagal 9 lentelę rekomenduojamos šios rizikos valdymo priemor÷s: 1) kiek leidžia 
galimyb÷, uždarų sistemų naudojimas, 2) jei tai tikslinga, vietinio oro ištraukimo naudojimas Ir 3) jei yra 
užtiškimo ar lašelių susidarymo pavojus, k÷pavimo takų apsaugos priemonių (RPE) naudojimas.  Naudojant 
RMM, didesnis nei 90 % efektyvumas poveikio koncentraciją sumažina iki žemesnio nei 1 mg/m3 lygio. 

 
 
1.3.2.2  Per aplinką daromas netiesioginis (oralinis) poveikis žmogui  
 
Natrio hidroksido atveju nebūdingas netiesioginis (pvz., vartojant geriamąjį vandenį) poveikis žmogui. 
Poveikis dėl natrio hidroksido išsiskyrimo į aplinką gali būti reikšmingas tik vietiniu lygmeniu. Dėl 
vietinio išsiskyrimo pH vertei daromą poveikį reikia neutralizuoti regiono lygmeniu, 
priimančiuosiuose vandenyse. Taigi, per aplinką daromas netiesioginis (oralinis) poveikis žmogui 
natrio hidroksido atveju nebūdingas (EU RAR, 2007 m.).  
 
1.3.2.3 Poveikis aplinkai 
 
Kaip teigiama su natrio hidroksidu susijusiose EU RAR (2007 m.) leidinio vietose, riziką aplinkai 
įvertinti įmanoma tik atsižvelgiant į vandens aplinką, šiuo atveju įskaitant ir nuotekų valymo 
įrenginius / miesto nuotekų valymo įrenginius, kadangi natrio hidroksido išsiskyrimas skirtingais 
produkto gyvavimo ciklo etapais (gamybos ir panaudojimo) visų pirma susijęs su (nuotekų) 
vandenimis.  
Vertinant poveikį vandeniui ir riziką atsižvelgiama tik į galimą, su OH - išsiskyrimu susijusį, pH 
vertės pasikeitimo poveikį organizmams / ekosistemai, kadangi tikėtina, kad Na+  jonų toksiškumą 
nustelbs (potenciali) pH pasikeitimo nulemta įtaka. Šis klausimas svarstomas tik vietiniu lygmeniu, 
savaime suprantama  įsakaitant ir nuotekų valymo įrenginius (STP) arba miesto nuotekų valymo 
įrenginius (WWTP) tiek gamybos, tiek pramoninio panaudojimo atžvilgiu. Jei būtų koks nors 
poveikis, tikėtina, kad jis atsirastų vietiniu lygmeniu. Taip buvo priimtas sprendimas, kad nėra 
prasmės vertinti šią riziką regiono arba žemyno lygmeniu. Taip pat natrio hidroksido geras tirpumas 
vandenyje ir labai žemas garų slėgis reiškia, kad ši medžiaga gali būti randama visų pirma vandenyje. 
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Dėl labai žemo natrio hidroksido garų slėgio neverta tikėtis žymaus išsiskyrimo į orą arba per orą 
daromo poveikio. Negalima tikėtis žymaus poveikio ar išsiskyrimo taip pat ir į sausumos aplinką. Į 
paviršinius vandenis išleidžiamas dumblas išsiskyrimo į žemės ūkiui naudojamą dirvožemį atžvilgiu 
yra nereikšmingas, kadangi per kietųjų dalelių medžiagas nuotekų tvarkymo / miesto nuotekų valymo 
įrenginiuose natrio hidroksido sugertis nevyksta.  
 
Vertinant vandens aplinkai daromą poveikį, atsižvelgiama tik į iš nuotekų valymo įrenginių ištekančių 
vandenų ir paviršinių vandenų pH vertės pasikeitimus, kurie yra susiję su OH- išsiskyrimu į vietinę 
aplinką. 
 
1.3.2.3.1 Išsiskyrimas į aplinką 
 
Kartu su Portugalijos ir Olandijos tarnybomis „Euro Chlor“ sudarė ranketą, kuria siekiama įvertinti 
išsiskyrimą į aplinką dėl natrio hidroksido naudojimo, susitelkiant ties svarbesniais, paplitusiais 
naudojimo būdais (EU RAR, 2007 m.). Kadangi vertinant poveikį visų pirma žiūrima galimų pH 
vertės pasikeitimų vandens aplinkoje, buvo prašoma pateikti duomenis apie tai, kaip reguliuojama pH  
vertė atskirų vartotojų teritorijose. Remiantis gamintojams (žr. 1.1 etapą) išsiųstų anketų rezultatais 
buvo galima tikėtis, kad susijusios pramonės šakos - dažnai vykdydamos vietinių standartų 
reikalavimus - griežtai kontroliuoja išsiskyrusių medžiagų pH vertę. Todėl anketos dalis, susijusi su 
aplinka, nariams pritariant buvo supaprastinta, paliekant tik šiuos du klausimus:  „Ar į priimančiuosius 
vandenis išsiskyrusio galutinio nuotekų vandens sudėtyje dar yra natrio hidroksido?“ ir „Jei taip, ką 
darote,  kad išvengtumėte natrio hidroksido išsiskyrimo poveikio?“ „Euro Chlor“ (2005 m.) leidinyje 
išsamiai aprašomi vartotojams išsiųstų anketų rezultatai.  
 
Popieriaus ir celiuliozės įmonės buvo apklaustos tarpininkaujant CEPI (Confederation of the European 
Paper Industries), Europos popieriaus pramonės konfederacijai, ir buvo gauti 34 atsakymai. Iš 
celiuliozės ir popieriaus pramonės Vokietijoje buvo gauta tik viena anketa (iš šalies tos šakos 
pramonininkų konfederacijos), kurioje atsispindėjo bendra šalyje priimta praktika.  
 
Kitos pramonės šakos buvo tiriamos per penkis natrio hidroksido gamintojus, kurie visi išsiunė po 
anketą dvidešimčiai susijusių naudotojų (beveik visais atvejais jie buvo natrio hidroksido galutiniai 
naudotojai). 24 vartotojai atsakė, taigi, 24 % užklaustųjų. Iš 24 atsakymų 8 buvo gauti iš Ispanijos. Kiti 
atsakymai buvo iš Belgijos, Prancūzijos, Olandijos ir Jungtinės Karalystės. Dauguma atsakymų buvo 
gauta iš chemijos pramonės (17 atsakymų). Keli atsakymai buvo gauti iš plieno pramonės, tekstilės 
pramonės, gumos gamybos ir platinimo srities, iš maisto pramonės, geležies pramonės ir aliuminio 
pramonės. Vieną anketą užpildė platintojas, kuris nebuvo natrio hidroksido galutinis naudotojas.  
 
Celiuliozės ir popieriaus pramonėje natrio hidroksido vidutinis sunaudojimas per dieną buvo 14 tonų 
(kiekis svyravo 0,005-160 tonų skalėje) o kiti galutiniai naudotojai naudojo vidutiniškai 24 tonas per 
dieną (kiekis svyravo nuo 1,5 tonos iki 110 tonų). 32 popieriaus ir celiuliozės pramonės atsakymuose 
buvo teigiama, kad galutinio nuotekų vandens sudėtyje nėra natrio hidroksido, o dviejuose 
atsakymuose teigiama, kad galutiniame nuotekų vandenyje yra natrio hidroksido. Šiais abiem atvejais 
buvo teigiama, kad natrio hidroksido poveikis kontroliuojamas. Iš kitų 23 apklaustų galutinių 
naudotojų (išskyrus platintoją) 21 pareiškė, kad galutiniame ištekančiame produkte natrio hidroksido 
nėra. Dvi chemijos pramonės įmonės teigė, kad jų galutinio ištekančio produkto sudėtyje yra natrio 
hidroksido. Šiais dviem atvejais tiksliai nežinoma, ar jie neutralizuoja ištekantį produktą. Tačiau 
galioja tokie vietiniai procesai, kurie neleidžia, kad išskiriant nebūtų išsitenkama tarnybų nustatytame 
intervale, pavyzdžiui, antrą  kart panaudojant, sumaišant su kitais neutralizuojančiais srautais arba 
išskiriant į WWTP, jei tai atrodo tikslinga.  
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Naudojančioms įmonėms išsiųstų anketų atsakymai rodo, kad daugumoje atvejų galutinio ištekančio 
produkto sudėtyje jau nėra natrio hidroksido. Išskiriamų nuotekų pH vertė paprastai reguliuojama, ir 
beveik visais atvejais buvo taikomi atitinkami reglamentai. Tačiau yra žinoma, kad kai kurie į aplinką 
išskiriantys vartotojai ištekančio produkto neneutralizuoja, taip pat ir įstatymai neįpareigoja jų tai 
daryti.  
 
Kaip paaiškėjo iš to, kas išdėstyta aukščiau, natrio hidroksido išsiskyrimas daugiausia susijęs su 
(nuotekų) vandeniu. Taip pat natrio hidroksido labai geras tirpumas vandenyje ir labai žemas garų 
slėgis reiškia, kad ši medžiaga gali būti randama visų pirma vandenyje. Vandenyje (įskaitant vandeniu 
persisunkusį dirvožemį arba nuosėdas) natrio hidroksidas yra natrio jonų (Na+) ir hidroksilo jonų 
(OH-) forma, nes kietas natrio hidroksidas vandenyje greitai ištirpsta ir paskui disocijuoja.  
 
1.3.2.3.2 Poveikio koncentracija miesto nuotekų valymo įrenginiuose (WWTP) 
 
Kadangi taikomos su aplinka susijusios rizikos valdymo priemonės, neleidžiančios, kad į miesto 
nuotekų valymo įrenginius išsiskirtų neneutralizuotas natrio hidroksido tirpalas, į miesto nuotekų 
valymo įrenginius patenkančio vandens pH vertė yra neutrali, todėl biologinės veiklos poveikis 
nepasireiškia.  
 
1.3.2.3.3 Poveikio koncentracija vandens, atviros jūros aplinkoje 
 
Poveikio koncentracija vandens, atviros jūros aplinkoje yra panaši į pirmajame poveikio scenarijuje 
(PS) atliktą įvertinimą (žr. PS 1.1.2.3.3 poskyrį).  
 
1.3.2.3.4 Poveikio koncentracija likučiuose 
 
Poveikio koncentracija likučių aplinkoje yra panaši į pirmajame poveikio scenarijuje (PS) atliktą 
įvertinimą (žr. PS 1.1.2.3.4 poskyrį). 
 
1.3.2.3.5 Poveikio koncentracija dirvožemyje ir gruntiniuose vandenyse 
 
Poveikio koncentracija dirvožemyje ir gruntiniuose vandenyse yra panaši į pirmajame poveikio  
scenarijuje (PS) atliktą įvertinimą (žr. PS 1.1.2.3.5 poskyrį). 
 
1.3.2.3.6 Oro aplinka 
 
Poveikio koncentracija oro aplinkoje yra panaši į pirmajame poveikio scenarijuje (PS) atliktą 
įvertinimą (žr. PS 1.1.2.3.6 poskyrį). 
 
1.3.2.3.7 Maisto grandinės atžvilgiu reikšminga poveikio koncentracija (antrinis 
apsinuodijimas) 
 
Maisto grandinės atžvilgiu reikšminga poveikio koncentracija yra panaši į pirmajame poveikio 
scenarijuje (PS) atliktą įvertinimą (žr.PS 1.1.2.3.7 poskyrį). 
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1.4 4. Poveikio scenarijus: natrio hidroksido naudojimas vartotojų reikmėms 
 
1.4.1 Poveikio scenarijus 
1.4.1.1 Trumpas poveikio scenarijaus pavadinimas 
 
SU21: privatūs namų ūkiai  
 
PROC šiame PS neturi reikšmės  
 
PC 20, 35, 39 (neutralizavimo priemonės, valikliai, kosmetika, kūno priežiūros priemonės). Šiame 
poveikio scenarijuje nebus aptariamos kitos PC. Mažais kiekiais natrio hidroksidas gali būti 
naudojamas ir kitose PC, pvz., PC3 (daugiausia iki 0,01%),  PC8 (iki 0,1%), PC28 ir PC31 (iki 
0,002%), taip pat ir kitose produkto kategorijose (PC 0-40).  
 
Prekės kategorija (AC) šiame PS neturi reikšmės.  
 
1.4.1.2  Poveikio scenarijuje aptariamų veiklų, procesų ir gamybos sąlygų aprašymas  
 
Natrio hidroksidą (iki 100 % koncentracijos) naudoja ir vartotojai. Namų  ūkiuose jis naudojamas 
kanalizacijos ir kitokiems vamzdžiams valyti, medžiui apdoroti, taip pat naminiam muilui daryti 
(Keskin et al., 1991; Hansen et al., 1991; Kavin et al., 1996). Natrio hidroksidas taip pat naudojamas 
baterijose ir viryklių valikliuose (Vilogi et al., 1985). Čia trumpai aptarsime naudojimo galimybes.  
 
1.4.1.2.1 Grindų plovikliai 
 
Grindų plovikliai (floor stripper) yra skirti šalinti seną apsauginį sluoksnį. Didžiausia natrio 
hidroksido koncentracija grindų plovikliuose gali būti 10 %. Vienos 22 m 2 ploto svetainės 
grindims išvalyti reikia 550 g produkto. Šiuo atveju produktas neskiedžiamas. Produkto reikia 
užpurkšti ant skuduro ir rankomis įtrinti į grindis.  
 
1.4.1.2.2 Plaukų tiesinimo priemonės 
 
Plačiai naudojamose plaukų tiesinimo priemonėse didžiausias natrio hidroksido kiekis yra 2 % 
(Europos Sąjungos kosmetikos direktyva). Natrio hidroksidas, kaip ėsdinantį poveikį turintis 
chemikalas, suminkština plaukus. Taip pat dėl jo poveikio plaukų tūris padidėja. Kai plaukai 
padengiami natrio hidroksido tirpalu, tirpalas prasiskverbia į plauko žievę ir išardo kryžminius ryšius. 
Plauko žievė yra plauko vidaus vidurinė dalis, nuo kurios priklauso plauko stiprumas, tamprumas ir 
garbanota plauko forma.  
 
1.4.1.2.3 Viryklių valikliai 
 
Virykli ų valikliams būdingas stiprus riebalų šalinimo poveikis, jie padeda nuvalyti nešvarumus, 
prilipusius ant viryklių, grilio grotelių ir kt. Į viryklių valiklių sudėtį įeina stipriai šarminės 
sudedamosios dalys. Šalinant pridegusius nešvarumus reikalingas stiprus šarmas. Šie valikliai būna 
purškiklio ir flakono formų. Naudojant flakoną, ant paviršiaus  užpurškiamos putos. Užpurškus reikia  
uždaryti orkaitės dureles ir palikti putas ant paviršiaus 30 minučių. Paskui orkaitę reikia švariai išvalyti 
drėgnu skudurėliu ar kempine ir kruopščiai nuplauti. Didžiausias natrio hidroksido kiekis purškiklyje 
gali būti 5 %. Skaičiuojant poveikį, buvo priimta prielaida, kad produkte yra 0,83 % natrio hidroksido 
(o tai yra 33 % vandeninio natrio hidroksido tirpalo 2,5 %). Produktas gali būti baltas gelinis skystis. 
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Dėl gelio formulės jo užpurškus susidaro dideli lašai (100 % >10 m). Produktą galima naudoti vieną 
kartą per dieną, kiekvieną kartą po 2 minutes. Produktas purškiamas tik ant atvėsusios orkaitės; jį 
naudojant galimas poveikis per  sąlytį su rankomis iki alkūnės. Rankoje laikomu purškikliu arba 
flakonu per sekundę galima užpurkšti daugiausia 1 g produkto.  
 
1.4.1.2.4 Kanalizacijos valikliai 
 
Kanalizacijos valikliai tirpdo ir skystina riebalus ir organines atliekas, toėl jie padeda atkimšti 
susidariusius kamščius.  Yra įvairių kanalizacijos valiklų, į jų sudėtį įeina arba natrio hidroksidas, arba 
sieros rūgštis. Didžiausia natrio hidroksido koncentracija skystuose kanalizacijos valikliuose gali būti  
30 %. Skysti kanalizacijos valikliai dozuojami panašiai, kaip skysti plovikliai. Kanalizacijos valiklį 
reikia lėtai pilti į kanalizaciją. Medžiagos koncentracija kanalizacijos valymui taip pat naudojamose 
granulėse gali siekti 100 %. Kanalizacijos valiklis dozuojant lėtai pilamas į kanalizaciją. Reikia 
palaukti mažiausiai 15 minučių, kad kanalizacijos valiklis pašalintų kamštį. 
 
1.4.1.2.5 Kiti plovikliai 
 
Natrio hidroksidas naudojamas įvairių ploviklių gamyboje, nors dauguma atvejų tik mažais kiekiais; 
visų pirma natrio hidroksido dedama į produktą tam, kad jis sureguliuotų pH vertę. Naudojamas natrio 
hidroksidas druskų ir rūgščių reakcijų metu sąveikauja su kitomis sudedamosiomis dalimis, todėl 
galutiniame produkte praktiškai nelieka laisvo natrio hidroksido. Tačiau hipochloritinių gaminių 
galutinėje sudėtyje gali būti 0,25-0,45 % natrio hidroksido. Kai kuriuose WC plovikliuose gali būti net 
1,1 % natrio hidroksido, o galutinėje kai kurių muilų sudėtyje - daugiausia 0,5 % natrio hidroksido.  
 
1.4.1.2.6 Baterijose esančio natrio hidroksido naudojimas vartotojų reikmėms, naudingo 
eksploatavimo laikas ir atliekų būklė  
 
Natrio hidroksido vandeninis tirpalas naudojamas kaip elektrolitas nikelio-kadmio ir mangano 
dioksido-cinko baterijose. Nors mieliau naudojamas kalio hidroksidas negu natrio hidroksidas, natrio 
hidroksidas vis tiek gali būti randamas  šarminėse baterijose, griežtai tik uždarytas baterijų viduje, kad 
vartotojas su juo nesiliestų.  
 
Baterijose esančio natrio hidroksido pramoninis naudojimas ir naudojimas profesionalioje veikloje 
(įskaitant ir perdirbimą) aprašytas 3-iajame poveikio scenarijuje. Šiame PS aptariamas baterijose 
esančio natrio hidroksido naudojimas vartotojų reikmėms, naudingo eksploatavimo laikas ir laikotarpis 
po naudingo eksploatavimo laiko. Atsižvelgiant į tai, kad baterijos yra uždaros prekės, ir natrio 
hidroksido negalima iš jų išpilti, natrio hidroksido poveikis ir natrio hidroksido išsiskyrimas iš baterijų 
atskirais eksploatavimo laiko etapais turi būti minimalus.  
 
 
Rizikos valdymo priemonės  
 
1.4.1.2.7 Su vartotojais susijusios rizikos valdymo priemonės (visos, išskyrus baterijas) 
 
Su vartotojais susijusiomis rizikos valdymo priemonėmis visų pirma siekiama užkirsti kelią 
nelaimingiems atsitikimams.  
 
Su produkto suformavimu susijusios priemonės:  
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•    Reikalinga atspari etiketė/pakuotė,   kad tvarkingai naudojant ir laikant produktą  jis nebūtų 
pažeistas, o etiketė nenukentėtų. Dėl blogos pakuotės kokybės apie pavojų perspėjanti informacija ir 
naudojimo instrukcija gali dingti.  
 
•    Vaikams pasiekiami, didesnės nei 2 % koncentracijos natrio hidroksido turintys namų ūkyje 
naudojami chemikalai turi būti rakinami vaikams neatrakinama spyna (šiuo metu galioja) ir įjungiama 
į lietimą reaguojanti signalizacija (Direktyvos 1999/45/EB pataisa dėl techninio vystymosi, IV priedas, 
A dalis pavojingų preparatų atveju bei Direktyvos 67/548/EEB 15 straipsnio 2 dalis namų naudojimui 
skirtų medžiagų atveju). Taip vaikai ir kitos visuomenės jautrios grupės apsaugomos nuo nelaimingų 
atsitikimų.  
 
•    Vartotojai turi gauti nuolat koreguojamą naudojimo instrukciją ir informaciją apie produktą. 
Savaime suprantama, kad tokiu būdu galima efektyviai sumažinti naudojimo ne pagal paskirtį riziką. 
Siekiant, kad mažiau (mažesnių) vaikų ir pagyvenusių žmonių patirtų nelaimingus atsitikimus, 
rekomenduojama šiuos produktus naudoti tada, kai šalia nėra vaikų ir kitų potencialiai jautrių grupių. 
Siekiant užkirsti kelią natrio hidroksido naudojimui ne pagal paskirtį, naudojimo instrukcijoje turi būti 
perspėjimas apie pavojingą mišinį.  
 
•    Medžiagą rekomenduojama pardavinėti tik didelės klampos preparatuose.  
•    Rekomenduojama pardavinėti tik mažais kiekiais.  
 
Nurodymai vartotojams  
 
•    Laikyti užrakintą nuo vaikų.  
•    Produkto nepilti į vėdinimo angas arba plyšius.  
 
Normaliai naudojant vartotojų reikmėms reikalingos individualios apsaugos priemonės (PPE)  
 
 Natrio hidroksido 

koncentracija 
produkte > 2 % 

Natrio hidroksido 
koncentracija 
produkte 0,5-2 % 

Natrio hidroksido 
koncentracija 
produkte < 0,5 % 

Kv÷pavimo takų apsauga: Jei kyla dulk÷s arba susidaro lašeliai (pvz., 
purškiant): rekomenduojama naudoti kv÷pavimo takų apsaugos 
priemones (P2) su patvirtintu Filtru 

privaloma gera praktika neprivaloma 

Rankų apsauga-. Jei yra sąlyčio su oda pavojus: rekomenduojama  
mūv÷ti   apsaugines   chemin÷ms medžiagoms nepralaldžias pirštines 

privaloma gera praktika neprivaloma 

Akių apsauga: Jei yra užtiškimo pavojus, 
rekomenduojama naudoti sandariai prie veido 
priglundančius akinius ir kauke 

privaloma gera praktika neprivaloma 

 
 
1.4.1.2.8 Su vartotojais susijusios rizikos valdymo priemonės (baterijos) 
 
Su produkto suformavimu susijusios priemonės:  
 
Reikia naudoti visiškai uždarus, ilgą naudingo eksploatavimo laiką turinčius produktus. 
 
1.4.1.2.9 Su aplinka susijusios rizikos valdymo priemonės 
 
Specialių su aplinka susijusių rizikos valdymo priemonių nėra.  
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1.4.1.3 Su atliekomis susijusios priemonės 
 
Tiek medžiagą, tiek talpyklą reikia saugiai nukenksminti (pvz., nunešti į viešą perdirbimui skirtų 
atliekų surinktuvą). Jei talpykla tuščia, atliekas galima įmesti kaip normalias komunalines atliekas.  
 
Esant galimybei, baterijas reikia vėl panaudoti (pvz., nunešti į viešą perdirbimui skirtų atliekų 
surinktuvą). Antrą kartą panaudojant šarminėse baterijose esantį natrio hidroksidą, iš baterių 
pašalinami elektrolitai, surenkama, paskui sieros rūgštimi ir anglies dioksidu neutralizuojama. Su šiais 
veiksmais susijęs poveikis darbo vietoje aptariamas su natrio hidroksido naudojimu ir naudojimu 
profesionalioje veikloje susijusio poveikio scenarijuje.  
 
 
1.4.2 Poveikio vertinimas 
 
1.4.2.1 Poveikis vartotojams 
 
Vartotojų patiriamo poveikio atžvilgiu svarbu akcentuoti, kad natrio hidroksido poveikis yra išorinis. 
Liečiantis su audiniu ir vandeniu susidaro natrio ir hidroksido jonai. Didelis kiekis šių jonų gali būti 
randamas organizme.  
 
Didelį natrio kiekį gauname su maistu, antai, pagal Fodor et al. (1999) su maistu gaunamo natrio 
įprastinis kiekis per dieną 3,1-6,0 g. Su natrio hidroksidu susijusiame EU RAR (2007 m.) buvo 
apskaičiuota išorinio poveikio koncentracija (mg/kg) ir palyginta su natrio kiekiu, gaunamu su maistu, 
kad paaiškėtų, ar šis poveikio būdas yra esminis.  
Buvo įvertinti keli scenarijai: grindų ploviklių, plaukų tiesinimo priemonių, viryklių valiklių ir 
kanalizacijos valiklių scenarijai. Buvo nustatyta, kad naudojant produktus, kuriuose yra natrio 
hidroksido, gaunamo natrio kiekis yra nykstamai mažas palyginti su natrio jonų kiekiu, gaunamu su 
maistu kiekvieną dieną (EU RAR, 2007). Šiame natrio hidroksidui skirtų dokumentų rinkinyje natrio 
vartojimo poveikio išsamiau nenagrinėsime.  
Kadangi Europos Sąjungos cheminės saugos vertinimuose paprastai neatsižvelgiama į atsitiktinį 
poveikį, be to, atsitiktinis poveikis aptariamas EU RAR (2007, 4.1.3.2 poskyryje, 59-62 psl.), šiame 
dokumentų rinkinyje toliau atsitiktinio poveikio nenagrinėsime. Šiame dokumenų rinkinyje bus 
aptariamos natrio hidroksido rizikos mažinimo strategijoje (EU RRS, 2008) apibrėžtos, su vartotojais 
susijusios rizikos valdymo priemonės.  
 
1.4.2.1.1 Ūmus/trumpalaikis poveikis 
 
Ūmus/trumpalaikis poveikis vertinamas tik esant kritiškiausiai naudojimo formai, t. y. natrio 
hidroksido turinčio viryklių valiklio purškiklio forma.  
 
Virykli ų valikliuose esančio natrio hidroksido poveikis įkvėpus buvo įvertintas pagal skirtingus 
modelius:  
1)   ConsExpo software (4.1 versija, http://www.consexpo.nl; Proud’homme de Lodder et al., 2006): 
numatytasis produktas: viryklių valiklis (taikymas: purškimas), numatytosios vertės susijusios su 
purškikliu  
2)   SprayExpo (Koch et al., 2004): išsiskyrimo mėginys: sienos plotas (pakeičiant čia vertinamą 
naudojimą).  
 
 Naudojimo sąlygos ir įvesties parametrai  
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Naudojimo sąlygos yra nustatytos produkto gamintojo taip, kaip parodyta žemiau pateiktoje lentelėje. 
Lentelėje tik išvardijamos tam tikros vertės ir jų paaiškinimai, tačiau atskiruose modeliuose 
naudojamos numatytosios vertės neatsispindi:  
 
 
Parametral Vert÷ 

Pakuot÷ 375 ml purškiklis 

Naudojamas kiekis 120 g1 

Purškimo trukm÷ 120 mp 1 

Apskaičiuotas medžiagos išsilaisvinimo greitis lg/mp' 

Atstumas nuo purškiklio antgalio iki veido 0,5 m 

Atstumas nuo purškiklio antgalio iki orkait÷s sienel÷s 0,3 m 

Junginio mas÷s dalis 0,025 [galima priimti prielaidą, kad 2,5% sudedamoji dalis (33% natrio 
hidroksidas) sukels sudirginimą) 

Medžiagos dalelių dydžio skirstinio vidutin÷ vert÷ 273 um1 (su vienu pakuot÷s vienetu atliktų trijų matavimų vidurkis; su 
trimis skirtingomis pakuot÷mis atliktų bandymų mažiausia vert÷] 

Vidutin÷s vert÷s variacijos koeficientas 1,15'(žr. tekstą) 

Didžiausias medžiagos dalelių dydis 670 µm (skaičiuojant pagal grafinio lašų dydžio pasiskirstymą) 

Patalpos tūris 15 m2 

Oro kaita 2,5/h (ConsExpo numatytoji vert÷, kurią naudoja ir SprayExpo] 

Mažiausio įkvepiamo lašelio skersmuo 670 µm    (pasirenkama didžiausia vert÷, kadangi poveikis per nosį yra tik 
apskaičiuota vert÷) 

 
 
1 Šie duomenys yra iš modelių numatytųjų verčių, detaliau aprašyta tekste. Atliekant SprayExpo 
purškimo trukmė turi būti mažiausiai 300 sekundži ų. Šiame modelyje medžiagos išsilaisvinimo greitį 
reikėjo sumažinti tam, kad visą panaudotą kiekį būtų galima laikyti lygų 120 g.  
2 ConsExpo numatytoji vertė vienai virtuvei.  
Patalpos dydis (mažiausias leistinas patalpos aukštis - 3 m) SprayExpo nustatytas taip, kad b ūtų gauta 
tokia pati patalpos vertė.  
 
Produkto specifiniai duomenys truputį skiriasi nuo tų, kurie naudojami ConsExpo 4.1 modelyje 
(Proud’homme de Lodder et al., 2006). Pagal minėtus autorius, įprastinių viryklių valiklių atveju 
medžiagos išsilaisvinimo greitis lygus 0,78 g/sek. Čia pateikiamas duomuo šiek tiek didesnis, bet vis 
dėlto mažesnis nei 1,28 g/mp vertė, kurią tie patys autoriai pateikia, kai kalba apie purškiamus riebalų 
šalinimo valiklius.  
 
Medžiagos dalelių dydžio skirstinio duomuo yra paimtas iš produkto specifinių matavimų. Buvo 
ištirtos trys skirtingos produkto pakuotės, atliekant po tris kiekvienos pakuotės matavimus.  
A  Matavimai buvo atliekami taip, kad tarp purškiklio antgalio ir lazerio spindulio buvo 10 ir 20 cm 
atstumas. Įvertinant poveikį buvo panaudoti 10 cm atstumu atliktų bandymų rezultatai ir pasirinkta 
mažiausia vertė (trijų matavimų vidurkis).  
Skirstinį galima aprašyti taip (suapvalinant iki 3 vertės skaičių):  
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• 10. procentilis 103 µm 
• 50. procentilis 273 µm 
• 90. procentilis 314 µm 
Priėmus prielaidą, kad skirstinys logaritmiškai normalus (Proud’homme de Lodder et al., 2006), 
„produkto specifinis skirstinys“ apibrėžiamas naudojant @risk programinę įrangą (4.5.2 versija, 
Pallisade Corporation, 2002), su tokiomis vertėmis:  
•    Vidutinė vertė = 273 µm  
•    10. procentilis: 104 µm 
•    μ = ln(GM) (tas pat, kaip: ln(median)) = ln(273) = 5,61  
•    δ = ln(GSD) = 0,75.  
 
Taigi, standartinis nuokrypis 314, o C.V.: (314/273 =) 1,15 (pastarojo reikia ConsExpo programinei 
įrangai). @risk programinė įranga taip pat padeda sužinoti nustatyto dydžio kategorijų pasiskirstymą 
pagal procentus (o tai reikalinga SprayExpo modeliavimui).  
 
Abiejų modelių išsamūs modeliavimo rezultatai pateikiami priede. Pastaba: modeliuojant buvo 
naudojama 2,5 % koncentracija (33 % natrio hidroksidas, ištirpintas vandenyje). Rezultatai buvo 
padalyti iš trijų, taip buvo gauti 15 lentelėje pateikti rezultatai.  
 
Kiti poveikio įvertinimai  
 
Natrio hidroksidui skirtoje Europos Sąjungos rizikos vertinimo ataskaitoje (2007) įvertinamas su 
virykli ų valiklių naudojimu susijęs natrio hidroksido poveikis darbo vietoje. Vertinimo ataskaitoje 
remiamasi prielaida, kad poveikio koncentracija aerozolių atveju yra 10 mg/m3. Ši vertė buvo paimta 
atsižvelgiant į patirtį, sukauptą purškiant aerozolinius dažus. Jei viryklės valiklyje natrio hidroksido 
koncentracija 3 %, o kitų nelakių medžiagų koncentracija 30 %, trumpalaikė poveikio  įkvėpus 
(purškiant) apskaičiuota vertė buvo lygi 1 mg/m3.  
 
Pagal tai, jei natrio hidroksido koncentracija produkte 0,83 % (šis produktas), poveikio įkvėpus 
koncentracija būtų 0,3 mg/m3.  
 
Modeliavimo rezultatai  
 
Įvairių modeliavimo bandymų rezultatai pateikiami 15 lentelėje. Modeliuojant buvo imama 2,5% 
sudedamosios dalies koncentracija (sudedamoji dalis buvo vandenyje ištirpęs 33% natrio hidroksidas). 
Taigi priede nurodyti modeliavimo rezultatai buvo padalinti iš trijų, taip gaunant rezultatus gryno 
natrio hidroksido atveju.  
 
15. lentelė. Vartotojų patiriamo ūmaus poveikio koncentracija 
  
Poveikio 
būdai 

Poveikio koncentracijos 
Įvertinimas 
 
 
 
 
 
vert÷ 

 
 
 
 
 
matavi mo 
vienetai 

Poveikio 
koncentrac 
matavimas 
 
 
 
 
Vert÷ 

 
 
 
 
 
Matavimo 
vienetas 

Paaiškinimas / matavimais gautų duomenų šaltinis 

Poveikis 
įkv÷pus 

0,012 (vidurkis) *  
0,33 (didžiausia 
koncentracija) 

mg/m3   ConsExpo 4.1: purškimas 2 minutes, poveikio laikas 60 
minučių 

1,6 mg/m3   SprayExpo: purškimo laiko vidurkis [5 minut÷s) 
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0,3 mg/m3   Pagal EU RAR [2007 m.) 

 
 
* 0,012 mg/m3 iš viso 60 minučų poveikio laiko ConsExpo modeliu apskaičiuotas vidurkis, kuris 
apima 58 minučių nenaudojimo periodą. Kadangi čia rūpėjo sužinoti vidutinę koncentraciją naudojant, 
vidutinės koncentracijos „konservatyviam“ įvertinimui buvo naudojama didžiausia koncentracija (0,33 
mg/m3).  
 
Trumpalaikio poveikio verčių apibendrinimas  
 
16. lentelė. Vartotojų patiriamo ūmaus poveikio koncentracija 
  
Poveikio būdai Koncentracija Paaiškinimas 

Poveikis per burną (mg/ kg kūno svorio/dieną  Neturi reikšm÷s 

Poveikis per odą 
(mg/cm2) 

 Neturi reikšm÷s 

Sisteminis poveikis per odą (mg/ kg kūno 
svorio/dieną 

 Neturi reikšm÷s 

Poveikis įkv÷pus 
(mg/m3) 

nuo 0,3 iki 1,6 Žr. modeliavimo rezultatus aukščiau 

 
 
1.4.2.1.2 Ilgalaikis poveikis 
 
Vienu kartu viryklių valiklis purškiamas keletą minučių, per dieną purškiamas daugiausia vieną kartą 
(t. y. priėmus blogiausią atvejį, kadangi produktą praktiškai pagrįsta naudoti rečiau, apytikriai kartą 
per savaitę). Todėl ilgalaikio poveikio tirti nereikia.  
 
Tikėtina, kad esant tinkamoms natrio hidroksido tvarkymo ir naudojimo sąlygoms, sisteminio poveikio 
organizmui nebus, todėl tikėtina, kad patiriant poveikį per odą ir įkvėpus, sisteminio natrio hidroksido 
poveikio nebus.  
 
Jei bus laikomasi rekomenduojamų rizikos valdymo priemonių, vietinis poveikis įkvėpus nebus 
didesnis nei 3-iajame PS nurodytas poveikis įkvėpus. Todėl vartotojų patiriamas poveikis įkvėpus 
nepateiktas skaitine išraiška.  
 
Vartotojų patiriamas baterijose esančio natrio hidroksido poveikis yra lygus nuliui, kadangi baterijos 
yra uždari produktai, kuriems būdingas ilgas naudingo eksploatavimo laikas.  
 
1.4.2.2  Per aplinką daromas netiesioginis (oralinis) poveikis žmogui  
 
Natrio hidroksido atveju nebūdingas netiesioginis (pvz., vartojant geriamąjį vandenį) poveikis žmogui. 
Poveikis dėl natrio hidroksido išsiskyrimo į aplinką gali būti reikšmingas tik vietiniu lygmeniu. Dėl 
vietinio išsiskyrimo pH vertei daromą poveikį reikia neutralizuoti regiono lygmeniu, 
priimančiuosiuose vandenyse. Taigi, per aplinką daromas netiesioginis (oralinis) poveikis žmogui 
natrio hidroksido atveju nebūdingas (EU RAR, 2007 m.).  
 
1.4.2.3 Poveikis aplinkai 
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Vartotojų naudojimas yra savaime susijęs su atskiestais produktais, kurie nuotekų vamzdžiuose greitai 
neutralizuojami, gerokai anksčiau prieš jiems pasiekiant miesto nuotekų valymo įrenginius ar 
paviršinius vandenis.  
 
1.5 Regioninio poveikio koncentracijos 
 
Kadangi tikėtina, kad kiekvienas atsitiktinai kilęs poveikis pasireikš vietiniu lygmeniu, buvo nuspręsta, 
kad šiuo rizikos tyrimu nėra prasmės nagrinėti riziką regiono ar žemyno lygmeniu (EU RAR, 2007). 
Prognozuojamos koncentracijos aplinkoje (PEC) negalima apskaičiuoti. Galima apibendrinti tik 
išmatuotus lygmenis (EU RAR, 2007).  
 
Natrio hidroksido išsiskyrimas gamybos ir naudojimo metu visų pirma susijęs su vandens aplinka. 
Natrio atveju yra ir kitų antropogeninių šaltinių, pavyzdžiui, druskos kasyba ar kelių barstymas 
druskomis (natrio chloridas). Vandenyje (įskaitant vandeniu persisunkusį dirvožemį arba nuosėdas) 
natrio hidroksidas skyla į natrio jonus (Na+) ir hidroksilo jonus (OH-). Abi šios medžiagos dideliais 
kiekiais randamos gamtoje.  
 
1.5.1 Gėlas vanduo (paviršiniai vandenys) 
 
Plačiausiai paplitęs būdas apibrėžti aplinkoje esančių hidroksilo jonų (OH) koncentraciją yra išmatuoti 
pH vertę. Vandens ekosistemų pH vertę visų pirma nulemia geocheminiai, hidrologiniai ir (arba) 
biologiniai procesai. pH vertė yra vandens ekosistemų esminis požymis ir vienas iš nuolatinių vandens 
kokybės tikrinimo programų  kriterijų. Svarbiausių pasaulio gėlo vandens ekosistemų vidutinė metinė 
pH vertė svyruoja nuo 6,5 iki 8,3, tačiau kitose ekosistemose buvo išmatuota ir verčių, didesnių ar 
mažesnių už nurodytą. Tose vandens ekosistemose, kur galima rasti ištirpusių organinių rūgščių, 
išmatuota pH vertė buvo žemesnė nei 4,0, o vandenyse, kuriuose yra daug chlorofilo, dėl vandenilio 
karbonato asimiliacijos vidurdienį pH vertė viršydavo ir 9,0 (OECD, 2002, UNEP 1995).  
 
Sistemingai matuojamas taip pat natrio (Na +) kiekis gėlo vandens ekosistemose. Pavyzdžiui, iš viso 
75 Šiaurės  Amerikos, Pietų Amerikos, Azijos, Afrikos, Europos ir Okeanijos upėse 10 procentilio, 
vidurkio ir 90 procentilio koncentracija buvo 1,5, 28 i r 68 mg/l (OECD, 2002, UNEP, 1995).  
Sukaupta didelė duomenų bazė, atspindinti Europos gėlo vandens fizines ir chemines savybes, į kurią, 
be kitų, įeina su pH verte, kietumu (skaičiuojamu išmatavus kalcio ir magnio koncentraciją), 
šarmingumu (skaičiuojamu naudojant rūgščių  ir bazių titravimą arba iš kalcio koncentracijos) ir natrio 
koncentracija susiję duomenys. Cinkui skirtoje Europos Sąjungos rizikos vertinimo ataskaitoje (The 
Netherlands, 2004) De Schampelaere et al. (2003) ir Heijerick et al. (2003) buvo surinkti ir paskelbti 
duomenys apie įvairių Europos šalių gėlo vandens fizines bei chemines savybes, taip paskelbti ir 
apibendrinti Europos šalių gėlo vandens duomenys.  
 
17 lentelėje pateikti apibendrinti Europos gėlo vandens fizinių bei cheminių savybių duomenys, kurie 
visi yra esminiai pH pokyčio atžvilgiu. Lentelės duomenys remiasi 1991-1996 m. laikotarpiu 411 
Europos vietoje surinktais duomenimis, kurie daugiausia yra paimti iš didelę upų sistemą tiriančios 
duomenų bazės „GEMS/Water“ (Global Environmental Monitoring System). Iš 411 vietų gautų 
duomenų koreliacijos tyrimas rodo, kad visi 17 lentelėje esantys parametrai atspindi pozityvią 
koreliaciją, t. y. kad pH vertės didėjimas yra susijęs su Ca, Mg ir Na koncentracijos didėjimu, taip pat 
su kietumo bei šarmingumo didėjimu (De Schampelaere et al., 2003; Heijerick et al., 2003).  
 
Didelės Europos upių sistemos minėtos fizinės bei cheminės savybės gana mažai kuo skiriasi, išimtį 
sudaro tik kai kurios teritorijos Skandinavijos šalyse (Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje ir Suomijoje), 
kur vyrauja „minkštas vanduo“, t. y. vandens kietumas <24 mg CaCO3/l ir maža pH vertė. Pavyzdžiui, 
Švedijoje 50 procentilio vandens kietumo vertė yra 15 mg CaCO3/l, t. y. dešimt kartų mažesnė nei 
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visai Europai būdinga vertė. Švedijoje 50 procentilio pH vertė yra truputį mažesnė nei 7, t. y. 
apytikriai 1 pH vertės vienetu atsilieka nuo apibendrintos Europos vertės (De Schampelaere et al., 
2003; Heijerick et al., 2003; The Netherlands, 2004).  
 
17 lentelėje pateiktos pH vertės (kai kur ir šarmingumas) tokių paviršinių vandenų, į kuriuos natrio 
hidroksido gamintojai išskiria savo šalinamą vandenį.  Tų priimančiųjų vandenų, apie kuriuos turima 
duomenų, pH vertė (išskyrus 3) svyruoja nuo 6,5 iki 8,5. Į aptariamą vandenį įeina tiek gėlas (upių) 
vanduo, tiek jūros vanduo; kiekvienu atveju aptariamų vandenų pH vertės nedaug skiriasi, paprastai ne 
daugiau nei per vieną pH vienetą (didžiąja dalimi vandens pH verės intervalas 7,0 -8,0). Taigi, didžiąja 
dalimi priimančiojo vandens pH vertės lieka tame verčių intervale, kuris tikėtinas didžiajai daliai 
Europos Sąjungos vandens (žr. 17 lentelę). Vienoje upėje pH vertė svyravo nuo 6,5 iki 9,0, o 
vandenyse dviejose vietose pH vertės svyravo dar didesniu intervalu - viename ežere ji buvo 4,2-9,2, o 
kitame nenustatyto tipo vandenyje - 4,5-10,0. Nėra duomenų apie natrio koncentraciją natrio 
hidroksidą gaminančių gamyklų priimančiuosiuose vandenyse (anketoje nebuvo klausimo apie natrio 
kiekį).  
 
17. lentelė. Europos gėlo vandens fizinės ir cheminės savybės (De Schampelaere et al., 2003; 
Heijerick et al., 2003) (EU RAR, 2007)  
 
Percentile value PH Hardness1 

 (mg/l, as 
CaCO3) 

Alkalinity  
 (mg/l, as 
CaCO3) 

Ca 
(mg/l) 

Mg 
(mg/l) 

Na 
(mg/l) 

5th percentile 6.9 26 3 8 1.5 3 

10th percentile 7.0 41 6 13 2 5 

20th percentile 7 2  70 15 23 3 7 

30th percentile 7.5 97 31 32 4 10 

40th percentile 7.7 126 53 42 5 13 

50th percentile 7.8 153 82 51 6 17 

60th percentile 7.9 184 119 62 7 22 

70th percentile 7.9 216 165 73 8 29 

80th percentile 8.0 257 225 86 10 40 

90th percentile 8.1 308 306 103 12 63 

95th percentile 8.2 353 362 116 15 90 

Pirma lentel÷s eilut÷: Procentilis /pH vert÷ / Kietumas1 / Šarmingumas 

 1) Kietumas: visas kietumas, apskaičiuotas iš Ca ir Mg koncentracijos 

 
1.5.2 Jūros vanduo 
 
97 proc. pasaulio jūros vandens druskos kiekis (ištirpusių neorganinių sudedamųjų dalių kiekis) yra 35 
% (promilės, g/kg), tačiau gali būti ir mažesnis. Bendrai priimtas vandens skirstymas pagal druskos 
kiekį: jūros vanduo: druskingumas >20 O/oo , pusiau sūrus vanduo: druskingumas 5-20 O/oo , gėlas 
vanduo: druskingumas < 5  O/oo ). Kai druskos kiekis 35 O/oo , pagrindinės jūros vandens 
sudedamosios dalys yra Cl- (19,35 g/kg), Na+ (10,77 g/kg), SO4 2- (2,71 g/kg), Mg2+ (1,29 g/kg), 
Ca2+ (0,41 g/kg), K+ (0,40 g/kg) ir HCO3 - (0,142 g/kg, kur karbonato šarmingumas išreiškiamas 
taip, lyg būtų HCO3-, kadangi tai yra jūros vandens pagrindinė sudedamoji dalis; CO2  ir CO32- 
koncentracija jūros vandenyje, palyginti su HCO3 -, yra gana žema) (Stumm et al., 1981). 
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Jūros vandens (vandenyno vandens) pH vertė paprastai yra 8,0-8,3, t. y. labai panaši į Europos  gėlo 
vandens 80-95 procentilyje išmatuotą vertę (8,0-8,2, 17 lenteė). Visas jūros vandens pH verčių 
intervalas yra 7,5 -9,5 (Caldeira et al., 1999, taip pat kiti interneto šaltinių duomenys). Natrio (Na) 
koncentracija jūros vandenyje (10 770 mg/kg, o tai atitinka 10 450 mg/l) yra 115 kartų didesnė nei 
Europos gėlo vandens 95 procentiliui būdinga vertė (90 mg/l). Vandenilio karbonato (HCO 3-) 
koncentracija jūros vandenyje (142 mg/kg, o tai atitinka 137 mg/l) išsitenka tarp vidutinės Europos 
gėlo vandens HCO3 - koncentracijos (106 mg/l) ir 90 procentilio HCO3- koncentracijos (195 mg/l); tai 
reiškia palyginti didelę jūros vandens buferinę talpą. Visas jūros vandens kietumas (6 100 mg/l, 
apskaičiuotas iš Ca ir Mg koncentracijos išreiškiant CaCO3) yra 17 kartų didesnis nei Europos 
Sąjungos gėlo vandens 95 procentilio vertė, kadangi jūros vandenyje Ca ir ypač Mg koncentracija 
didesnė nei gėlame vandenyje.  
 
Santrumpos  
 
AC prekės kategorija 
CEPI Europos popieriaus pramonės konfederacija 
CSA cheminės saugos vertinimas 
DNEL išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė 
EASE medžiagų poveikio apskaičiavimas ir vertinimas 
ECETOC Europos cheminių medžiagų ekotoksikologijos ir toksikologijos centras 
PS poveikio scenarijus 
ERC išsiskyrimo į aplinką kategorija 
EU RAR Europos Sąjungos rizikos vertinimo ataskaita 
LEV vietinis oro ištraukimas 
OC gamybos sąlygos 
OEL poveikio darbo vietoje ribinė vertė 
PC cheminio produkto kategorija 
PPE individualios apsaugos priemonės 
PROC proceso kategorija 
RMM rizikos valdymo priemonės 
RPE kvėpavimo takų apsaugos priemonė 
SCOEL Cheminių medžiagų profesinio poveikio normų mokslinis komitetas 
STP nuotekų valymo įrenginiai 
SU naudojimo sektorius 
TRA tikslinis rizikos įvertinimas 
TWA vertė dinaminis svertinis vidurkis 
WWTP miesto nuotekų valymo įrenginiai 
 
Šis duomenų lapas parengtas siekiant suteikti informaciją apie sveikatos apsaugą, saugą ir ekologiją. 
Duomenų lape pateikta informacija pagrįsta šiuo metu mūsų turimomis žiniomis apie gaminį. 
Duomenų lapą sudarėme pagal savo geriausias žinias, tačiau tik informacijos suteikimo tikslu. Todėl 
pateikti duomenys nereiškia nei garantijos, nei teisinų įsipareigojimų  ryšium su gaminio savybėmis.  
 
Saugos duomenų lapas tarnauja tuo tikslu, kad padėtų naudotojui nuspręsti apie gaminio pritaikymo ir 
panaudojimo galimybes ryšium su jo panaudojimo tikslais ir vykdyti įsipareigojimus, kurie jam 
privalomi panaudojant pavojingas medžiagas, tačiau neatleidžia jo nuo su veikla susijusių reikalavimų 
ir taisyklių žinojimo ir taikymo bei nuo atitinkaų atsargumo priemonių vykdymo. 
 
Kadangi mes neturime poveikio ryšium su gaminio tvarkymu, sandėliavimu, panaudojimu  ir 
naikinimu ir neturime informacijos apie tai, mes atsiribojame nuo bet kokios atsakomybės ryšium su 
gaminio tvarkymu, sandėliavimu, panaudojimu  ir naikinimu. 
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Jei gaminys panaudojamas kaip kokio nors kito gaminio komponentas, šio SDS taikyti negalima. 
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1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 

1.1 Produkto identifikatoriai 

Produkto pavadinimas : 
Sodium bicarbonate 
 

Produkto numeris : S5761 

Prekė : Sigma 

REACH Nr. : 01-2119457606-32-XXXX 

CAS Nr. : 144-55-8 

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 

Nustatyti naudojimo būdai : Laboratoriniai chemikalai, Cheminių medžiagų gamyba 

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

Įmonė : Sigma-Aldrich Chemie GmbH 

Eschenstrasse 5 

D-82024 TAUFKIRCHEN 
 

Telefonas : +49 (0)89 6513-1130 

Fakso Nr. : +49 (0)89 6513-1161 

Elektroninio pašto adresas : technischerservice@merckgroup.com 

1.4 Pagalbos telefono numeris 

Skubios pagalbos telefono 

numeris 

: 0800 181 7059 (CHEMTREC Deutschland)                                                

+49 (0)696 43508409 (CHEMTREC weltweit) 

 

 

 
 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 
 

Nepavojinga medžiaga ar mišinys pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. 
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2.2 Ženklinimo elementai 

Nepavojinga medžiaga ar mišinys pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. 

2.3 Kiti pavojai 

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai 

besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai 

koncentracija yra 0,1% arba didesnė. 

 

 
 

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

3.1 Medžiagos 

Sinonimai : Sodium hydrogen carbonate 

 

Cheminė formulė : CHNaO3 

Santykinė molekulinė 

masė 

: 84,01 g/mol 

CAS Nr. : 144-55-8 

EB Nr. : 205-633-8 
 

Nereikalaujama atskleisti komponentų pagal taikomus reglamentus. 

 

 
 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

Įkvėpus 

Jei kvėpuoja, nukentėjusįjį išnešti į tyrą orą. Jei nukentėjusysis nekvėpuoja, daryti dirbtinį kvėpavimą. 

Patekus ant odos 

Nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu. 

Patekus į akis 

Akis kruopščiai praplauti vandeniu. 

Prarijus 

Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti. Praskalauti burną vandeniu. 

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

Svarbiausi žinomi simptomai ir požymiai yra aprašyti etiketėje (žr. 2.2 skyrių) ir / arba 11 skirsnyje 

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

Neturima duomenų 
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5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 

5.1 Gesinimo priemonės 

Tinkamos gesinimo priemonės 

Naudoti vandens srovę, alkoholiui atsparias putas, sausą cheminę medžiagą arba anglies dvideginį. 

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

5.3 Patarimai gaisrininkams 

Gesinant gaisrą, jei būtina, naudoti autonominius kvėpavimo aparatus. 

5.4 Tolesnė informacija 

Neturima duomenų 

 

 
 

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

Vengti dulkių susidarymo. Vengti įkvėpti rūko/garų/dujų. 

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje. 

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 

Nereikalaujama specialių aplinkos apsaugos priemonių. 

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Sušluoti ir susemti. Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose. 

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius 

Dėl atliekų šalinimo žiūrėkite skyrių 13. 

 
 

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

Dulkių susidarymo vietose įrengti atitinkamą ištraukiamąją vėdinimo sistemą. 

Apie atsargumo priemones žr. 2.2 skyrių. 

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Sandėliuoti vėsioje vietoje.  

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) 

Panaudojimas aprašytas 1.2 skyriuje, jokio kito panaudojimo nėra nustatyta 

 



 

 

Sigma- S5761 Lapas 4  iš  9 

 

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US 

and Canada 

 

 

 

 
 

 

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga 

8.1 Kontrolės parametrai 

Komponentai su darbo vietos kontrolės parametrais 

Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės. 

8.2 Poveikio kontrolė 

Atitinkamos techninio valdymo priemonės 

Bendroji pramonės higienos praktika. 

Asmeninės apsauginės priemonės 

Akių ir ( arba ) veido apsaugą 

Akims apsaugoti naudokite priemones, kurios buvo išbandytos ir aprobuotos NIOSH (JAV) EN 

166 (ES). 

Odos apsauga 

Laikykite dėvėdami pirštines. Pirštinės prieš naudojant turi būti patikrintos. Naudokite atitinkamą 

pirštinių nuėmimo būdą (neliesdami išorinio pirštinių oda. Pašalinkite užterštas pirštines po 

naudojimo pagal taikomus įstatymus ir tinkamą laboratorinę praktiką. Nusiplaukite ir 

nusišluostykite rankas. 
 

Pasirinktos apsauginės pirštinės turi atitikti Reglamento (ES) 2016/425 ir standarto EN 374 

nustatytus reikalavimus. 
 

Išsami kontaktinė informacija 

Medžiaga: Nitrilo guma 

Mažiausias sluoksnio storis: 0,11 mm 

Prasiskverbimo laiką: 480 min 

Medžiaga testuota:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, dydis M) 
 

Pliūpsnio kontaktas 

Medžiaga: Nitrilo guma 

Mažiausias sluoksnio storis: 0,11 mm 

Prasiskverbimo laiką: 480 min 

Medžiaga testuota:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, dydis M) 
 

duomenų šaltinis: „KCL GmbH“, D-36124 Eichenzell, tel. Nr. +49 (0)6659 87300, el. paštas 

sales@kcl.de, bandymo metodas: EN374 

Jei naudojama tirpale ar sumaišyta su kitomis medžiagomis ar kitomis skirtingomis, nei 

nurodytos standarte EN 374, sąlygomis, kreiptis į ES tiekėją, aprobavusį pirštines. Ši 

rekomendacija yra tik patariamojo pobūdžio ir turi būti įvertinta darbo konkrečiomis mūsų klientų 
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numatomo vartojimo aplinkybėmis. Tai neturi būti vertinama kaip pasiūlymas patvirtinti specifinį 

veiksmų planą. 
 

Kūno apsauga 

Kūno apsaugos priemonių tipą pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį bei 

darbo vietos specifiką., Apsaugos priemonių tipas turi būti parenkamas pagal pavojingų 

medžiagų kiekius ir koncentracijas konkrečiose darbo vietose. 

Kvėpavimo organų apsauga 

Respiracinė apsauga nebūtina. Kai reikalinga apsauga nuo inertinių dulkių, apsaugančias 

kaukes. Naudokite respiratorius ir komponentus, kurie buvo išbandyti ir aprobuoti NIOSH (JAV) 

arba CEN (ES). 

Poveikio aplinkai prevencija 

Nereikalaujama specialių aplinkos apsaugos priemonių. 

 

 
 

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

a) Išvaizda Agregatinė būsena: milteliai 

b) Kvapas Neturima duomenų 

c) Kvapo atsiradimo 

slenkstis 

Neturima duomenų 

d) pH Neturima duomenų 

e) Lydimosi/užšalimo 

temperatūra 

300 °C 

f) Pradinė virimo 

temperatūra ir virimo 

temperatūros intervalas, 

Neturima duomenų 

g) Pliūpsnio temperatūra Neturima duomenų 

h) Garavimo greitis Neturima duomenų 

i) Degumas (kietų 

medžiagų, dujų) 

Neturima duomenų 

j) Viršutinė/apatinė 

degumo riba ar 

sprogstamumo ribinės 

vertės 

Neturima duomenų 



 

 

Sigma- S5761 Lapas 6  iš  9 

 

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US 

and Canada 

 

 

 

 
 

k) Garų slėgis Neturima duomenų 

l) Garų tankis Neturima duomenų 

m) Santykinis tankis 2,160 g/cm3 

n) Tirpumas vandenyje 50 g/l 

o) Pasiskirstymo 

koeficientas: n-

oktanolis/vanduo 

Neturima duomenų 

p) Savaiminio užsidegimo 

temperatūra 

Neturima duomenų 

q) Skilimo temperatūra Neturima duomenų 

r) Klampa Neturima duomenų 

s) Sprogstamosios 

(sprogiosios) savybės 

Neturima duomenų 

t) Oksidacinės savybės Neturima duomenų 

9.2 Kita  informacija apie saugumą 

Neturima duomenų 

 
 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 

10.1 Reaktingumas 

Neturima duomenų 

10.2 Cheminis stabilumas 

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis. 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 

Neturima duomenų 

10.4 Vengtinos sąlygos 

Veikiamas drėgmės. 

10.5 Nesuderinamos medžiagos 

Stiprios rūgštys, Stiprūs oksidatoriai 

10.6 Pavojingi skilimo produktai 

Gaisro metu susidarę pavojingi skilimo produktai. - Anglies oksidai, Natrio oksidai 

Kiti skilimo produktai - Neturima duomenų 

Gaisro atveju: žr. 5 skyrių 
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11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas 

LD50 Oralinis - Žiurkė - 4.220 mg/kg 

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas 

Oda - Žmogus 

Rezultatas: Nestiprus odos dirginimas - 3 d 

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas 

Akys - Triušis 

Rezultatas: Silpnas akių dirginimas - 30 s 

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas 

Neturima duomenų 

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms 

Neturima duomenų 

Kancerogeniškumas 

IARC: Komponentų, identifikuotų kaip tikėtini, galimi ar patvirtinti kancerogenai pagal IARC, kurių 

kiekis 0.1% ar didesnis, produkte nėra. 

Toksiškumas reprodukcijai 

Neturima duomenų 

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis 

Neturima duomenų 

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis poveikis 

Neturima duomenų 

Aspiracijos pavojus 

Neturima duomenų 

Papildoma informacija 

RTECS: VZ0950000 

 

Didelio kiekio poveikis gali sukelti:, Virškinimo trakto pakenkimas, Sunkus arba ilgai trunkantis poveikis 

odai gali sukelti žalingo medžiagos kiekio absorbavimą. 

Mūsų žiniomis cheminės, fizinės ir toksikologinės savybės nebuvo nuodugniai ištirtos. 
 

 

 



 

 

Sigma- S5761 Lapas 8  iš  9 

 

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US 

and Canada 

 

 

 

 
 

 

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 

12.1 Toksiškumas 

Neturima duomenų 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

Neturima duomenų 

12.3 Bioakumuliacijos potencialas 

Neturima duomenų 

12.4 Judumas dirvožemyje 

Neturima duomenų 

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais 

ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 

0,1% arba didesnė. 

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis 

Neturima duomenų 

 

 
 

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 

Produktas 

Perteklių ir neperdirbamus tirpalus pristatyti į licencijuotą atliekų tvarkymo įmonę.  

Užterštos pakuotės 

Šalinti kaip nenaudotą produktą.  

 

 
 

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 

14.1 JT numeris 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas 

ADR/RID:  Nepavojingi kroviniai 

IMDG:  Not dangerous goods 

IATA:  Not dangerous goods 

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  



 

 

Sigma- S5761 Lapas 9  iš  9 

 

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US 

and Canada 

 

 

 

 
 

14.4 Pakavimo grupė 

ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Pavojus aplinkai 

ADR/RID:  ne IMDG Jūrų teršalas: ne IATA: ne 

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

Neturima duomenų 

 

 
 

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai  

Šis saugos duomenų lapas atitinka Reglamente (EB) No.1907/2006 reikalavimus. 
 
 
 

15.2 Cheminės saugos vertinimas 

Šio produkto cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas 

 

 
 

16 SKIRSNIS. Kita informacija 

Tolesnė informacija 

Visos teisės saugomos, 2018 „Sigma-Aldrich Co. LLC.“ licencija suteikia teisę daryti neribotas 

popierines kopijas tik vidaus naudojimui. 

Aukščiau pateikta informacija laikoma teisinga, tačiau neapima visos esmės ir todėl gali būti 

naudojama tik kaip vadovas. Informacija šiame dokumente paremta dabartiniu mūsų žinių lygiu ir 

pritaikoma gaminiui laikantis atitinkamų saugos priemonių. Produkto savybėms tai nesuteikia jokių 

garantijų. „Sigma-Aldrich korporacija ir jos filialai neprisiima atsakomybės už bet kokią patirtą žalą, 

naudojant aukščiau minėtą produktą ar turint sąlytį su juo. Informaciją apie papildomas sąlygas ir 

pardavimo sąlygas rasite www.sigma-aldrich.com ir/ar kitoje sąskaitos pusėje arba pakavimo lape. 

Šio dokumento antraštėje ir (arba) poraštėje naudojamas firminis ženklinimas laikinai gali vizualiai 

nesutapti su ženklinimu ant įsigyto gaminio, nes šiuo metu keičiame firminį ženklinimą. Tačiau visa 

dokumente pateikta informacija apie gaminį lieka nepasikeitusi ir atitinka užsakytą gaminį. Norėdami 

gauti daugiau informacijos rašykite adresu mlsbranding@sial.com. 
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/Vertimas iš anglų kalbos/ 

 

1 SKIRSNIS: Medžiagos / mišinio ir bendrovės / įmonės identifikavimas 
 

1.1. Produkto identifikatorius 
 

Produkto forma :  Mišinys 

Produkto pavadinimas :  Econvert Nutrimix-Dsulph 
 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
 

1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai 

Pagrindinės naudojimo kategorijos :  Pramoninis 

Medžiagos / mišinio naudojimas :  Maistinių medžiagų mišinio biologinis nusierinimas biodujomis 
 

1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai 

Nėra papildomos informacijos. 
 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 
 

„Econvert Water & Energy B.V.“ 

Venus 35 

8448 CE Herenvenas – Nyderlandai 

Tel. +31-513226600 - Faksas +31-513226609 

info@econvert.nl - www.econvert.nl 
 

1.4. Pagalbos telefono numeris 
 

Šalis Oficiali konsultacinė įstaiga Adresas Pagalbos telefono Nr. Pastaba 

Austrija Vergiftungsinformationszentrale 

(Apsinuodijimų informacijos centras) 

Stubenring 6 

1010 Viena 

+43 1 406 43 43  

Belgija Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Central de la Base - Reine 

Astrid 

Rue Bruyn 1 

B -1120 Bruxelles/Briuselis 

+32 70 245 245 Skambinti: 070 245 

245 skubiais 

klausimais dėl 

apsinuodijimų 

(nemokamai 24/7), jei 

neina susisiekti, 

skambinti: 02 264 96 

30 (standartinis tarifas) 

Bulgarija Национален токсикологичен 

информационен център (Nacionalinis 

toksikologinės informacijos centras) 

Многопрофилна болница за активно 

лечение и спешна медицина 

„Н.И.Пирогов“ (Nacionalinis klinikinės 

toksikologijos centras), 

Greitosios medicinos pagalbos 
institutas „Pirogov“ 

21 Totleben Boulevard 

1606 SOFIJA 

+359 2 9154 409  

Kroatija Centar za kontrolu otrovanja 

Institut za medicinska istraživanja i 

medicinu rada 

Ksaverska Cesta 2 

p.p. 291 

10000 Zagrebas 

+385 1 234 8342  

Kipras Κέντρου Δηλητηριάσεων  1401 Darbo valandos 24 

val. / parą, 7 dienos 

per savaitę 

Čekijos Respublika Toxikologické informační středisko 

Klinika pracovního lékařství VFN a 

1. LF UK 

Na Bojišti 1 

120 00 Praha 2 

+420 224 919 293 

+420 224 915 402 

 

Danija Giftlinjen 

Bispebjerg ligoninė 

Bispebjerg Bakke 23 

2400 Kopenhaga NV 

+45 82 12 12 12  
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Estija Mürgistusteabekeskus Gonsiori 29 

15027 Talinas 

16662 

+372 626 93 90 

 

Suomija Myrkytystietokeskus Stenbäckinkatu 9 

PO BOX 100 

29 Helsinkis 

+358 9 471 977 

+358 9 4711 

 

Prancūzija Centre Antipoison et de 

Toxicovigilance de Paris 

Hôpital Fernand Widal 

200 rue du Faubourg Saint- 

Denis 

75475 Paris Cedex 10 

+33 1 40 05 48 48  

Prancūzija Centre Antipoison et de 

Toxicovigilance de Marseille 

Hôpital Sainte Marguerite 

270 boulevard de Sainte 

Marguerite 

13274 Marseille Cedex 09 

+33 4 91 75 25 25  

Vokietija Giftnotruf München 

Toxikologische Abteilung der II. Med. 

Klinik und Poliklinik rechts der Isar der 

Technischen Universität München 

Ismaninger Straße 22 

81675 Miunchenas 

+49 (0) 89 19240  

Vokietija Giftnotruf der Charité 

CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebäude), 

UG 

Hindenburgdamm 30 

12203 Berlynas 

+49 (0) 30 19240  

Graikija Apsinuodijimų informacijos centras, 

Vaikų ligoninė P&A Kyriakou 

11762 Atėnai +30 2 10 779 3777  

Vengrija Országos Kémiai Biztonsági 

Intézet Egészségügyi Toxikológiai 

Tájékoztató Szolgálat 

Nagyvárad tér 2. 

1437 Budapeštas, Pf. 839 

1097 Budapeštas 

+36 80 20 11 99  

Islandija Eitrunarmiðstöð 

Landspítali 

Fossvogi 

108 Reikjavikas 

+354 543 22 22  

Airija Nacionalinis apsinuodijimų 
informacijos centras 

Beaumont ligoninė 

PO Box 1297 +353 1 809 2566 

(Sveikatos priežiūros 
specialistams-24/7) 

+353 1 809 2166 
(visuomenei, 

8 val. - 22 val., 7/7) 

 
Beaumont Road 

9 Dublinas 

Italija Centro Antiveleni 

Dipartimento di Tossicologia Clinica, 

Universita Cattolica del Sacro Cuore 

Largo Agostino Gemelli 8 

168 Roma 

+39 06 305 4343  

Latvija Valsts Toksikoloģijas centrs, 

Saindēšanās un zāļu informācijas 

centrs 

Hipokrāta 2 

1038 Ryga 

+371 67 04 24 73  

Lietuva Apsinuodijimų informacijos biuras Birutės g. 56 

8110 Vilnius 

+370 5 236 20 52 

+370 687 53378 

 

Liuksemburgas Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum 

c/o Hôpital Central de la Base - Reine 

Astrid 

Rue Bruyn 1 

1120 Bruxelles / Briuselis 

+352 8002 5500  

Malta Vaistų ir nuodų informacijos biuras Mater Dei Hospital 

MSD Msida 

+356 2545 6504  
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Nyderlandai Nationaal Vergiftigingen Informatie 

Centrum 

Universitair Medisch Centrum Utrecht, 

Het Nationaal Vergiftigingen 

Informatie Centrum (NVIC) informeert 

(dieren-)artsen, apothekers en andere 

professionele hulpverleners over de 

mogelijke gezondheidseffecten en 

behandelingsmogelijkheden bij 

vergiftigingen. Het NVIC is hiervoor 

dag en nacht bereikbaar, zowel 

telefonisch als via internet 

Huispostnummer B.00.118 

PO Box 85500 

3508 GA Utrechtas 

+31 30 274 88 88 Skirtas tik informuoti 

medicinos darbuotojus 

ūmių apsinuodijimų 

atvejais 

Norvegija Giftinformasjonen 

Helsedirektoratet 

P.O. Box 7000 St. Olavs 

Plass 

130 Oslas 

+47 22 591300  

Lenkija Nacionalinis apsinuodijimų 

informacijos centras 

Nofer darbo medicinos institutas 
(Lodzė) 

ul. Teresy 8 

P.O. BOX 199 

90950 Lodzė 

+48 42 63 14 724  

Portugalija Centro de Informação Antivenenos 

Instituto Nacional de Emergência 

Médica 

Rua Almirante Barroso, 36 

1000-013 Lisabona 

+351 808 250 143  

Rumunija Klinikinės toksikologijos skyrius 

Spitalul de Urgenta Floreasca 

Calea Floreasca 

Bukareštas 

+40 21 230 8000  

Serbija Nacionalni centar za kontrolu trovanja 

- VMA 

Crnotravska 17 

11000 Belgradas 

+381 11 360 8440 (24 val.) 

+381 11 3672 187 

 

Slovakija Národné toxikologické informačné 

centrum 

Univerzitná nemocnica Bratislava, 

pracovisko Kramáre, Klinika 

pracovného lekárstva a toxikológie 

Limbová 5 

833 05 Bratislava 

+421 2 54 77 41 66  

Slovėnija Center za klinično toksikologijo in 

farmakologijo 

Interna klinika, UKCL 

Zaloška cesta 7 

1525 Liubliana 

+386 41 650 500  

Ispanija Servicio de Información Toxicológica 

Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses, Departamento de 

Sevilla 

Carretera de San Jerónimo 

Km 0,4 

41080 Sevilija 

+34 91 562 04 20 (Tik skubūs 

toksikologiniai atvejai). 

Informacija ispanų 

kalba (24/7) 

Ispanija Servicio de Información Toxicológica 

Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses, Departamento de 

Madrid 

C/José Echegaray nº4 

28232 Las Rozas de Madrid 

+34 91 562 04 20 (Tik skubūs 

toksikologiniai atvejai). 

Informacija ispanų 

kalba (24/7) 

Švedija Giftinformationscentralen Box 60 500 

171 76 Stokholmas 

112 – begär 

Giftinformation 

+46 10 456 6700 (Från 

utlandet) 

 

Šveicarija Tox Info Suisse Freiestrasse 16 

8032 Ciurichas 

145 (iš užsienio: +41 44 

251 51 51) neskubios 

užklausos: +41 44 251 

66 66 

Jungtinė Karalystė Nacionalinė apsinuodijimų informacijos 

tarnyba (Belfasto centras) 

Royal Victoria ligoninė 

Grosvenor Road 

BT12 6BA Belfastas 

0344 892 0111 Skirtas tik informuoti 

medicinos darbuotojus 

ūmių apsinuodijimų 

atvejais 
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2 SKIRSNIS: Galimi pavojai 
 

2.1. Medžiagos arba mišinio klasifikavimas 
 

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 
 

Smarkus akių pažeidimas / dirginimas, 2 kategorija H319 

Pilnas H frazių tekstas: žr. 16 skirsnį. 

Kenksmingas fizinis ir cheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai 

Stipriai dirgina akis. 
 

2.2. Ženklinimo elementai 
 

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Pavojaus piktogramos (CLP) :     

GHS07 

Signalinis žodis (CLP) :  Įspėjimas 

Pavojingumo frazės (CLP) :   H319 - Stipriai dirgina akis. 

Atsargumo frazės (CLP) :   P280 - Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių apsaugą. 

P337+P313 - Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. 
 

2.3. Kiti pavojai 
 

Ši medžiaga / mišinys neatitinka REACH Reglamento XIII priedo PBT kriterijų. 

Ši medžiaga / mišinys neatitinka REACH Reglamento XIII priedo vPvB kriterijų. 

 
 
 

3 SKIRSNIS: Sudėtis / informacija apie sudedamąsias dalis 
 

3.1. Medžiagos 
 

Netaikoma 
 

3.2. Mišiniai 
 

Pavadinimas Produkto identifikatorius Konc. 
(% w/w) 

Klasifikacija pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Amonio chloridas (CAS-Nr.) 12125-02-9 

(EB Nr.) 235-186-4 

(EB Index Nr.) 017-014-00-8 

(REACH Nr.) 01-2119487950-27 

10 – 15 Acute Tox. 4 (per burną), H302 

Eye Irrit. 2, H319 

Kalio chloridas (CAS Nr.) 7447-40-7 

(EB Nr.) 231-211-8 

(REACH Nr.) 01-2119539416-36 

3 – 5 Acute Tox. 4 (per burną), H302 

fosforo rūgštis … %, ortofosforo rūgštis … % 

(B pastaba) 

(CAS-Nr.) 7664-38-2 

(EB Nr.) 231-633-2 

(EB Index Nr.) 015-011-00-6 

(REACH Nr.) 01-2119485924-24 

2 – 5 Met. Corr. 1, H290 

Acute Tox. 4 (per burną), H302 

Skin Corr. 1B, H314 
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Specifinės koncentracijos ribos: 

Pavadinimas Produkto identifikatorius Specifinės koncentracijos ribos 

fosforo rūgštis … %, ortofosforo rūgštis … % (CAS-Nr.) 7664-38-2 

(EB Nr.) 231-633-2 

(EB Index Nr.) 015-011-00-6 

(REACH Nr.) 01-2119485924-24 

( 10 ≤C < 25) Eye Irrit. 2, H319 

( 10 ≤C < 25) Skin Irrit. 2, H315 

( 25 ≤C < 100) Skin Corr. 1B, H314 

 

B pastaba: Kai kurios medžiagos (rūgštys, bazės ir kt.) tiekiamos rinkai kaip įvairios koncentracijos vandeniniai tirpalai, kuriuos reikia klasifikuoti ir 

ženklinti skirtingai, nes skiriasi skirtingos koncentracijos tirpalų keliamas pavojus. 3 dalyje įrašai su B pastaba turi šio tipo bendrą pavadinimą: „azoto 

rūgštis … %“. Šiuo atveju tiekėjas privalo etiketėje nurodyti tirpalo koncentraciją procentais. 

Jei nenurodyta kitaip, daroma prielaida, kad procentinė koncentracija apskaičiuojama kaip masės / masės santykis. 

Visas H frazių tekstas: žr. 16 skirsnyje. 

 

 

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės 
 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
 

Bendrosios pirmosios pagalbos priemonės :  Pasijutus blogai kreiptis į gydytoją (jei turite, parodykite etiketę). 

Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus :  Išvesti nukentėjusįjį į gryną orą ir suteikti padėtį, leidžiančią laisvai kvėpuoti. 

Pirmosios pagalbos priemonės patekus ant odos :  Odą nuplauti vandeniu / nusiprausti po dušu. Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. 
    Nedelsiant kreiptis į gydytoją. 

Pirmosios pagalbos priemonės patekus į akis :  Atsargiai skalauti vandeniu keletą minučių. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu 
    lengva tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei akių dirginimas išlieka: 
    Kreiptis į gydytoją. 
Pirmosios pagalbos priemonės prarijus :  Skalauti burną. Be gydytojo nurodymo nesukelti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. 

Pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų centrą. 
 

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, ūmus ir uždelstas 
 

Simptomai / poveikis patekus į akis :  Akių dirginimas. 
 

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

Simptominis gydymas. 
 
 

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės 
 

5.1. Gesinimo priemonės 
 

Tinkamos gesinimo priemonės :  Vandens purslai. Sausi milteliai. Putos. Anglies dioksidas. 

Netinkamos gesinimo priemonės :   Nenaudoti stiprios vandens srovės. 
 

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
 

Gaisro pavojus :  Nėra jokio specifinio gaisro ar sprogimo pavojaus. 

Gaisro metu susidarę pavojingi skilimo produktai :  Gali išsiskirti nuodingi dūmai. 

 

5.3. Patarimai gaisrininkams 
 

Gaisro gesinimo nurodymai :  Paveiktas talpyklas aušinti vandens purslais ar rūku. Gesinant cheminių medžiagų gaisrą, 

reikia imtis atsargumo priemonių. Neleisti gaisro gesinimo vandeniui patekti į aplinką. 

Apsauga gesinant gaisrą :  Nesiimti veiksmų be tinkamų apsaugos priemonių. Autonominis kvėpavimo aparatas. Pilnas 
    apsauginis kostiumas. 

 
 

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės 
 

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
 

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams 

Skubios pagalbos procedūros :  Vėdinti patalpas, kuriose išsiliejo medžiaga. Vengti sąlyčio su akimis ir oda. 
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6.1.2. Pagalbos teikėjams 

Pasaugos priemonės :  Nesiimti veiksmų be tinkamų apsaugos priemonių. Daugiau informacijos pateikta 8 

skirsnyje „Poveikio kontrolė / asmens apsauga". 

 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 
 

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 
 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
 

Valymo metodai :  Surinkti skysčius absorbuojančia medžiaga. 

Kita informacija :  Išmesti kietų medžiagų likučius tam skirtoje vietoje. 
 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 
 

Daugiau informacijos pateikta 8 skirsnyje „Poveikio kontrolė / asmens apsauga". Informacija apie atliekų šalinimą po valymo, žr. 13 skirsnį. 
 
 

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas 
 

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 
 

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės :  Užtikrinti tinkamą darbo aplinkos vėdinimą. Vengti sąlyčio su akimis ir oda. Naudoti 

asmens apsaugos priemones. 

Higienos priemonės :  Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po darbo su produktu nedelsiant 

nusiplauti rankas. 

 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 
 

Sandėliavimo sąlygos :  Laikyti tik originalioje talpykloje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Nenaudojamas 

talpyklas reikia sandariai uždaryti. 

Nesuderinamos medžiagos :  Stiprios rūgštys. Stiprios bazės. Oksiduojančios medžiagos. 

Karštis ir užsidegimo šaltiniai :  Laikyti atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. 
 

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 
 

Nėra papildomos informacijos. 
 
 

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė / asmens apsauga 
 

8.1. Kontrolės parametrai 
 

Amonio chloridas (12125-02-9) 

Belgija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Ammonium (chlorure d’) (fumées) # Ammoniumchloride (rook) 

Ribinė vertė [mg/m³] 10 mg/m³ 

Trumpalaikė vertė [mg/m³] 20 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus Koninklijk besluit / Arrêté royal 2020-01-21 

Bulgarija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Амониев хлорид 

OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с 

експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020 г.) 

Kroatija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Amonijev klorid 

GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 10 mg/m³ 

KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) 

(mg/m³) 

20 mg/m³ 
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Amonio chloridas (12125-02-9) 

Nuoroda į norminius dokumentus Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti 

opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/2018) 

Čekijos Respublika - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Chlorid amonný 

Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 5 mg/m³ (dýmy) 

Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) 10 mg/m³ (dýmy) 

Pastaba (CZ) I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži. 

Nuoroda į norminius dokumentus Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 41/2020 Sb.) 

Danija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Ammoniumchloridrøg 

Grænseværdi (8 timer) (mg/m³) 10 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus BEK nr 1458, 2019-12-13 

Prancūzija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Ammonium (Chlorure d'), fumées 

VME [mg/m³] 10 mg/m³ 

Pastaba (FR) Valeurs recommandées/admises 

Nuoroda į norminius dokumentus Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Graikija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Χλωριούχο αμμώνιο (καπνός) 

OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ 

OEL STEL (mg/m³) 20 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 

χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους 

Airija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Amonio chloridas, dūmai 

OEL (8 val. standartinis laikotarpis) (mg/m³) 10 mg/m³ 

OEL (15 min. standartinis laikotarpis) (mg/m3) 20 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus 2020 m. Cheminių medžiagų naudojimo praktikos kodeksas 

Latvija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Amonija hlorīds 

OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozījumi Ministru kabineta 

2011. gada 1. februārī noteikumiem Nr. 92) 

Lietuva - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Amonio chloridas 

IPRV (mg/m³) 10 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12) 

Lenkija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Chlorek amonu (amonowy chlorek) 

NDS (mg/m³) 10 mg/m³ pary i frakcja wdychalna 

NDSCh (mg/m³) 20 mg/m³ pary i frakcja wdychalna 
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Amonio chloridas (12125-02-9) 

Pastaba (PL) Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu 

w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia. 

Nuoroda į norminius dokumentus Dz. U. 2018 poz. 1286 

Portugalija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Cloreto de amónio, fumos 

OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ 

OEL STEL (mg/m³) 20 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus Norma Portuguesa NP 1796:2014 

Rumunija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Clorură de amoniu 

OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

OEL STEL (mg/m³) 10 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 157/2020) 

Ispanija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Cloruro amónico 

VLA-ED (mg/m³) 10 mg/m³ humos 

VLA-EC (mg/m³) 20 mg/m³ humos 

Nuoroda į norminius dokumentus Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT 

Jungtinė Karalystė - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Amonio chloridas 

WEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ dūmai 

WEL STEL (mg/m³) 20 mg/m³ dūmai 

Nuoroda į norminius dokumentus EH40/2005 (Ketvirtas leidimas, 2020). HSE (Sveikata, sauga ir aplinkosauga) 

Islandija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Ammóníumklóríðreykur 

OEL (8 val. standartinis laikotarpis) (mg/m³) 10 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (Nr. 

390/2009) 

Norvegija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Ammoniumklorid 

Grenseverdier (AN) (mg/m³) 10 mg/m³ 

Merknader (NO) 1) Grenseverdien er fastsatt lik verdien for sjenerende støv. 

Nuoroda į norminius dokumentus FOR-2020-04-06-695 

Šveicarija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Chlorure d’ammonium / Ammoniumchlorid 

MAK (mg/m³) 3 mg/m³ (a) / (a) 

Kritinis toksiškumas VRS, Yeux / OAW, Auge 

Nuoroda į norminius dokumentus www.suva.ch, 2020-01-01 
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fosforo rūgštis … %, ortofosforo rūgštis … % (7664-38-2) 

Austrija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Phosphorsäure 

MAK Vidutinė dienos vertė [mg/m³] 1 mg/m³ 

MAK Trumpalaikė vertė [mg/m³] 2 mg/m³ (4x 15(Miw) min) 

Nuoroda į norminius dokumentus BGBl. II Nr. 238/2018 

Belgija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Acide phosphorique # Fosforzuur 

Ribinė vertė [mg/m³] 1 mg/m³ 

Trumpalaikė vertė [mg/m³] 2 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus Koninklijk besluit/Arrêté royal 2020-01-21 

Bulgarija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Ортофосфорна киселина 

OEL TWA (mg/m³) 1 mg/m³ 

OEL STEL (mg/m³) 2 mg/m³ 

Pastabos • (Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на 

работната среда за Европейската общност) 

Nuoroda į norminius dokumentus Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с 

експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020 г.) 

Kroatija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Fosforna kiselina; ortofosforna kiselina 

GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 1 mg/m³ 

KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti) 

(mg/m³) 

2 mg/m³ 

Naznake (HR) Direktiva: 2000/39/EZ 

Nuoroda į norminius dokumentus Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti 

opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/2018) 

Kipras - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Ορθοφωσφορικό οξύ 

OEL TWA (mg/m³) 1 mg/m³ 

OEL STEL (mg/m³) 2 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus Κανονισμοί του 2007 (Κ.Δ.Π. 295/2007) 

Čekijos Respublika - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Kyselina fosforečná 

Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 1 mg/m³ 

Expoziční limity (PEL) (ppm) 0,25 ppm 

Expoziční limity (NPK-P) (mg/m³) 2 mg/m³ 

Expoziční limity (NPK-P) (ppm) 0,5 ppm 

Pastaba (CZ) I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži. 

Nuoroda į norminius dokumentus Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 41/2020 Sb.) 

Danija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Phosphorsyre 

Grænseværdi (8 timer) (mg/m³) 1 mg/m³ 



2020-11-20 (Versija: 1.0) EN (anglų) 10/20 

 

 

Econvert Nutrimix-Dsulph 
Saugos duomenų lapas 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su Reglamento (ES) 2015/830 pakeitimu 

 

fosforo rūgštis … %, ortofosforo rūgštis … % (7664-38-2) 

Anmærkninger (DK) E (betyder, at stoffet har en EF-grænseværdi) 

Nuoroda į norminius dokumentus BEK nr 1458, 2019-12-13 

Estija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Fosforhape (ortofosforhape) 

OEL TWA (mg/m³) 1 mg/m³ aur 

OEL STEL (mg/m³) 2 mg/m³ aur 

Nuoroda į norminius dokumentus Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määruse nr 105 (RT I, 17.10.2019, 2); Vabariigi 

Valitsuse 10. märtsi 2019. a määruse nr 84 

Suomija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Fosforihappo 

HTP-arvo (8h) (mg/m³) 1 mg/m³ 

HTP-arvo (15 min) 2 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö) 

Prancūzija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Acide phosphorique 

VME [mg/m³] 1 mg/m³ 

VME [ppm] 0,2 ppm 

VLE [mg/m³] 2 mg/m³ 

VLE [ppm] 0,5 ppm 

Pastaba (FR) Valeurs règlementaires indicatives 

Nuoroda į norminius dokumentus Arrêté du 30 juin 2004 modifié (réf.: INRS ED 984, 2016) 

Vokietija - Ribinės vertės darbo vietoje (TRGS 900) 

TRGS 900 Vietinis pavadinimas Orthophosphorsäure 

Ribinė vertė darbo vietoje (mg/m³) 2 mg/m³ (E) 

Didžiausio poveikio ribojimo koeficientas 2(I) 

TRGS 900 Pastaba DFG;EU;AGS;Y 

TRGS 900 Nuoroda į norminius dokumentus TRGS900 

Gibraltaras - Ribinės vertės darbo vietoje 

Medžiagos pavadinimas Ortofosforo rūgštis 

Aštuonios valandos mg/m3 1 mg/m³ 

Trumpalaikis mg/m3 2 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus 2003 m. Gamyklų (Cheminių medžiagų kontrolė darbo vietoje) nuostatai (LN 2018/181) 

Graikija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Ορθοφωσφορικό οξύ 

OEL TWA (mg/m³) 1 mg/m³ 

OEL STEL (mg/m³) 3 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 

χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους 

Vengrija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas ORTOFOSZFORSAV 

AK-érték 1 mg/m³ 
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fosforo rūgštis … %, ortofosforo rūgštis … % (7664-38-2) 

CK-érték 2 mg/m³ 

Megjegyzések (HU) m (maró hatású anyag, amely felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy 

mindhármat); EU1 (2000/39/EK irányelvben közölt érték); N (Irritáló anyagok, egyszerű 

fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok) 

Nuoroda į norminius dokumentus 5/2020). (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett 

munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről 

Airija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Ortofosforo rūgštis [fosforo rūgštis] 

OEL (8 val. standartinis laikotarpis) (mg/m³) 1 mg/m³ 

OEL (15 min. standartinis laikotarpis) (mg/m3) 2 mg/m³ 

Pastabos (IE) IOELV (Orientacinės ribinės vertės darbo vietoje) 

Nuoroda į norminius dokumentus 2020 m. Cheminių medžiagų naudojimo praktikos kodeksas 

Italija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Acido ortofosforico 

OEL TWA (mg/m³) 1 mg/m³ 

OEL STEL (mg/m³) 2 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus Allegato XXXVIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

Latvija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Fosforskābe (ortofosforskābe) 

OEL TWA (mg/m³) 1 mg/m³ 

OEL STEL (mg/m³) 2 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 

Lietuva - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Fosforo rūgštis, orto- 

IPRV (mg/m³) 1 mg/m³ 

TPRV (mg/m³) 2 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12) 

Liuksemburgas - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Acide phosphorique 

OEL TWA (mg/m³) 1 mg/m³ 

OEL STEL (mg/m³) 2 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus Mémorial A Nº 684 de 2018 concernant la protection de la sécurité et de la santé 

des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 

Malta - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Ortofosforo rūgštis 

OEL TWA (mg/m³) 1 mg/m³ 

OEL STEL (mg/m³) 2 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus S.L.424.24 - Cheminių medžiagų naudojimo darbo vietoje taisyklės (L.N.57 2018m.) 

Nyderlandai - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Fosforzuur 

Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 1 mg/m³ 

Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³) 2 mg/m³ 
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fosforo rūgštis … %, ortofosforo rūgštis … % (7664-38-2) 

Nuoroda į norminius dokumentus Arbeidsomstandighedenregeling 2020 

Lenkija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Kwas fosforowy (V) 

NDS (mg/m³) 1 mg/m³ 

NDSCh (mg/m³) 2 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus Dz. U. 2018 poz. 1286 

Portugalija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Ácido fosfórico 

OEL TWA (mg/m³) 1 mg/m³ 

OEL STEL (mg/m³) 3 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus Norma Portuguesa NP 1796:2014 

Rumunija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Acid ortofosforic 

OEL TWA (mg/m³) 1 mg/m³ 

OEL STEL (mg/m³) 2 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 (Hotărârea nr. 157/2020) 

Serbija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas фосфорна киселина; ортофосфорна киселина 

OEL TWA (mg/m³) 1 mg/m³ 

OEL STEL (mg/m³) 2 mg/m³ 

Pastabos ЕU* – напомена да се ради о хемијским материјама за које су утврђене индикативне 

граничне вредности изложености према Директиви 2000/39/ЕЗ (прва листа) 

Nuoroda į norminius dokumentus ПРАВИЛНИК о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 

хемијским материјама (,,Службени гласник РС”, бр. 106/09 и 117/17) 

Slovakija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Kyselina fosforečná 

NPHV (priemerná) (mg/m³) 1 mg/m³ 

OEL STEL (mg/m³) 2 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus Nariadenie vlády č. 33/2018 Z. z. 

Slovėnija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas fosforjeva kislina 

OEL TWA (mg/m³) 1 mg/m³ 

OEL STEL (mg/m³) 2 mg/m³ 

Pastaba (SI) Y (Snovi, pri katerih ni nevarnosti za zarodek ob upoštevanju mejnih vrednosti in bat 

vrednosti), EU 

Nuoroda į norminius dokumentus Uradni list RS, št. 78/2019 z dne 20.12.2019 

Ispanija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Ácido ortofosfórico 

VLA-ED (mg/m³) 1 mg/m³ 

VLA-EC (mg/m³) 2 mg/m³ 
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fosforo rūgštis … %, ortofosforo rūgštis … % (7664-38-2) 

Pastabos VLI (Agente químico para el que la U.E. estableció en su día un valor límite indicativo), s 

(Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercialización y uso como 

fitosanitario y/o como biocida. Para una información detallada acerca de las prohibiciones 

consúltese: Base de datos de productos biocidas: 

http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/productos.do?tipo=plaguicidas Base de datos de 

productos fitosanitarios 

http://www.magrama.gob.es/agricultura/pags/fitos/registro/fichas/pdf/Lista_sa.pdf). 

Nuoroda į norminius dokumentus Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT 

Švedija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Fosforsyra 

nivågränsvärde (NVG) (mg/m³) 1 mg/m³ 

kortidsvärde (KTV) (mg/m³) 2 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) 

Jungtinė Karalystė - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Ortofosforo rūgštis 

WEL TWA (mg/m³) 1 mg/m³ 

WEL STEL (mg/m³) 2 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus EH40/2005 (Ketvirtas leidimas, 2020). HSE 

Islandija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Fosfórsýra 

OEL (8 val. standartinis laikotarpis) (mg/m³) 1 mg/m³ 

OEL (15 min. standartinis laikotarpis) (mg/m3) 2 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (Nr. 

390/2009) 

Norvegija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Fosforsyre 

Grenseverdier (AN) (mg/m³) 1 mg/m³ 

Merknader (NO) E: EU har en veiledende grenseverdi for stoffet. 

Nuoroda į norminius dokumentus FOR-2020-04-06-695 

Šveicarija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Acide phosphorique / Phosphorsäure 

MAK (mg/m³) 2 mg/m³ (i) / (e) 

KZGW (mg/m³) 4 mg/m³ (i) / (e) 

Kritinis toksiškumas Poumons, VRS, Peau, Yeux / Lunge, OAW, Haut, Auge 

Pastaba SSC  / SSC 

Pastaba NIOSH, OSHA 

Nuoroda į norminius dokumentus www.suva.ch, 2020-01-01 

 

Kalio chloridas (7447-40-7) 

Bulgarija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Калиев хлорид 

OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 
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Kalio chloridas (7447-40-7) 

Nuoroda į norminius dokumentus Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с 

експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020 г.) 

Latvija - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Kālija hlorīds 

OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumiem Nr. 325 (Grozījumi Ministru kabineta 

2011. gada 1. februārī noteikumiem Nr. 92) 

Lietuva - Ribinės vertės darbo vietoje 

Vietinis pavadinimas Kalio chloridas 

IPRV (mg/m³) 5 mg/m³ 

Nuoroda į norminius dokumentus LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12) 

 

8.2. Poveikio kontrolė 
 

Atitinkamos techninio valdymo priemonės: 

Užtikrinti tinkamą darbo aplinkos vėdinimą. 

Asmens apsaugos priemonės: 

Apsauginiai akiniai. Pirštinės. Apsauginiai drabužiai. 

 

Rankų apsauga: 

Mūvėti tinkamas, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines. Cheminėms medžiagoms atsparios pirštinės (pagal Europos standartą NF EN 374 
ar lygiavertį) 

Tipas Medžiaga Prasisunkimas Storis (mm) Prasiskverbimas Standartas 

Pirštinės Nitrilo guma (NBR), 

butilo guma, lateksas 

6 (> 480 minučių) >0,11  EN 374 

 

Akių apsauga: 

Apsauginiai akiniai. Standartas EN 166 - Asmens akių apsauga - specifikacijos 

Tipas Naudojimas Apibūdinimas Standartas 

Apsauginiai akiniai   EN 166 

 
Odos ir kūno apsauga: 

 
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. EN 340 

 

 

Kvėpavimo takų apsauga: 
 

Esant nepakankamai ventiliacijai, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Įprastomis naudojimo sąlygomis ir esant pakankamai 

ventiliacijai, nereikia specialių kvėpavimo takų apsaugos priemonių. Esant nepakankamai ventiliacijai, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos 

priemones. 

 
Asmens apsaugos priemonių simbolis (-iai): 

 
 
 
 
 
 
 

Poveikio aplinkai kontrolė: 

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 
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9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės 
 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
 

Fizinė būsena :  Skystis. 

Išvaizda :  Skystis. 

Spalva :  Bespalvis. 

Kvapas :  Bekvapis. 

Kvapo atsiradimo slenkstis :  Nėra duomenų. 

pH :  2,01 (+/- 0,01) 

Santykinis garavimo greitis (butilacetatas=1) :  Nėra duomenų. 

Lydymosi temperatūra :  Netaikoma. 

Užšalimo temperatūra :  Nėra duomenų. 

Virimo temperatūra :  > 100 °C 

Pliūpsnio temperatūra :  Nėra duomenų. 

Savaiminio užsidegimo temperatūra :  Nėra duomenų. 

Skilimo temperatūra :  Nėra duomenų. 

Degumas (kieta medžiaga, dujos) :  Netaikoma. 

Garų slėgis :  Nėra duomenų. 

Santykinis tankis, esant 20 °C :  Nėra duomenų. 

Santykinis tankis :  Nėra duomenų. 

Tankis :  1,03 kg/l 

Tirpumas :  Nėra duomenų. 

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow) : Nėra duomenų. 

Klampa, kinematinė :  Nėra duomenų. 

Klampa, dinaminė :  Nėra duomenų. 

Sprogumo savybės :  Nėra duomenų. 

Oksidacinės savybės :  Nėra duomenų. 

Sprogimo riba :  Nėra duomenų. 
 

9.2. Kita informacija 
 

Nėra papildomos informacijos. 
 
 

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas 
 

10.1. Reaktingumas 
 

Šis produktas yra nereaktingas įprastomis naudojimo, sandėliavimo ir transportavimo sąlygomis. 
 

10.2. Cheminis stabilumas 
 

Įprastomis sąlygomis stabilus. 
 

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 
 

Įprastomis naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nežinomos. 
 

10.4. Vengtinos sąlygos 
 

Rekomenduojamomis laikymo ir naudojimo sąlygomis, nėra (žr. 7 skirsnį). 
 

10.5. Nesuderinamos medžiagos 
 

Nėra papildomos informacijos. 
 

10.6. Pavojingi skilimo produktai 
 

Įprastomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti. 
 
 

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija 
 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 
 

Ūmus toksiškumas (per burną) :  Neklasifikuojama 
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Ūmus toksiškumas (per ordą) :  Neklasifikuojama 

Ūmus toksiškumas (įkvėpus) :  Neklasifikuojama 

 

Amonio chloridas (12125-02-9) 

LC50 per burną 1300 mg/kg (pelė) 

ATE per burną 1300 mg/kg kūno svorio 

 

fosforo rūgštis … %, ortofosforo rūgštis … % (7664-38-2) 

LD50 per burną, žiurkė 1530 mg/kg 

LD50 per odą, triušis 2740 mg/kg 

ATE per burną 1530 mg/kg kūno svorio 

ATE per odą 2740 mg/kg kūno svorio 

 

Kalio chloridas (7447-40-7) 

LD50 per burną, žiurkė 3020 mg/kg kūno svorio 

LC50 per burną 1500 mg/kg (pelė) 

ATE per burną 1500 mg/kg kūno svorio 

 

Odos ėsdinimas / dirginimas :  Neklasifikuojama 

pH: 2,01 (+/- 0,01) 

Smarkus akių pažeidimas / dirginimas :  Stipriai dirgina akis 

     pH: 2,01 (+/- 0,01) 

Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas :  Neklasifikuojama 

Mutageninis poveikis embrionų ląstelėms :  Neklasifikuojama 

Kancerogeniškumas :  Neklasifikuojama 
 

 
Toksiškumas reprodukcijai :  Neklasifikuojama 

 

 
STOT vienkartinis poveikis :  Neklasifikuojama 

 

 
STOT-pakartotinis poveikis :  Neklasifikuojama 

 

 
Aspiracijos pavojus :  Neklasifikuojama 

 
 

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija 
 

12.1. Toksiškumas 
 

Pavojingas vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus) 

Pavojingas vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis) 

 
:   Neklasifikuojama 

:   Neklasifikuojama 

 

Amonio chloridas (12125-02-9) 

LC50 žuvys 1 42,91 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 

EC50 dafnijos 1 136,6 mg/l 

NOEC lėtinis žuvims 4,28 mg/l (Lepomis macrochirus) 

NOEC lėtinis vėžiagyviams 2,25 mg/l (Hyalella azteca) 

NOEC lėtinis dumbliams 1300 mg/l (Chlorella vulgaris) 
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fosforo rūgštis … %, ortofosforo rūgštis … % (7664-38-2) 

EC50 dafnijos 1 100 mg/l 

EC50 72 val. dumbliai (1) > 100 mg/l (Desmodesmus subspicatus) 

 

Kalio chloridas (7447-40-7) 

LC50 žuvys 1 880 mg/l (Pimephales promelas) 

EC50 dafnijos 1 660 mg/l 

EC50 72 val. dumbliai (1) > 100 mg/l (Scenedesmus subspicatus) 

NOEC lėtinis žuvims 500 mg/l 

 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas 
 

Nėra papildomos informacijos. 
 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas 
 

Nėra papildomos informacijos. 
 

12.4. Judrumas dirvožemyje 
 

Nėra papildomos informacijos. 
 

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
 

Econvert Nutrimix-Dsulph 

Ši medžiaga / mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede pateiktų PBT kriterijų. 

Ši medžiaga / mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede pateiktų vPvB kriterijų. 

 

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 
 

Nėra papildomos informacijos. 
 
 

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas 
 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai 
 

Atliekų tvarkymo metodai :  Šalinti turinį / talpyklą pagal licencijuoto surinkėjo rūšiavimo instrukcijas. 
 
 

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą 
 

Pagal ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. JT numeris 

Nereglamentuojama Nereglamentuojama Nereglamentuojama Nereglamentuojama Nereglamentuojama 

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas 

Nereglamentuojama Nereglamentuojama Nereglamentuojama Nereglamentuojama Nereglamentuojama 

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 

Nereglamentuojama Nereglamentuojama Nereglamentuojama Nereglamentuojama Nereglamentuojama 

14.4. Pakuotės grupė 

Nereglamentuojama Nereglamentuojama Nereglamentuojama Nereglamentuojama Nereglamentuojama 

14.5. Pavojus aplinkai 

Nereglamentuojama Nereglamentuojama Nereglamentuojama Nereglamentuojama Nereglamentuojama 
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Nėra papildomos informacijos. 
 

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams 
 

Sausumos transportas 

Nereglamentuojama 

Jūrų transportas 

Nereglamentuojama 

Oro transportas 

Nereglamentuojama 

Vidaus vandenų transportas 

Nereglamentuojama 

Geležinkelių transportas 

Nereglamentuojama 
 

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą 
 

Netaikoma 
 
 

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą 
 

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 
 

15.1.1. ES reglamentai 
 

Pagal REACH Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedą taikomi šie apribojimai: 

Nuorodos kodas Taikoma Įrašo pavadinimas arba apibūdinimas 

3(b) Econvert Nutrimix-Dsulph; fosforo rūgštis 

… %, ortofosforo rūgštis … % 

Medžiaga arba mišinys tenkina toliau nurodytų pavojaus klasių ar kategorijų 

kriterijus, nustatytus Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I priede: Pavojingumo klasės 

nuo 3.1 iki 3.6, 3.7 neigiamas poveikis lytinei funkcijai ir vaisingumui arba 
palikuonių vystymuisi, 3.8 ne narkotinis poveikis, 3.9 ir 3.10 

Sudėtyje nėra medžiagų, nurodytų REACH kandidatinių medžiagų sąraše. 

Sudėtyje nėra REACH XIV priede nurodytų medžiagų. 

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų 

cheminių medžiagų importo ir eksporto. 

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2019/1021 dėl patvariųjų 

organinių teršalų. 

15.1.2. Nacionaliniai teisės aktai 

Vokietija 

Įdarbinimo apribojimai :   Laikytis apribojimų pagal Dirbančių motinų apsaugos įstatymą (MuSchG) 

     Laikytis apribojimų pagal Jaunų žmonių apsaugos darbe įstatymą (JArbSchG) 

Vandens pavojingumo klasė (WGK) :  WGK 1, Šiek tiek pavojingas vandeniui (Klasifikacija pagal AwSV 1 priedą) 

Potvarkis dėl pavojingų incidentų (12. BImSchV) :  Netaikomas potvarkis dėl pavojingų incidentų (12. BImSchV) 

Sandėliavimo klasė (LGK) :   LGK 12 - Nedegūs skysčiai, kurių negalima priskirti nė vienai iš aukščiau nurodytų 

sandėliavimo klasių. 

Nyderlandai 

ABM kategorija :  B(4) - mažas pavojus vandens organizmams 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen :  Nei vienas iš komponentų nėra išvardintas 

SZW-lijst van mutagene stoffen :  Nei vienas iš komponentų nėra išvardintas 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Borstvoeding 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Ontwikkeling 

:  Nei vienas iš komponentų nėra išvardintas 
 

 
:  Nei vienas iš komponentų nėra išvardintas 

 

 
:  Nei vienas iš komponentų nėra išvardintas 

 

15.2. Cheminės saugos vertinimas 
 

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas. 
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16 SKIRSNIS: Kita informacija 
 

Sutrumpinimai ir akronimai: 

ADR Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais 

ADN Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo vidaus vandenų keliais 

ATE Ūmaus toksiškumo įvertinimas 

CLP Klasifikacijos, ženklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 

IATA Tarptautinė oro transporto asociacija 

IMDG Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas 

LD50 Vidutinė mirtina dozė 

PBT Patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos medžiagos 

REACH Cheminių medžiagų registravimo, vertinimo, leidimų suteikimo ir ribojimo reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 

RID Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės 

SDS Saugos duomenų lapas 

vPvB Labai patvarios ir labai didelės bioakumuliacijos medžiagos 

 

Informacijos šaltiniai :  pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su Reglamento (ES) 2015/830 pakeitimu 

Kita informacija :  ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS. Šiame SDL pateikta informacija yra paimta iš, mūsų manymu, patikimų 

šaltinių. Tačiau informacija buvo pateikta be aiškių ar numanomų garantijų dėl jos teisingumo. Produkto 

tvarkymo, laikymo, naudojimo ar šalinimo sąlygos ar būdai nepriklauso nuo mūsų ir gali būti mums 

nežinomi. Dėl šių ir kitų priežasčių mes neprisiimame atsakomybės ir aiškiai atsisakome atsakomybės už 

nuostolius, žalą ar išlaidas, atsirandančias dėl ar bet kokiu būdu susijusias su produkto tvarkymu, laikymu, 

naudojimu ar šalinimu. Šis SDL buvo parengtas ir turi būti naudojamas tik šiam produktui. Jei šis produktas 

yra naudojamas kaip kito produkto sudedamoji dalis, šiame SDL esanti informacija gali nebetikti. REACH 

Atsakomybės apribojimas: 

Šie duomenys pateikti, remiantis dabartinėmis mūsų žiniomis. Atsižvelgiama į SDL su CSR (cheminės 

saugos ataskaita) nuoseklumą pagal sudarymo metu turimą informaciją (Peržiūros data ir versijos numeris). 

 

Pilnas H- ir EUH frazių tekstas: 

Acute Tox. 4 (per burną) Ūmus toksiškumas (per burną), 4 kategorija 

Eye Irrit. 2 Smarkus akių pažeidimas / dirginimas, 2 kategorija 

Met. Corr. 1 Ėsdina metalus, 1 kategorija 

Skin Corr. 1B Odos ėsdinimas / dirginimas, 1 kategorija, 1B subkategorija 

Skin Irrit. 2 Odos ėsdinimas / dirginimas, 2 kategorija 

H290 Gali ėsdinti metalus. 

H302 Kenksminga prarijus. 

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 

H315 Dirgina odą. 

H319 Stipriai dirgina akis. 

 

Mišinių klasifikacijos nustatymo procedūra pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP]: 

Eye Irrit. 2 H319 Skaičiavimo metodas 



2020-11-20 (Versija: 1.0) EN (anglų) 20/20 

 

 

Econvert Nutrimix-Dsulph 
Saugos duomenų lapas 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su Reglamento (ES) 2015/830 pakeitimu 

Saugos duomenų lapas 

taikomas regionams 

 
Š į saugos duomenų lapą parengė: 

„ChemPros B.V.“ 

(Tel.) +31 79 767 60 06 

(El. paštas) info@chemprosbv.nl 

:   AT - Austrija; BE - Belgija; BG - Bulgarija; CH - Šveicarija; CY - Kipras; CZ - Čekijos Respublika; DE - 

Vokietija; DK - Danija; EE - Estija; ES - Ispanija; FI - Suomija; FR - Prancūzija; GB - Jungtinė Karalystė; 

GI - Gibraltaras; GR - Graikija; HR - Kroatija; HU - Vengrija; IE - Airija; IS - Islandija; IT - Italija; LT - 

Lietuva; LU - Liuksemburgas; LV - Latvija; MT - Malta; NL - Nyderlandai; NO - Norvegija; PL - Lenkija; 

PT - Portugalija; RO - Rumunija; RS - Serbija; SE - Švedija; SI - Slovėnija; SK - Slovakija 

Klasifikacija atitinka :  ATP 12 

SDS EU (REACH II priedas) 

Ši informacija yra pagrįsta mūsų turimomis žiniomis ir skirta apibūdinti produktą tik sveikatos, saugos ir aplinkosaugos reikalavimų 

tikslais. Todėl ji neturi būti interpretuojama kaip užtikrinanti specifines produkto savybes. 
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* 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

· 1.1 Produkto identifikatorius

· Prekybos ženklas: ACQ 414
· UFI: Nenustatyta.
· 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
· Naudojimo sektorius

SU3   Pramoninis naudojimas: atskirų medžiagų arba preparatuose naudojimas pramonės gamybos vietose
· Produkto kategorija PC37   Vandens apdorojimo cheminės medžiagos
· Proceso kategorija

PROC2   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame nepertraukiamame procese, kartais
pasireiškiant kontroliuojamam poveikiui, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos

· Patekimo į aplinką kategorija
ERC4   Nereaguojančios pagalbinės apdirbimo priemonės naudojimas pramonės įmonėje (neįterpiant į
gaminį ar jo paviršių)

· Medžiagos / mišinio panaudojimas biocidiniai produktai

· 1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys
· Gamintojas / tiekėjas

ACQUAFLEX srl
Via Calvino 7
I-20017 Rho ( MI)
info@acquaflex.com

· 1.4 Pagalbos telefono numeris:
Tarptautinis pagalbos telefono numeris 24-7: +39 0687 501 979
Apsinuodijimų  kontrolês ir informacijos biuras visą parą: Tel. +370 (5) 236 2052; +370 687 53378

2. SKIRSNIS. Galimi  pavojai

· 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
· Klasifikavimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008

GHS05 korozija

Skin Corr. 1B H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Eye Dam. 1 H318 Smarkiai pažeidžia akis.

· 2.2 Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008

Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos GHS05
· Signalinis žodis Pavojinga

· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
natrio hidroksidas

· Pavojingumo frazės
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

· Atsargumo frazės
P260 Neįkvėpti dulkių arba rūko.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos

priemones/naudoti klausos apsaugos priemones.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą

nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius,

jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ /

kreiptis į gydytoją.
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines /

tarptautines taisykles.
(Tęsinys 2 psl.)
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· 2.3 Kiti pavojai
· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.
· Endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymas Nevartotina

3. SKIRSNIS. Sudėtis  arba informacija apie sudedamąsias dalis

· 3.2 Mišiniai
· Aprašymas: Žemiau išvardytų medžiagų mišinys su pavojingais priedais.

· Pavojingos sudedamosios medžiagos :

CAS: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Reg.nr.: 01-2119490106-41-XXXX

natrio bromido >25 <50%

CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ES numeris: 011-002-00-6
Reg.nr.: 01-2119457892-27-XXXX

natrio hidroksidas
 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

Konkrečios koncentracijos ribos:
Skin Corr. 1A; H314: C ≥5 %
Skin Corr. 1B; H314: 2 % ≤ C < 5 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % ≤ C < 2 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % ≤ C < 2 %

<5,0%

· Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

· 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
· Bendra informacija:

Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti.
gelbėtojų turi būti gerai aprūpinti

· Įkvėpus: Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono.
· Po kontakto su oda:

Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

· Po kontakto su akimis:
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu ir pasikonsultuoti su gydytoju.

· Prarijus: Išgerti didelį kiekį vandens, garantuoti tyrą orą. Nedelsiant kreiptis į gydytojus.
· 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

· 5.1 Gesinimo priemonės
· Tinkamos gesinimo medžiagos:

CO2, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti vandens sorve arba alkoholiui
atspariomis putomis.

· 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Gaisro atveju galima naudoti:
Anglies monoksidas (CO)
CO2
HBr, Br2

(Tęsinys 3 psl.)

 LT 



Puslapis 3/8

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentas (ES) 2020/878

Spausdinimo data: 12.04.2022 Peržiūrėta: 12.04.2022Versijos numeris 11 (pakeičia versiją 10)

Prekybos ženklas: ACQ 414

(Puslapio 2 tęsinys)

54.0.16

· 5.3 Patarimai gaisrininkams
· Ypatingos saugos priemonės:

Gaisrininkai ir kiti nuo gaisro nukentėję asmenys privalo dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

· 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų.

· 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:
Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/gruntinius vandenis.

· 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:
Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).
Panaudoti neutralizavimo priemonę.
Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.
Garantuoti pakankamą vėdinimą.

· 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

· 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą/nutraukimą.
Vengti aerozolių susidarymo.

· Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.

· 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
· Sandėliavimas:
· Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:

Laikyti tik originalioje talpoje.
Laikyti vėsioje vietoje.

· Nuorodos dėl laikymo bendrai: Nelaikyti kartu su rūgštimis.
· Kitos sandėliavimo nuorodos:

Tinkamai laikant produktą, jis išlieka stabilus 24 mėnesi
Talpas laikyti sandariai uždarytas.

· Sandėliavimo klasė: 8B
· 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

8. SKIRSNIS. Poveikio  kontrolė / asmens apsauga

· 8.1 Kontrolės parametrai
· Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

Produkte nesama jokių žymių kiekių medžiagų, kurių duomenys turėtų įtakos darbo vietai ir būtų stebėtini.

· DNEL lygių

1310-73-2 natrio hidroksidas

Inhaliacinis(ė) DNEL (Local effect ) 1 mg/m³ (.) (ECHA website)

· Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

· 8.2 Poveikio kontrolės priemonės
· Atitinkamos techninio valdymo priemonės Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.

(Tęsinys 4 psl.)
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· Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga
· Bendrosios saugos ir higienos priemonės:

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.
Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.
Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.
Vengti kontakto su akimis ir oda.

· Kvėpavimo apsaugą Nereikalaujama.
· Rankų apsaugą Apsauginės pirštinės
· Pirštinių medžiaga Pirštinės iš neopreno
· Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis

Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.
· Akių ir (arba) veido apsaugą Tampriai prisispaudžiantys akiniai
· Kūno apsauga: Naudoti apsauginį kostiumą.
· Poveikio aplinkai kontrolės priemonės Neleisti patekti į kanalizaciją.

9. SKIRSNIS. Fizikinės  ir cheminės savybės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
· Bendra informacija
· Fizinė būsena Skysta(s)
· Spalva: Bespalvis - geltonas
· Kvapas: Būdinga(s)
· Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.
· Lydymosi ir stingimo temperatūra Nenustatyta
· Virimo temperatūra arba pradinė virimo

temperatūra ir virimo temperatūros intervalas 100 °C (212 °F)
· Degumas Nevartotina.
· Viršutinė ir apatinė sprogumo ribos
· Žemutinė: Nenustatyta.
· Viršutinė Nenustatyta.
· Pliūpsnio temperatūra: Nevartotina.
· Skilimo temperatūra: Nenustatyta.
· pH esant 20 °C (68 °F) 12,5
· Klampa:
· Kinematinė klampa Nenustatyta.
· Dinaminis: Nenustatyta.
· Tirpumas
· vandeniu: Pilnai maišytina(s).
· Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo

(logaritminė vertė) Nenustatyta.
· Garų slėgis esant 20 °C (68 °F): 23 hPa (17,3 mm Hg)
· Tankis ir (arba) santykinis tankis
· Tankis esant 20 °C (68 °F): 1,37 g/cm³ (11,433 lbs/gal)
· Garų tankis Nenustatyta.

· 9.2 Kita informacija
· Išvaizda:
· Forma: Skysta(s)
· Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei

saugumui
· Savaiminio užsidegimo temperatūra: Produktas savaime neužsidega.
· Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.
· Tirpiklių sudėtis:
· VOC (EC) 0,00 %

(Tęsinys 5 psl.)
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· Sudėties pakeitimas
· Garavimo greitį Nenustatyta.

· Informacija apie fizinių pavojų klases
· Sprogstamosios medžiagos atkrenta
· Degiosios dujos atkrenta
· Aerozoliai atkrenta
· Oksiduojančiosios dujos atkrenta
· Suslėgtosios dujos atkrenta
· Degieji skysčiai atkrenta
· Degios kietos medžiagos atkrenta
· Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai atkrenta
· Piroforiniai skysčiai atkrenta
· Piroforinės kietosios medžiagos atkrenta
· Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai atkrenta
· Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas

esant sąlyčiui su vandeniu atkrenta
· Oksiduojantieji skysčiai atkrenta
· Oksiduojančiosios kietosios medžiagos atkrenta
· Organiniai peroksidai atkrenta
· Metalų koroziją sukeliančios medžiagos atkrenta
· Desensibilizuoti sprogmenys atkrenta

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

· 10.1 Reaktyvumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.2 Cheminis stabilumas
· Informacija apie laikymo trukmę Tinkamai laikant produktą, jis išlieka stabilus 24 mėnesi
· Instrukcijos kaip patikrinti desensibilizaciją Nenustatyta.
· Terminis irimas / vengtinos sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
· 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
· 10.4 Vengtinos sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.5 Nesuderinamos medžiagos: rūgštys
· 10.6 Pavojingi skilimo produktai:

Bromo junginiai
Anglies monoksidas
Anglies dioksidas

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

· 11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
· Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
· Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Smarkiai pažeidžia akis.
· Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

(Tęsinys 6 psl.)
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· 11.2 Informacija apie kitus pavojus

· Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

· 12.1 Toksiškumas
Note: no ecological testing was carried out on the product. Data are based on the properties of the main
components.

· Vandeninis toksiškumas:

1310-73-2 natrio hidroksidas

EC 50/48h 40,4 mg/l (Crustaceans) (Literature)

LC50/96h 196 mg/l (fish) (Literature)

· 12.2 Patvarumas ir skaidumas biologiškai degraduoja lengvai
· 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.
· 12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios pasižymėtų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis.
· 12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis
· Kitos ekologinės nuorodos:
· Bendrosios nuorodos:

Vandens užteršimo klasė 1 (Savarankiška klasifikacija): lengvai užteršia vandenį
Neleisti neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į
kanalizaciją, net ir menkais kiekiais.
Negali neskiestame pavidale arba nenukenksminus patekti į nuotėkas arba į ištekėjimo kanalą.
Didesnių kiekių išpylimas į kanalizaciją arba aplinkos vandenis gali įtakoti pH vertės pakilimą. Aukšta pH
vertė kenkia vandens organizmams. Atskiedus naudotą koncentraciją, žymiai sumažėja pH vertė, todėl po
produkto panaudojimo į kanalizaciją patenkančios nuotėkos gali tik silpnai pakenkti vandeniui.

13. SKIRSNIS. Atliekų  tvarkymas

· 13.1 Atliekų apdorojimo metodai
· Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

· Europos atliekų katalogas

16 00 00 KITOS SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS

16 03 00 netinkamos naudoti partijos ir nenaudoti gaminiai

16 03 05* organinės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

· Nevalytos pakuotės:
· Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

14. SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

· 14.1 JT numeris ar ID numeris
· ADR, IMDG, IATA UN1760

(Tęsinys 7 psl.)
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· 14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas
· ADR 1760 ĖDUS SKYSTIS, K.N. (NATRIO HIDROKSIDAS)
· IMDG, IATA C O R R O S I V E  L I Q U I D ,  N . O . S .  ( S O D I U M

HYDROXIDE)

· 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

· ADR, IMDG, IATA

· klasė 8 Ėsdinančios medžiagos

· 14.4 Pakuotės grupė
· ADR, IMDG, IATA III

· 14.5 Pavojus aplinkai:
· Marine pollutant: Ne

· 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Atsargiai: Ėsdinančios medžiagos
· Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio kodas): 80
· EMS numeris: F-A,S-B

· 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu
pagal IMO priemones Nevartotina.

· Transportavimas/kitos nuorodos:

· ADR
· Riboti kiekiai (LQ): 5L
· Nekontroliuojami kiekiai (EQ) Kodas: E1

Didžiausias neto kiekis vidinėje taroje: 30 ml
Didžiausias neto kiekis išorinėje taroje: 1000 ml

· UN "Model Regulation": U N  1 7 6 0  ĖD U S  S K Y S T I S ,  K . N .  (N A T R I O
HIDROKSIDAS), 8, III

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

· 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir tolesni modifikavimai.
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) ir tolesni modifikavimai.
Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 ir tolesni modifikavimai.
ADR 2021

· Ženklinimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008 žiūrėti 2 skyrių
· REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 3

· Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje
apribojimo - II Priedas

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· REGLAMENTAS (ES) 2019/1148

· I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI (Viršutinė ribinė vertė
licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalį)

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
(Tęsinys 8 psl.)
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· II Priedas - SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANEŠTI

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· Nacionaliniai normatyvai: D.Lgs 81/2008 and further modifications ( Italy)

· Kitos nuostatos, apribojimai ir draudimai niekas
· Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos (SVHC) pagal REACH, 57 straipsnio niekas
· 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija
Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra
pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

· 16.10 Galima susisiekti su Italijos apsinuodijimų kontrolės centrų telefonų numeriais
CAVp  Osp. Pediatrico Bambino Gesù - Roma, tel. 0039 06-68593726 (24/24 h)
Az. Osp. Univ. Foggia - Foggia, tel.  0039 800183459
Az. Osp. A. Cardarelli - Napoli tel.  0039 081-5453333 (24/24 h)
CAV Policlinico Umberto I- Roma, tel.  0039 06-49978000 (24/24  h)
CAV Policlinico A. Gemelli - Roma, tel.  0039 06-3054343 (24/24 h)
Az. Osp. Careggi U.O. Tossicologia Medica – Firenze,  tel.  0039 055-7947819 (24/24 h)
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia, tel.   0039 0382-24444 (24/24 h)
Osp. Niguarda Cà Granda – Milano, tel.   0039 02-66101029 (24/24 h)
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII- Bergamo, tel.  0039 800 883 300 (24/24 h)
Azienda Ospedaliera Integrata Verona, tel.  0039 800 011 858 (24/24 h)

· Svarbios frazės
H290 Gali ėsdinti metalus.
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

· Duomenų suvestinę sudarantis skyrius: Research and development department
· Asmuo kontaktams : Drssa Baggio E-mail: baggio@acquaflex.com
· Ankstesnės versijos data: 22.06.2021
· Ankstesnės versijos numeris: 10
· Santrumpos ir akronimai:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Metalų koroziją sukeliančios medžiagos – 1 kategorija
Skin Corr. 1A: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 1A kategorija
Skin Corr. 1B: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 1B kategorija
Eye Dam. 1: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 1 kategorija

· * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys   
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* 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

· 1.1 Produkto identifikatorius

· Prekybos ženklas: ACQ 702C
· UFI: Nenustatyta.
· 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
· Naudojimo sektorius

SU3   Pramoninis naudojimas: atskirų medžiagų arba preparatuose naudojimas pramonės gamybos vietose
· Produkto kategorija

PC35   Plovimo ir valymo produktai (įskaitant produktus tirpiklių pagrindu)
PC37   Vandens apdorojimo cheminės medžiagos

· Proceso kategorija
PROC1   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame procese, kurio metu poveikis nenumatomas,
arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC2   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame nepertraukiamame procese, kartais
pasireiškiant kontroliuojamam poveikiui, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC3   Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos procesuose,
kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės
izoliavimo sąlygos
PROC4   Cheminių produktų gamyba, esant poveikio galimybei

· Patekimo į aplinką kategorija
ERC4   Nereaguojančios pagalbinės apdirbimo priemonės naudojimas pramonės įmonėje (neįterpiant į
gaminį ar jo paviršių)

· Medžiagos / mišinio panaudojimas Popieriaus pramonės kondicionierius

· 1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys
· Gamintojas / tiekėjas

ACQUAFLEX srl
Via Calvino 7
I-20017 Rho ( MI)
info@acquaflex.com

· 1.4 Pagalbos telefono numeris:
Tarptautinis pagalbos telefono numeris 24-7: +39 0687 501 979
Apsinuodijimų  kontrolês ir informacijos biuras visą parą: Tel. +370 (5) 236 2052; +370 687 53378

* 2. SKIRSNIS. Galimi  pavojai

· 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
· Klasifikavimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008

GHS07

Skin Sens. 1 H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

· 2.2 Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008

Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos GHS07
· Signalinis žodis Atsargiai

· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Water solution of polymethiolpolyamminic resin

· Pavojingumo frazės
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

· Atsargumo frazės
P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.
P272 Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu.

(Tęsinys 2 psl.)
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P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines

taisykles.
· 2.3 Kiti pavojai
· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.
· Endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymas Nevartotina

3. SKIRSNIS. Sudėtis  arba informacija apie sudedamąsias dalis

· 3.2 Mišiniai
· Aprašymas: Žemiau išvardytų medžiagų mišinys su pavojingais priedais.

· Pavojingos sudedamosios medžiagos :

CAS: 26591-12-8
EB numeris: 607-967-3

Water solution of polymethiolpolyamminic resin
 Skin Sens. 1, H317

>25 <50%

CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
ES numeris: 015-011-00-6
Reg.nr.: 01-2119485924-24-XXXX

ortofosfato rūgštis
 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1,

H318;  Acute Tox. 4, H302
Konkrečios koncentracijos ribos:

Skin Corr. 1B; H314: C ≥25 %
Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %
Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %

<5%

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

· 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
· Bendra informacija: Specialiosios priemonės nėra būtinos.
· Įkvėpus: Pasirūpinti tyru oru.
· Po kontakto su oda: Iš esmės produktas odos nedirgina.
· Po kontakto su akimis: Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu.
· Prarijus: Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.
· 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

· 5.1 Gesinimo priemonės
· Tinkamos gesinimo medžiagos:

CO2, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti vandens sorve arba alkoholiui
atspariomis putomis.

· Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos: niekas
· 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro atveju galima naudoti:
CO2
Anglies monoksidas (CO)

· 5.3 Patarimai gaisrininkams
· Ypatingos saugos priemonės:

Gaisrininkai ir kiti nuo gaisro nukentėję asmenys privalo dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus
(Tęsinys 3 psl.)
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· Kitos nuorodos waste of wet product are very slippery

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

· 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Nereikalaujama.
· 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:

Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/gruntinius vandenis.
· 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:

Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).
· 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

· 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.

· Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.

· 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
· Sandėliavimas:
· Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:

Laikyti vėsioje vietoje.
Laikyti tik originalioje talpoje.

· Nuorodos dėl laikymo bendrai: Nereikalaujama.
· Kitos sandėliavimo nuorodos: Jei produktas laikomas kambario temperatūroje, jis išlieka stabilus 3 mėnesius
· Sandėliavimo klasė: 12
· 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

* 8. SKIRSNIS. Poveikio  kontrolė / asmens apsauga

· 8.1 Kontrolės parametrai

· Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

7664-38-2 ortofosfato rūgštis

PRD TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 2 mg/m³
IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1 mg/m³

· DNEL lygių

7664-38-2 ortofosfato rūgštis

Oralinis(ė) DNEL (systemic) 0,100 mg/kg (CONSUMER) (ECHA website)

Inhaliacinis(ė) DNEL (Local effect ) 1 mg/m³ (WORKERS) (ECHA website)

0,36 mg/m³ (CONSUMER) (ECHA website)

DNEL (systemic) 10,7 mg/m3 (WORKERS) (ECHA website)

4,57 mg/m3 (CONSUMER) (ECHA website)

· Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

· 8.2 Poveikio kontrolės priemonės
· Atitinkamos techninio valdymo priemonės Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.
· Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga
· Bendrosios saugos ir higienos priemonės:

Atkreiptinas dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.
(Tęsinys 4 psl.)
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· Kvėpavimo apsaugą Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo apsaugą.
· Rankų apsaugą Apsauginės pirštinės
· Pirštinių medžiaga Pirštinės iš neopreno
· Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis

Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.
· Akių ir (arba) veido apsaugą Perpilant rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius.
· Poveikio aplinkai kontrolės priemonės Neleisti patekti į kanalizaciją.

* 9. SKIRSNIS. Fizikinės  ir cheminės savybės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
· Bendra informacija
· Fizinė būsena Skysta(s)
· Spalva: Nepermatoma(s)
· Kvapas: Būdinga(s)
· Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.
· Lydymosi ir stingimo temperatūra -5 °C (23 °F)
· Virimo temperatūra arba pradinė virimo

temperatūra ir virimo temperatūros intervalas Nenustatyta.
· Degumas Nevartotina.
· Viršutinė ir apatinė sprogumo ribos
· Žemutinė: Nenustatyta.
· Viršutinė Nenustatyta.
· Pliūpsnio temperatūra: Nevartotina.
· Skilimo temperatūra: Nenustatyta.
· pH esant 20 °C (68 °F) 2,2
· Tirpumas
· vandeniu: Pilnai maišytina(s).
· Tankis ir (arba) santykinis tankis
· Tankis esant 20 °C (68 °F): 1,1 g/cm³ (9,18 lbs/gal)
· Santykinis tankis: Nenustatyta.
· Garų tankis Nenustatyta.

· 9.2 Kita informacija
· Išvaizda:
· Forma: Skysta(s)
· Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei

saugumui
· Savaiminio užsidegimo temperatūra: Nenustatyta.
· Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.
· Sudėties pakeitimas
· Garavimo greitį Nenustatyta.

· Informacija apie fizinių pavojų klases
· Sprogstamosios medžiagos atkrenta
· Degiosios dujos atkrenta
· Aerozoliai atkrenta
· Oksiduojančiosios dujos atkrenta
· Suslėgtosios dujos atkrenta
· Degieji skysčiai atkrenta
· Degios kietos medžiagos atkrenta
· Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai atkrenta
· Piroforiniai skysčiai atkrenta
· Piroforinės kietosios medžiagos atkrenta

(Tęsinys 5 psl.)
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· Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai atkrenta
· Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas

esant sąlyčiui su vandeniu atkrenta
· Oksiduojantieji skysčiai atkrenta
· Oksiduojančiosios kietosios medžiagos atkrenta
· Organiniai peroksidai atkrenta
· Metalų koroziją sukeliančios medžiagos atkrenta
· Desensibilizuoti sprogmenys atkrenta

* 10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

· 10.1 Reaktyvumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.2 Cheminis stabilumas
· Informacija apie laikymo trukmę

Jei produktas laikomas kambario temperatūroje, jis išlieka stabilus 3 mėnesius
· Instrukcijos kaip patikrinti desensibilizaciją Nenustatyta.
· Terminis irimas / vengtinos sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
· 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
· 10.4 Vengtinos sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.6 Pavojingi skilimo produktai: Anglies monoksidas ir anglies dioksidas

* 11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

· 11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
· Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

· Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:

7664-38-2 ortofosfato rūgštis

Oralinis(ė) LD50 2600 mg/kg (rat)

Dermalinis(ė) LD50 2740 mg/kg (rabbit)

· Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Gali sukelti alerginę odos reakciją.
· Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Papildomos toksikologinės nuorodos:

· Kartotinių dozių toksiškumą

7664-38-2 ortofosfato rūgštis

Oralinis(ė) LOAEL 155 mg/kg (rat) (ECHA website)

NOAEL 322,88 - 492,77 mg/kg (dog) (ECHA website)
(Tęsinys 6 psl.)
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· 11.2 Informacija apie kitus pavojus

· Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

* 12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

· 12.1 Toksiškumas
Note: no ecological testing was carried out on the product. Data are based on the properties of the main
components.

· Vandeninis toksiškumas:

7664-38-2 ortofosfato rūgštis

EC50/48h > 100 mg/l (daphnia)

EC50/72h >100 mg/l (algae)

LC50/96h 75,1 mg/l (Oryzias Latipes)

· 12.2 Patvarumas ir skaidumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.
· 12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Duomenys apie endokrininę sistemą ardančias savybes pateikti 11 skirsnyje.
· 12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis
· Kitos ekologinės nuorodos:
· Bendrosios nuorodos:

Vandens užteršimo klasė 1 (Savarankiška klasifikacija): lengvai užteršia vandenį
Neleisti neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į
kanalizaciją, net ir menkais kiekiais.

13. SKIRSNIS. Atliekų  tvarkymas

· 13.1 Atliekų apdorojimo metodai
· Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

· Europos atliekų katalogas

16 00 00 KITOS SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS

16 03 00 netinkamos naudoti partijos ir nenaudoti gaminiai

16 03 05* organinės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

· Nevalytos pakuotės:
· Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

14. SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

· 14.1 JT numeris ar ID numeris
· ADR, ADN, IMDG, IATA atkrenta

· 14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas
· ADR atkrenta
· ADN, IMDG, IATA atkrenta

(Tęsinys 7 psl.)
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· 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· klasė atkrenta

· 14.4 Pakuotės grupė
· ADR, IMDG, IATA atkrenta

· 14.5 Pavojus aplinkai:
· Marine pollutant: Ne

· 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Nevartotina.

· 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu
pagal IMO priemones Nevartotina.

· UN "Model Regulation": atkrenta

* 15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

· 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir tolesni modifikavimai.
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) ir tolesni modifikavimai.
Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 ir tolesni modifikavimai.
ADR 2021

· Ženklinimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008 žiūrėti 2 skyrių

· Direktyva 2012/18/ES
· Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
· REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 3

· Nacionaliniai normatyvai: D.Lgs 81/2008 and further modifications ( Italy)

· Kitos nuostatos, apribojimai ir draudimai niekas
· Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos (SVHC) pagal REACH, 57 straipsnio niekas
· 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

* 16. SKIRSNIS. Kita informacija
Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra
pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

· 16.10 Galima susisiekti su Italijos apsinuodijimų kontrolės centrų telefonų numeriais
CAVp  Osp. Pediatrico Bambino Gesù - Roma, tel. 0039 06-68593726 (24/24 h)
Az. Osp. Univ. Foggia - Foggia, tel.  0039 800183459
Az. Osp. A. Cardarelli - Napoli tel.  0039 081-5453333 (24/24 h)
CAV Policlinico Umberto I- Roma, tel.  0039 06-49978000 (24/24  h)
CAV Policlinico A. Gemelli - Roma, tel.  0039 06-3054343 (24/24 h)
Az. Osp. Careggi U.O. Tossicologia Medica – Firenze,  tel.  0039 055-7947819 (24/24 h)
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia, tel.   0039 0382-24444 (24/24 h)
Osp. Niguarda Cà Granda – Milano, tel.   0039 02-66101029 (24/24 h)
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII- Bergamo, tel.  0039 800 883 300 (24/24 h)
Azienda Ospedaliera Integrata Verona, tel.  0039 800 011 858 (24/24 h)

· Svarbios frazės
H290 Gali ėsdinti metalus.
H302 Kenksminga prarijus.
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

(Tęsinys 8 psl.)
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H318 Smarkiai pažeidžia akis.

· Duomenų suvestinę sudarantis skyrius: Research and development department
· Asmuo kontaktams : Drssa Baggio E-mail: baggio@acquaflex.com
· Ankstesnės versijos data: 25.06.2020
· Ankstesnės versijos numeris: 5 
· Santrumpos ir akronimai:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Metalų koroziją sukeliančios medžiagos – 1 kategorija
Acute Tox. 4: Ūmus toksiškumas – 4 kategorija
Skin Corr. 1B: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 1B kategorija
Eye Dam. 1: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 1 kategorija
Skin Sens. 1: Odos jautrinimas – 1 kategorija

· * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys   
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* 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

· 1.1 Produkto identifikatorius

· Prekybos ženklas: ACQ 892
· UFI: Nenustatyta.
· 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
· Naudojimo sektorius

SU3   Pramoninis naudojimas: atskirų medžiagų arba preparatuose naudojimas pramonės gamybos vietose
· Produkto kategorija PC8   Biocidiniai produktai
· Proceso kategorija

PROC1   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame procese, kurio metu poveikis nenumatomas,
arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC2   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame nepertraukiamame procese, kartais
pasireiškiant kontroliuojamam poveikiui, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC3   Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos procesuose,
kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės
izoliavimo sąlygos
PROC4   Cheminių produktų gamyba, esant poveikio galimybei

· Patekimo į aplinką kategorija
ERC4   Nereaguojančios pagalbinės apdirbimo priemonės naudojimas pramonės įmonėje (neįterpiant į
gaminį ar jo paviršių)

· Medžiagos / mišinio panaudojimas biocidiniai produktai

· 1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys
· Gamintojas / tiekėjas

ACQUAFLEX srl
Via Calvino 7
I-20017 Rho ( MI)
info@acquaflex.com

· 1.4 Pagalbos telefono numeris:
Tarptautinis pagalbos telefono numeris 24-7: +39 0687 501 979
Apsinuodijimų  kontrolês ir informacijos biuras visą parą: Tel. +370 (5) 236 2052; +370 687 53378

2. SKIRSNIS. Galimi  pavojai

· 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
· Klasifikavimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008

GHS05 korozija

Skin Corr. 1B H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Eye Dam. 1 H318 Smarkiai pažeidžia akis.

GHS09 aplinka

Aquatic Acute 1 H400 Labai toksiška vandens organizmams.

Aquatic Chronic 1 H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

GHS07

Acute Tox. 4 H302 Kenksminga prarijus.

Acute Tox. 4 H332 Kenksminga įkvėpus.

Skin Sens. 1 H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
(Tęsinys 2 psl.)
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· 2.2 Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008

Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos GHS05, GHS07, GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga

· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonio chloridas (ADBAC (C12-16))
mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-
239-6] (3:1)

· Pavojingumo frazės
H302+H332 Kenksminga prarijus arba įkvėpus.
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

· Atsargumo frazės
P260 Neįkvėpti dulkių arba rūko.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos

priemones/naudoti klausos apsaugos priemones.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą

nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius,

jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ /

kreiptis į gydytoją.
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines /

tarptautines taisykles.
· 2.3 Kiti pavojai
· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.
· Endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymas Nevartotina

3. SKIRSNIS. Sudėtis  arba informacija apie sudedamąsias dalis

· 3.2 Mišiniai
· Aprašymas: Žemiau išvardytų medžiagų mišinys su pavojingais priedais.

(Tęsinys 3 psl.)
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· Pavojingos sudedamosios medžiagos :

CAS: 68424-85-1
EINECS: 270-325-2
Reg.nr.: 01-2119970550-39-XXXX

Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonio chloridas (ADBAC
(C12-16))

 Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318;  Aquatic
Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1);

 Acute Tox. 4, H302

>10-<40%

CAS: 55965-84-9
ES numeris: 613-167-00-5

mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-
500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6]
(3:1)

 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2,
H330;  Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318;

 Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1,
H410 (M=100);  Skin Sens. 1A, H317
Konkrečios koncentracijos ribos:

Skin Corr. 1C; H314: C ≥0,6 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 %
Eye Dam. 1; H318: C ≥ 0,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %

<5%

· Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

· 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
· Įkvėpus: Tyro oro arba deguonies terapija; pasinaudoti gydytojų pagalba.
· Po kontakto su oda:

Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

· Po kontakto su akimis:
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu ir pasikonsultuoti su gydytoju.

· Prarijus: Nesistengti iššaukti vėmimą; nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.
· 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

· 5.1 Gesinimo priemonės
· Tinkamos gesinimo medžiagos: Vanduo, anglies dioksidas, putos
· 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro atveju galima naudoti:
NOx
Sieros oksidai
CO
CO2

· 5.3 Patarimai gaisrininkams
· Ypatingos saugos priemonės: Uždėti kvėpavimo apsaugos priemonę.

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

· 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

(Tęsinys 4 psl.)
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· 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:
Patekus į vandens telkinius ir kanalizaciją, informuoti atsakingas tarnybas.
Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/gruntinius vandenis.

· 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:
Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).
Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.
Garantuoti pakankamą vėdinimą.
Nenuplovinėti vandeniu arba skystomis valymo priemonėmis.

· 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

· 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą/nutraukimą.

· Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo:
Vengti ugnies šaltinių - nerūkyti.
Imptis priemonių elektros krūvio susidarymui išvengti.

· 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
· Sandėliavimas:
· Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:

Laikyti vėsioje vietoje.
Laikyti tik originalioje talpoje.

· Nuorodos dėl laikymo bendrai: Laikyti atskirai nuo oksiduojančių priemonių.
· Kitos sandėliavimo nuorodos:

Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje gerai uždarytuose induose.
Tinkamai laikant produktą, jis išlieka stabilus 24 mėnesi

· 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

8. SKIRSNIS. Poveikio  kontrolė / asmens apsauga

· 8.1 Kontrolės parametrai

· Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

67-63-0 2-propanolis

PRD TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 600 mg/m³, 250 ppm
IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 350 mg/m³, 150 ppm

7647-01-0 vandenilio chloridas

PRD TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 15 mg/m³, 10 ppm
IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 8 mg/m³, 5 ppm

· DNEL lygių

68424-85-1 Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonio chloridas (ADBAC (C12-16))

Oralinis(ė) DNEL (systemic) 3,4 mg/kg (CONSUMER)

Dermalinis(ė) DNEL (sistemic) 5,7 mg/kg (WORKERS)

3,4 mg/kg (CONSUMER)

Inhaliacinis(ė) DNEL (systemic) 3,96 mg/m3 (WORKERS)

1,64 mg/m3 (CONSUMER)
(Tęsinys 5 psl.)
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· PNEC lygių

68424-85-1 Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonio chloridas (ADBAC (C12-16))

PNEC acquatic 0,00009 mg/l (water marine)

0,0009 mg/l (WATER FRESH)

PNEC sediment 1,22 mg/kg (water marine)

12,27 mg/kg (WATER FRESH)

· Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

· 8.2 Poveikio kontrolės priemonės
· Atitinkamos techninio valdymo priemonės Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.
· Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga
· Bendrosios saugos ir higienos priemonės:

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.
Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.
Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.
Vengti kontakto su akimis ir oda.

· Kvėpavimo apsaugą Nereikalaujama.
· Rankų apsaugą Apsauginės pirštinės
· Pirštinių medžiaga Pirštinės iš neopreno
· Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis

Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.
· Akių ir (arba) veido apsaugą Tampriai prisispaudžiantys akiniai
· Kūno apsauga: Naudoti apsauginį kostiumą.
· Poveikio aplinkai kontrolės priemonės Neleisti patekti į kanalizaciją.

9. SKIRSNIS. Fizikinės  ir cheminės savybės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
· Bendra informacija
· Fizinė būsena Skysta(s)
· Spalva: Geltona(s)
· Kvapas: Aitrus(i)
· Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.
· Lydymosi ir stingimo temperatūra <0 °C (<32 °F)
· Virimo temperatūra arba pradinė virimo

temperatūra ir virimo temperatūros intervalas 100 °C (212 °F)
· Degumas Nevartotina.
· Viršutinė ir apatinė sprogumo ribos
· Viršutinė Nenustatyta.
· Pliūpsnio temperatūra: >100 °C (>212 °F)

Nevartotina.
· Uždegimo temperatūra: 470 °C (878 °F)
· pH esant 20 °C (68 °F) 3 
· Klampa:
· Kinematinė klampa Nenustatyta.
· Dinaminis: Nenustatyta.
· Tirpumas
· vandeniu: Pilnai maišytina(s).
· Garų slėgis esant 20 °C (68 °F): 23 hPa (17,3 mm Hg)
· Tankis ir (arba) santykinis tankis
· Tankis esant 20 °C (68 °F): 0,99 g/cm³ (8,262 lbs/gal)
· Santykinis tankis: Nenustatyta.
· Garų tankis Nenustatyta.

(Tęsinys 6 psl.)
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· Dalelių savybės Nevartotina

· 9.2 Kita informacija
· Išvaizda:
· Forma: Skysta(s)
· Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei

saugumui
· Savaiminio užsidegimo temperatūra: Produktas savaime neužsidega.
· Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.

· Informacija apie fizinių pavojų klases
· Sprogstamosios medžiagos atkrenta
· Degiosios dujos atkrenta
· Aerozoliai atkrenta
· Oksiduojančiosios dujos atkrenta
· Suslėgtosios dujos atkrenta
· Degieji skysčiai atkrenta
· Degios kietos medžiagos atkrenta
· Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai atkrenta
· Piroforiniai skysčiai atkrenta
· Piroforinės kietosios medžiagos atkrenta
· Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai atkrenta
· Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas

esant sąlyčiui su vandeniu atkrenta
· Oksiduojantieji skysčiai atkrenta
· Oksiduojančiosios kietosios medžiagos atkrenta
· Organiniai peroksidai atkrenta
· Metalų koroziją sukeliančios medžiagos atkrenta
· Desensibilizuoti sprogmenys atkrenta

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

· 10.1 Reaktyvumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.2 Cheminis stabilumas
· Informacija apie laikymo trukmę Tinkamai laikant produktą, jis išlieka stabilus 24 mėnesi
· Instrukcijos kaip patikrinti desensibilizaciją Nenustatyta.
· Terminis irimas / vengtinos sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
· 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
· 10.4 Vengtinos sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.5 Nesuderinamos medžiagos: stiprus oksidatorius
· 10.6 Pavojingi skilimo produktai:

Sieros oksidas (Sox)
Anglies monoksidas ir anglies dioksidas
Azoto dujos

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

· 11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
· Ūmus toksiškumas

Kenksminga prarijus arba įkvėpus.

· Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:

68424-85-1 Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonio chloridas (ADBAC (C12-16))

Oralinis(ė) LD50 795 mg/kg (rat) (S 477)
(Tęsinys 7 psl.)
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Dermalinis(ė) LD50 >5.000 mg/kg (ATE mix)

55965-84-9 mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono
[EB Nr. 220-239-6] (3:1)

Oralinis(ė) LD50 67 mg/kg (rat)

· Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

· Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas
Smarkiai pažeidžia akis.

· Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas
Gali sukelti alerginę odos reakciją.

· Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· 11.2 Informacija apie kitus pavojus

· Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

· 12.1 Toksiškumas
Note: no ecological testing was carried out on the product. Data are based on the properties of the main
components.

· Vandeninis toksiškumas:

68424-85-1 Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonio chloridas (ADBAC (C12-16))

EC50/48h 0,016 mg/l (daphnia)

EC50/72h 0,0025 mg/l (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)

LC50/96h 0,085 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)

55965-84-9 mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono
[EB Nr. 220-239-6] (3:1)

EC50 0,12 mg/l (daphnia)

EC50/3h 7,92 mg/l (Activated Sludge) (OECD 209)

EC50/96h 0,22 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

0,025 mg/l (Selenastrum capricornutum)

· 12.2 Patvarumas ir skaidumas

68424-85-1 Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonio chloridas (ADBAC (C12-16))

Biodegradability >60 % (Activated Sludge) (OECD TG 301 B)

55965-84-9 mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono
[EB Nr. 220-239-6] (3:1)

Biodegradability >60 % (Activated Sludge) (OECD 301F)

· 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.
· 12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios pasižymėtų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis.
(Tęsinys 8 psl.)
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· 12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis
· Pastaba: Labai nuodinga(s) žuvims.

· Elgesys valymo įrengimuose:

55965-84-9 mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono
[EB Nr. 220-239-6] (3:1)

EC 50/16 h 0,79 mg/l (Pseudomonas putida)

· Kitos ekologinės nuorodos:
· Bendrosios nuorodos:

Vandens užteršimo klasė 3 (Savarankiška klasifikacija): stipriai užteršia vandenį
Neleisti patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją, net ir menkais kiekiais.
Negali neskiestame pavidale arba nenukenksminus patekti į nuotėkas arba į ištekėjimo kanalą.
Net ir mažiausiems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė.
Vandenyse taip pat nuodinga(s) žuvims ir planktonui.
labai nuodingas vandens organizmams

13. SKIRSNIS. Atliekų  tvarkymas

· 13.1 Atliekų apdorojimo metodai
· Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

· Europos atliekų katalogas

16 00 00 KITOS SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS

16 03 00 netinkamos naudoti partijos ir nenaudoti gaminiai

16 03 05* organinės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų

· Nevalytos pakuotės:
· Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

14. SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

· 14.1 JT numeris ar ID numeris
· ADR, IMDG, IATA UN2922

· 14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas
· ADR 2922 ĖDUS SKYSTIS, TOKSIŠKAS, K.N. (mišinys: 5-

chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]
ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:
1), C12-C16 Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium
Chloride), PAVOJINGA APLINKAI

· IMDG CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (5-Chloro-2-
methyl-3(2H)-isothiazolone mix. with 2-methyl-3(2H)-
isothiazolone, C12-C16 Alkyl Dimethyl Benzyl
Ammonium Chloride), MARINE POLLUTANT

· IATA CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (5-Chloro-2-
methyl-3(2H)-isothiazolone mix. with 2-methyl-3(2H)-
isothiazolone, C12-C16 Alkyl Dimethyl Benzyl
Ammonium Chloride)

(Tęsinys 9 psl.)
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· 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

· ADR

· klasė 8 Ėsdinančios medžiagos
· Pavojingumo etiketė 8+6.1

· IMDG

· Class 8 Ėsdinančios medžiagos
· Label 8/6.1

· IATA

· Class 8 Ėsdinančios medžiagos
· Label 8 (6.1)

· 14.4 Pakuotės grupė
· ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 Pavojus aplinkai:
· Marine pollutant: Simbolis (žuvis ir medis)
· Ypatingas ženklinimas (ADR): Simbolis (žuvis ir medis)

· 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Atsargiai: Ėsdinančios medžiagos
· Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio kodas): 86
· EMS numeris: F-A,S-B
· Stowage Category B 
· Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

· 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu
pagal IMO priemones Nevartotina.

· Transportavimas/kitos nuorodos:

· ADR
· Riboti kiekiai (LQ): 1L
· Nekontroliuojami kiekiai (EQ) Kodas: E2

Didžiausias neto kiekis vidinėje taroje: 30 ml
Didžiausias neto kiekis išorinėje taroje: 500 ml

· Transporto kategorija 2 
· Tunelio apribojimo kodas: E 

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 1L
· Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· UN "Model Regulation": UN 2922 ĖDUS SKYSTIS,  TOKSIŠKAS,  K.N.
(MIŠINYS: 5-CHLOR-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-

(Tęsinys 10 psl.)
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·   ONO [EB NR.  247-500-7]  IR  2 -METIL-2H-
IZOTIAZOL-3-ONO [EB NR. 220-239-6] (3:1), C12-
C16 ALKYL DIMETHYL BENZYL AMMONIUM
CHLORIDE), 8 (6.1), II, PAVOJINGA APLINKAI

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

· 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir tolesni modifikavimai.
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) ir tolesni modifikavimai.
Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 ir tolesni modifikavimai.
ADR 2021

· Ženklinimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008 žiūrėti 2 skyrių

· Direktyva 2012/18/ES
· Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
· Seveso kategorija

Pavojinga vandens aplinkai
E1  Pavojinga vandens aplinkai

· Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant žemesnės pakopos reikalavimus 100 t
· Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukštesnės pakopos reikalavimus 200 t
· REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 3

· Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje
apribojimo - II Priedas

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· Nacionaliniai normatyvai: D.Lgs 81/2008 and further modifications ( Italy)

· Kitos nuostatos, apribojimai ir draudimai niekas
· Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos (SVHC) pagal REACH, 57 straipsnio niekas
· 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija
Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra
pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

· 16.10 Galima susisiekti su Italijos apsinuodijimų kontrolės centrų telefonų numeriais
CAVp  Osp. Pediatrico Bambino Gesù - Roma, tel. 0039 06-68593726 (24/24 h)
Az. Osp. Univ. Foggia - Foggia, tel.  0039 800183459
Az. Osp. A. Cardarelli - Napoli tel.  0039 081-5453333 (24/24 h)
CAV Policlinico Umberto I- Roma, tel.  0039 06-49978000 (24/24  h)
CAV Policlinico A. Gemelli - Roma, tel.  0039 06-3054343 (24/24 h)
Az. Osp. Careggi U.O. Tossicologia Medica – Firenze,  tel.  0039 055-7947819 (24/24 h)
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia, tel.   0039 0382-24444 (24/24 h)
Osp. Niguarda Cà Granda – Milano, tel.   0039 02-66101029 (24/24 h)
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII- Bergamo, tel.  0039 800 883 300 (24/24 h)
Azienda Ospedaliera Integrata Verona, tel.  0039 800 011 858 (24/24 h)

· Svarbios frazės
H301 Toksiška prarijus.
H302 Kenksminga prarijus.
H310 Mirtina susilietus su oda.
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

(Tęsinys 11 psl.)
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H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H330 Mirtina įkvėpus.
H400 Labai toksiška vandens organizmams.
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

· Duomenų suvestinę sudarantis skyrius: Research and development department
· Asmuo kontaktams : Drssa Baggio E-mail: baggio@acquaflex.com
· Ankstesnės versijos data: 01.04.2021
· Ankstesnės versijos numeris: 11
· Santrumpos ir akronimai:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Ūmus toksiškumas – 3 kategorija
Acute Tox. 4: Ūmus toksiškumas – 4 kategorija
Acute Tox. 2: Ūmus toksiškumas – 2 kategorija
Skin Corr. 1B: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 1B kategorija
Skin Corr. 1C: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 1C kategorija
Eye Dam. 1: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 1 kategorija
Skin Sens. 1: Odos jautrinimas – 1 kategorija
Skin Sens. 1A: Odos jautrinimas – 1A kategorija
Aquatic Acute 1: Pavojinga vandens aplinkai - ūmus pavojus vandens aplinkai – 1 kategorija
Aquatic Chronic 1: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 1 kategorija

· * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys   
 LT 
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* 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

· 1.1 Produkto identifikatorius

· Prekybos ženklas: BLUEMATE 889
· UFI: Nenustatyta.
· 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
· Naudojimo sektorius

SU3   Pramoninis naudojimas: atskirų medžiagų arba preparatuose naudojimas pramonės gamybos vietose
· Produkto kategorija PC37   Vandens apdorojimo cheminės medžiagos
· Proceso kategorija

PROC1   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame procese, kurio metu poveikis nenumatomas,
arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC2   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame nepertraukiamame procese, kartais
pasireiškiant kontroliuojamam poveikiui, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC3   Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos procesuose,
kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės
izoliavimo sąlygos
PROC4   Cheminių produktų gamyba, esant poveikio galimybei

· Patekimo į aplinką kategorija
ERC4   Nereaguojančios pagalbinės apdirbimo priemonės naudojimas pramonės įmonėje (neįterpiant į
gaminį ar jo paviršių)

· Medžiagos / mišinio panaudojimas Dispersantas

· 1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys
· Gamintojas / tiekėjas

ACQUAFLEX srl
Via Calvino 7
I-20017 Rho ( MI)
info@acquaflex.com

· 1.4 Pagalbos telefono numeris:
Tarptautinis pagalbos telefono numeris 24-7: +39 0687 501 979
Apsinuodijimų  kontrolês ir informacijos biuras visą parą: Tel. +370 (5) 236 2052; +370 687 53378

2. SKIRSNIS. Galimi  pavojai

· 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
· Klasifikavimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008

GHS09 aplinka

Aquatic Chronic 2 H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Dirgina odą.

Skin Sens. 1 H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

· 2.2 Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008

Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos GHS07, GHS09
· Signalinis žodis Atsargiai

· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
(R)-p-menta-1,8-dienas

· Pavojingumo frazės
H315 Dirgina odą.

(Tęsinys 2 psl.)
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H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

· Atsargumo frazės
P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines.
P362+P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines

taisykles.
· 2.3 Kiti pavojai
· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.
· Endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymas Nevartotina

3. SKIRSNIS. Sudėtis  arba informacija apie sudedamąsias dalis

· 3.2 Mišiniai
· Aprašymas: Žemiau išvardytų medžiagų mišinys su pavojingais priedais.

· Pavojingos sudedamosios medžiagos :

CAS: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
ES numeris: 601-029-00-7
Reg.nr.: 01-2119529223-47-XXXX

(R)-p-menta-1,8-dienas
 Flam. Liq. 3, H226;  Aquatic Acute 1, H400; Aquatic

Chronic 1, H410;  Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317

< 20%

· Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

· 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
· Bendra informacija: gelbėtojų turi būti gerai aprūpinti
· Įkvėpus:

Garantuoti pakankamą kiekį tyro oro ir dėl visa ko pakviesti gydytoją.
Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono.

· Po kontakto su oda:
Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

· Po kontakto su akimis: Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu.
· Prarijus: Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.
· 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

· 5.1 Gesinimo priemonės
· Tinkamos gesinimo medžiagos:

CO2, smėlis, gesinimo milteliai. Nenaudoti vandens.
Putos

· Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos: Vanduo pilna srove
· 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro atveju galima naudoti:
CO2

(Tęsinys 3 psl.)
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CO
· 5.3 Patarimai gaisrininkams
· Ypatingos saugos priemonės:

Gaisrininkai ir kiti nuo gaisro nukentėję asmenys privalo dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

· 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų.

· 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:
Patekus į vandens telkinius ir kanalizaciją, informuoti atsakingas tarnybas.
Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/gruntinius vandenis.

· 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:
Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).
Garantuoti pakankamą vėdinimą.
Nenuplovinėti vandeniu arba skystomis valymo priemonėmis.

· 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

· 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą/nutraukimą.
Vengti aerozolių susidarymo.

· Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo:
Vengti ugnies šaltinių - nerūkyti.
Imptis priemonių elektros krūvio susidarymui išvengti.

· 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
· Sandėliavimas:
· Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:

Laikyti tik originalioje talpoje.
Numatyti tirpikliams atsparias ir sandarias grindis.

· Nuorodos dėl laikymo bendrai: Laikyti atskirai nuo degių medžiagų.
· Kitos sandėliavimo nuorodos:

Talpas laikyti sandariai uždarytas.
Saugoti nuo šalčio.
We suggest to keep the product under agitation
Tinkamai laikant produktą, jis išlieka stabilus 12 mėnesi

· Sandėliavimo klasė: 12
· 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

8. SKIRSNIS. Poveikio  kontrolė / asmens apsauga

· 8.1 Kontrolės parametrai
· Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

Produkte nesama jokių žymių kiekių medžiagų, kurių duomenys turėtų įtakos darbo vietai ir būtų stebėtini.
· Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

· 8.2 Poveikio kontrolės priemonės
· Atitinkamos techninio valdymo priemonės Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.

(Tęsinys 4 psl.)
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· Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga
· Bendrosios saugos ir higienos priemonės:

Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.
Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.

· Kvėpavimo apsaugą Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo apsaugą.
· Rankų apsaugą

Apsauginės pirštinės
Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.

· Pirštinių medžiaga
Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių
rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinės
medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.
Pirštinės iš neopreno

· Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis
Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.

· Akių ir (arba) veido apsaugą Tampriai prisispaudžiantys akiniai
· Kūno apsauga: Naudoti apsauginį kostiumą.
· Poveikio aplinkai kontrolės priemonės Neleisti patekti į kanalizaciją.

9. SKIRSNIS. Fizikinės  ir cheminės savybės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
· Bendra informacija
· Fizinė būsena Skysta(s)
· Spalva: baltas
· Kvapas: Būdinga(s)
· Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.
· Lydymosi ir stingimo temperatūra Nenustatyta
· Virimo temperatūra arba pradinė virimo

temperatūra ir virimo temperatūros intervalas Nenustatyta.
· Degumas Nevartotina.
· Viršutinė ir apatinė sprogumo ribos
· Žemutinė: Nenustatyta.
· Viršutinė Nenustatyta.
· Pliūpsnio temperatūra: Nevartotina.
· Uždegimo temperatūra: 255 °C (491 °F)
· Skilimo temperatūra: Nenustatyta.
· pH esant 20 °C (68 °F) 5,5-6
· Klampa:
· Kinematinė klampa Nenustatyta.
· Dinaminis: Nenustatyta.
· Tirpumas
· vandeniu: Emulsuojanti(s).
· Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo

(logaritminė vertė) Nenustatyta.
· Garų slėgis esant 20 °C (68 °F): 2,3 hPa (1,7 mm Hg)
· Tankis ir (arba) santykinis tankis
· Tankis esant 20 °C (68 °F): 1 g/cm³ (8,345 lbs/gal)
· Santykinis tankis: Nenustatyta.
· Garų tankis Nenustatyta.

· 9.2 Kita informacija
· Išvaizda:
· Forma: Emulsija

(Tęsinys 5 psl.)
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· Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei
saugumui

· Savaiminio užsidegimo temperatūra: Produktas savaime neužsidega.
· Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.
· Sudėties pakeitimas
· Garavimo greitį Nenustatyta.

· Informacija apie fizinių pavojų klases
· Sprogstamosios medžiagos atkrenta
· Degiosios dujos atkrenta
· Aerozoliai atkrenta
· Oksiduojančiosios dujos atkrenta
· Suslėgtosios dujos atkrenta
· Degieji skysčiai atkrenta
· Degios kietos medžiagos atkrenta
· Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai atkrenta
· Piroforiniai skysčiai atkrenta
· Piroforinės kietosios medžiagos atkrenta
· Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai atkrenta
· Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas

esant sąlyčiui su vandeniu atkrenta
· Oksiduojantieji skysčiai atkrenta
· Oksiduojančiosios kietosios medžiagos atkrenta
· Organiniai peroksidai atkrenta
· Metalų koroziją sukeliančios medžiagos atkrenta
· Desensibilizuoti sprogmenys atkrenta

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

· 10.1 Reaktyvumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.2 Cheminis stabilumas
· Informacija apie laikymo trukmę Tinkamai laikant produktą, jis išlieka stabilus 12 mėnesi
· Instrukcijos kaip patikrinti desensibilizaciją Nenustatyta.
· Terminis irimas / vengtinos sąlygos:

Terminio suirimo metu išskiriamas vanduo.
Tiesioginiai šilumos šaltiniai
Lokaliai pašildžius virš 150°C, gali lėtai suirti.

· 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
· 10.4 Vengtinos sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.6 Pavojingi skilimo produktai: COx

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

· 11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
· Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

· Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:

5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dienas

Oralinis(ė) LD50 4.400 mg/kg (rat)

Dermalinis(ė) LD50 >5.000 mg/kg (rabbit)

· Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas
Dirgina odą.

(Tęsinys 6 psl.)
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· Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

· Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas
Gali sukelti alerginę odos reakciją.

· Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· 11.2 Informacija apie kitus pavojus

· Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

· 12.1 Toksiškumas
Note: no ecological testing was carried out on the product. Data are based on the properties of the main
components.

· Vandeninis toksiškumas:

5989-27-5 (R)-p-menta-1,8-dienas

EC50/72h 150 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

LC50/96h 0,72 mg/l (Pimephales promelas)

EC50/24h 0,85 mg/l (daphnia)

· 12.2 Patvarumas ir skaidumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.
· 12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Duomenys apie endokrininę sistemą ardančias savybes pateikti 11 skirsnyje.
· 12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis
· Pastaba: Nuodinga(s) žuvims.
· Kitos ekologinės nuorodos:
· Bendrosios nuorodos:

Vandens užteršimo klasė 3 (Savarankiška klasifikacija): stipriai užteršia vandenį
Neleisti patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją, net ir menkais kiekiais.
Net ir mažiausiems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė.
Vandenyse taip pat nuodinga(s) žuvims ir planktonui.
nuodingas vandens organizamams

13. SKIRSNIS. Atliekų  tvarkymas

· 13.1 Atliekų apdorojimo metodai
· Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

· Europos atliekų katalogas

16 00 00 KITOS SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS

16 03 00 netinkamos naudoti partijos ir nenaudoti gaminiai

16 03 05* organinės atliekos, kuriose yra pavojingųjų medžiagų
(Tęsinys 7 psl.)
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· Nevalytos pakuotės:
· Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

14. SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

· 14.1 JT numeris ar ID numeris
· ADR, IMDG, IATA UN3082

· 14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas
· ADR 3082 APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA,

K.N. ((R)-p-menta-1,8-dienas)
· IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,

LIQUID, N.O.S. (Mixture of natural terpenes),
MARINE POLLUTANT

· IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (Mixture of natural terpenes)

· 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

· ADR, IMDG, IATA

· klasė 9 Įvairios pavojingos medžiagos ir daiktai
· Pavojingumo etiketė 9 

· 14.4 Pakuotės grupė
· ADR, IMDG, IATA III

· 14.5 Pavojus aplinkai: Produkto sudėtyje yra medžiagų, pavojingos aplinkai:
(R)-p-menta-1,8-dienas

· Marine pollutant: Simbolis (žuvis ir medis)
· Ypatingas ženklinimas (ADR): Simbolis (žuvis ir medis)
· Ypatingas ženklinimas (IATA): Simbolis (žuvis ir medis)

· 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Atsargiai: Įvairios pavojingos medžiagos ir daiktai
· Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio kodas): 90
· EMS numeris: F-A,S-F
· Stowage Category A 

· 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu
pagal IMO priemones Nevartotina.

· Transportavimas/kitos nuorodos:

· ADR
· Riboti kiekiai (LQ): 5L
· Nekontroliuojami kiekiai (EQ) Kodas: E1

Didžiausias neto kiekis vidinėje taroje: 30 ml
Didžiausias neto kiekis išorinėje taroje: 1000 ml

· Transporto kategorija 3 
· Tunelio apribojimo kodas: - 

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 5L

(Tęsinys 8 psl.)
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· Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

· UN "Model Regulation": UN 3082 APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA,
SKYSTA, K.N. ((R)-P-MENTA-1,8-DIENAS), 9, III

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

· 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir tolesni modifikavimai.
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) ir tolesni modifikavimai.
Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 ir tolesni modifikavimai.
ADR 2021

· Ženklinimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008 žiūrėti 2 skyrių

· Direktyva 2012/18/ES
· Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
· Seveso kategorija E2  Pavojinga vandens aplinkai
· Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant žemesnės pakopos reikalavimus 200 t
· Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukštesnės pakopos reikalavimus 500 t
· REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 3

· Nacionaliniai normatyvai: D.Lgs 81/2008 and further modifications ( Italy)

· Kitos nuostatos, apribojimai ir draudimai niekas
· Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos (SVHC) pagal REACH, 57 straipsnio niekas
· 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija
Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra
pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

· 16.10 Galima susisiekti su Italijos apsinuodijimų kontrolės centrų telefonų numeriais
CAVp  Osp. Pediatrico Bambino Gesù - Roma, tel. 0039 06-68593726 (24/24 h)
Az. Osp. Univ. Foggia - Foggia, tel.  0039 800183459
Az. Osp. A. Cardarelli - Napoli tel.  0039 081-5453333 (24/24 h)
CAV Policlinico Umberto I- Roma, tel.  0039 06-49978000 (24/24  h)
CAV Policlinico A. Gemelli - Roma, tel.  0039 06-3054343 (24/24 h)
Az. Osp. Careggi U.O. Tossicologia Medica – Firenze,  tel.  0039 055-7947819 (24/24 h)
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia, tel.   0039 0382-24444 (24/24 h)
Osp. Niguarda Cà Granda – Milano, tel.   0039 02-66101029 (24/24 h)
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII- Bergamo, tel.  0039 800 883 300 (24/24 h)
Azienda Ospedaliera Integrata Verona, tel.  0039 800 011 858 (24/24 h)

· Svarbios frazės
H226 Degūs skystis ir garai.
H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H400 Labai toksiška vandens organizmams.
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

· Duomenų suvestinę sudarantis skyrius: Research and development department
· Asmuo kontaktams : Drssa Baggio E-mail: baggio@acquaflex.com
· Ankstesnės versijos data: 29.04.2020
· Ankstesnės versijos numeris: 2 

(Tęsinys 9 psl.)
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentas (ES) 2020/878

Spausdinimo data: 12.04.2022 Peržiūrėta: 12.04.2022Versijos numeris 3 (pakeičia versiją 2)

Prekybos ženklas: BLUEMATE 889

(Puslapio 8 tęsinys)

54.0.16

· Santrumpos ir akronimai:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Degieji skysčiai – 3 kategorija
Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 2 kategorija
Skin Sens. 1: Odos jautrinimas – 1 kategorija
Aquatic Acute 1: Pavojinga vandens aplinkai - ūmus pavojus vandens aplinkai – 1 kategorija
Aquatic Chronic 1: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 1 kategorija
Aquatic Chronic 2: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 2 kategorija

· * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys   
 LT 



COLOREX SRL                                                                                                ELIOLUX BROWN GK Liq.

Saugos duomenų lapas n. 2240 

pagal Reglamentą Nr. 1907/2006 (REACH) ir EB 830/2015 

Ankstesnė data: 16.01.2020         Peržiūrėjimo data : 16.01.2020
   Pataisa Nr . : 00

1. MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius 

Komercinio produkto pavadinimas: Eliolux Brown GK Liq.
Medžiagos klasė : Skysti dažai 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 

Popieriaus pramonė 

1.3. Informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją 

Tiekėjas : COLOREX S.R.L.

Gatvės adresas: Via Procche, 23

36030 ZUGLIANO (Vicenza) - Italia
Telefono numeris:  +390445/330303
Fakso numeris: +390445/333444
el. paštas: colorex@colorex.it
kompetentingo asmens, atsakingo už SDS, el. pašto adresas  laboratorio@colorex.it

1.4 Pagalbos telefono numeris

        +390445/330303

2. Pavojaus identifikavimas 

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. 

2.2 Etikečių elementai 

Pavojaus piktograma: ---
Signalinis žodis: ---
Pavojingumo fraz : ---ė
Atsargumo fraz : P262 - nepatekti  akis, ant odos ar drabuži .ė į ų  

2.3 Kiti pavojai 

Nepasiekiamas 

3. Sudėtis / informacija apie sudedamąsias dalis 

3.1 Medžiagos 

Informacija neaktuali. 
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3.2 Mišiniai 

Mišinyje nėra pavojingų ingredientų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. 

4 Pirmosios pagalbos priemonės 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

KONTAKTAS SU ODA : Nuplaukite  dideliu  kiekiu  vandens.  Nedelsdami  nusivilkite  užterštus
drabužius ir batus. Jei reikia, kreipkitės į gydytoją. 

AKIŲ KONTAKTAS : Kruopščiai nuplaukite dideliu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais. Jei
reikia, kreipkitės į oftalmologą.

INHALIACIJA: Išneškite pacientą į gryną orą. Pasijutus blogai, pasitarkite su gydytoju.
PRARIJUS : Nuvalykite  burną  vandeniu  ir  gerkite  po  to  daug  vandens.  NENORITE

vėmimo. Kreipkitės į gydytoją. 

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

Nepasiekiamas. 

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

Vykdykite gydytojo patarimus. 

5 Priešgaisrinės priemonės 

Mišiniai nėra potencialus gaisro pavojus. 

5.1 Gesinimo priemonės 

TINKAMA GESINIMO MEDŽIAGA 
Vandens rūkas, putos, sausi milteliai, anglies dioksidas (CO2). 
NETINKAMA GESINIMO MEDŽIAGA 
Ypač nėra. 

5.2 Specialūs medžiagų ar mišinių keliami pavojai 

Venkite įkvėpti dūmų ir degimo medžiagų. 
Šildant mišinys gali išskirti NOx, SOx, COx garus. 

5.3 Patarimai gaisrininkams 

BENDRA INFORMACIJA 
Laikykite  atokiau  nuo  nereikalingo  personalo.  Gaisrininkai  turėtų  dėvėti  viso  veido,  autonominius
kvėpavimo aparatus ir šiluminius apsauginius drabužius. Talpas vėsinkite užpiltu vandens kiekiu, kol užges
ugnis. Kontroliuokite ištekančio vandens kiekį, kad nepatektumėte į kanalizaciją,  kanalizaciją,  griovius,
požeminius vandenis arba uždarose vietose ir vandens keliuose.

ĮRANGA 
Dėvėkite autonominius kvėpavimo aparatus. Dėvėkite apsauginius drabužius, kad nepatektų ant odos ir į
akis. 

6. Avarijų likvidavimo priemonės 

6.1 Asmeninės atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

Jei reikia, naudokite asmenines apsaugos priemones. Nurodykite apsaugos priemones, išvardytas 7 ir 8
skyriuose. 

6.2 Aplinkos apsaugos priemonės 

Neleiskite patekti į  kanalizaciją,  kanalizaciją,  griovius, požemines ar uždaras erdves,  vandens patekimo
takus ir vandens kelius. 

6.3 Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos 
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Naudokite tinkamus įrankius, kad išsiliejęs mišinys būtų supiltas į tinkamą utilizavimo ar utilizavimo indą.
Jei įmanoma, pakartotinai naudokite arba perdirbkite. 

7. Naudojimas ir sand liavimasė  

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 
Tvarkykite uždaroje ir tinkamai suprojektuotoje įrangos sistemoje. Venkite prarijus ir įkvėpus. 

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Laikykite  atokiau nuo nekontroliuojamos šilumos ir nesuderinamų medžiagų. Sandėliavimo zona turėtų
būti aiškiai nustatyta, gerai apšviesta ir vėdinama, be kliūčių ir prieinama tik apmokytiems ir įgaliotiems
darbuotojams. Laikymo produkto temperatūra yra +5 e + 40 ° C. 
7.3 Konkretus galutinis vartojimas 
Nepasiekiamas. 

8 Poveikio kontrolė / asmens apsauga 

8.1 Kontroliniai parametrai 
Nepasiekiamas. 

8.2 Poveikio kontrolė 
Pirmenybė teikiama inžineriniams metodams, kuriais siekiama sumažinti pavojingą poveikį. 
KVĖPAVIMO TAKŲ APSAUGA 
Oro tiekiamą kvėpavimo aparatą reikia naudoti, kai deguonies koncentracija yra maža arba jei ore esanti
koncentracija viršija orą valančių respiratorių ribas. 
RANKŲ APSAUGA 
Visada ištirpusios medžiagos dėvėkite šilumą izoliuojančias pirštines. 
AKIŲ APSAUGA 
Normaliai  dirbdami,  mūvėkite  apsauginius  akinius.  Apdorojimo  metu  dėvėkite  viso  veido  skydą,  jei
tikėtina, kad jis liečiasi su išlydyta medžiaga. 
ODOS APSAUGA 
Dėvėkite marškinius ilgomis rankovėmis ir ilgas kelnes. 

9 Fizin s ir chemin s savyb sė ė ė  

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Išvaizda skystas 
Spalva ruda 
Kvapas nėra 
Kvapo slenksčio nėra 
pH (sol.10 g/L) 8,0 – 9,5 at 20°C
Lydymosi temperatūra 0 °C
Pradinė virimo temperatūra > 100 °C
Pliūpsnio temperatūra netaikoma 
Garavimo greitis netaikoma
Degumas netaikoma
Viršutinė degumo riba netaikoma
Viršutinė sprogumo riba netaikoma
Garų slėgis nepasiekiamas
Garų tankis nepasiekiamas
Santykinis tankis nepasiekiamas
Tirpumas paruoštas tirpus 
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis / vanduo nepasiekiamas
Savaiminio užsidegimo temperatūra netaikoma
Skilimo temperatūra nepasiekiamas
Klampumas nepasiekiamas
Oksiduojančios savybės netaikoma

9.2 Kita informacija 
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Nė vienas. 

10. Stabilumas ir reaktyvumas 

10.1 Reaktyvumas 

Stabilus normaliomis naudojimo sąlygomis. 

10.2 Cheminis stabilumas 

Stabilus normaliomis naudojimo sąlygomis. 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 

Nėra, kai naudojamas pagal paskirtį. 

10.4 Vengtinos sąlygos 

Nė vienas. 

10.5 Nesuderinamos medžiagos 

Nežinomos jokios nesuderinamos medžiagos .

10.6 Hazardous decomposition products.

No known hazardous decomposition products.

11. Toksikologinė informacija 

Duomenų apie žmones nerasta. 

11.1 Informacija apie toksikologiją 

Ūmus toksiškumas  LD50 Žiurkė  > 2000 mg/Kg
Odos sudirginimas :Triušio oda, nedirginanti 
Smarkus akių dirginimas :Triušio akis, nedirginanti 

12. Ekologin  informacijaė  

Žr. 6 punktą .
Jei perdirbti neįmanoma, išmeskite laikydamiesi vietinių taisyklių. Laikykitės visų valstybinių ir vietinių
aplinkosaugos taisyklių.

12.1 Toksiškumas 

Poecilia reticulata LC0 > 100 mg/l, 96 h
Lebistes reticulatus nepasiekiamas 
COD : nepasiekiamas 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

Biologinis skilimas 45%

12.3 Bioakumuliacijos potencialas 

Duomenys nežinomi. 

12.4 Judumas dirvožemyje 

Duomenys nežinomi. 

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Duomenys nežinomi. 

12.6 Kitas neigiamas poveikis 

Duomenys nežinomi. 

Pag. 4 di 5



COLOREX SRL                                                                                                ELIOLUX BROWN GK Liq.

13. Atliekų tvarkymas 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 

Medžiagos turi būti sunaikintos pagal vietinius ir valstybinius aplinkos apsaugos reikalavimus .

Elementinė kompozicija : C, H, O, N, S, Na.

14. Informacija apie transportą 
Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal transporto taisykles (A.D.R.). 

15. Teisinė informacija 

15.1 Specifiniai medžiagos ar mišinio saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

Produkto nereikia ženklinti pagal EB Nr. 1272/2008 arba atitinkamus nacionalinius įstatymus. 

Pavojingumo teiginys : nė vienas 
Atsargumo frazė : P262 - Nepatekite  akis, ant odos ar drabužiį ų.

2-4 Verordnung zur Änderung der Bedarfsgegenständeverordnung 15.7.94-20.7.95

15.2 Cheminės saugos vertinimas 

Nepasiekiamas .

16. Kita informacija 

Produktas pramoniniam naudojimui: popieriaus pramonė. 

BENDROJI BIBLIOGRAFIJA:

1. Europos Parlamento reglamentas (EB) 1907/2006 (REACH)
2. Europos Parlamento reglamentas (EB) 1272/2008 (CLP)
3. Europos Parlamento reglamentas (ES) 790/2009 (CLP reglamento I dalis)
4. Europos Parlamento reglamentas (ES) 2015/830
5. Europos Parlamento reglamentas (ES) 286/2011 (CLP II antraštinė dalis)
6. Europos Parlamento reglamentas (ES) 618/2012 (CLP III III punktas)
7. Europos Parlamento reglamentas (ES) 487/2013 (CLP IV kategorija)
8. Europos Parlamento reglamentas (ES) 944/2013 (CLP V dalis)
9. Europos Parlamento reglamentas (ES) 605/2014 (VI Atp CLP)
10. Europos Parlamento reglamentas (ES) 2015/1221 (CLP VII modulis)
11. Europos Parlamento reglamentas (ES) 2016/918 (CLP reglamento VIII dalis)
12. Reglamentas (ES) 2016/1179 (IX Atp CLP)
13. Reglamentas (ES) 2017/776 (X Atp CLP)

Pastabos vartotojui:

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija, kiek mums žinoma, turima informacijos ir įsitikinimų, 
paskelbimo dieną yra teisinga. Pateikta informacija yra skirta tik kaip saugaus tvarkymo, naudojimo, 
perdirbimo, laikymo, gabenimo šalinimo ir išleidimo gairės ir nėra laikoma garantija ar kokybės 
specifikacija. Informacija yra susijusi tik su konkrečia paskirta medžiaga ir gali būti netaikoma tokiai 
medžiagai, naudojamai kartu su kitomis medžiagomis ar bet kuriame procese, nebent tai būtų nurodyta 
tekste.

Ankstesnė redakcija buvo pakeista į šiuos skyrius: 15, 16
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Saugos duomenų lapas MSDL-016 
 (pagal reglamento 453/2010 (EB) – II priedą) 

1 lapas iš 7 lapų Versija: 3 Pildymo data: 
2003 11 14 

Paskutinio  
peržiūrėjimo data:  

2015 04 07 

 

 

UAB “MARGŪNAS”, 
Ringuvos g. 53, LT-45245 Kaunas 

Tel.: (37) 49 10 79; faks.: (37) 49 10 80 
www.margunas.lt  

 

 
 
 

 
1.1. Produkto identifikatorius 

Cheminės medžiagos pavadinimas: NATRIO CHLORIDAS 
CAS Nr. 7647-14-5;  
EB Nr.: 231-598-3 
REACH Registracijos numeris: netaikoma. Gamtoje randama natūrali medžiaga. 
Kiti pavadinimai (sinonimai):  druska, maistinė druska, garinta druska, pašarinė druska, akmens 
druska, druskos tabletės.  
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Naudojimas: Maisto gaminimui, jonitinių vandens valymo filtrų regeneravimui, kelių apsaugai nuo 
apledėjimo, kosmetikos ir buitinės chemijos gaminių gamyboje, odos pramonėje, pašarų gamyboje, 
įvairiuose kituose technologiniuose procesuose. 
1.3. Išsami informacija apie Saugos duomenų lapo teikėją 
Tiekėjas: UAB “MARGŪNAS” 
El. pašto adresas: margunas@margunas.lt  
Už saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: zita@margunas.lt  
1.4. Pagalbos telefono numeris  
Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą,  Šiltnamių g. 29, LT-2043 Vilnius, 
telefonas: +370 (5) 2362052; el.paštas: info@tox.lt  
Bendrasis pagalbos telefonas: 112. 
 

 
 
 
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas: 
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (GHS klasifikavimas): 
Medžiaga neklasifikuojama kaip pavojinga. 
2.2. Ženklinimo elementai: 
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (GHS ženklinimas): 
Medžiaga neklasifikuojama kaip pavojinga. 
2.3. Kiti pavojai: 
Neatitinka PBT ar vPvB medžiagų kriterijų.  
Medžiaga gali dirginti akis (daugiau informacijos – žiūr. 11 sk.). 
 

 
 
 

3.1. Medžiagos 
Empirin ė (molekulinė) formul ė: NaCl 
Molekulin ė masė: 58,44 
Pavojingi komponentai: nėra 

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVöS ARBA ĮMONöS 
IDENTIFIKAVIMAS 

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI  

3 SKIRSNIS. SUDöTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 



 
Saugos duomenų lapas MSDL-016 

 (pagal reglamento 453/2010 (EB) – II priedą) 

2 lapas iš 7 lapų Versija: 3 
Pildymo data: 
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Paskutinio  
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2015 04 07 

 

CAS Nr. 
EINECS  Nr. 
ELINCS Nr. 

Cheminis 
pavadinimas 

Koncentracija (%) 
produkto masės (tūrio) 

Klasifikacija pagal 
CLP/GHS reikalavimus 

7647-14-5 231-598-3 
natrio chloridas 
(NaCl) 

> 97 nėra 

 

 
 

 
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Bendra informacija: visais atvejais, kai kyla abejonių ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, 
nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjusįsis praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti ką 
nors į burną. Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į Apsinuodijimų 
kontrolės ir informacijos biurą tel. (8~5) 236 20 52. 
Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Įkvėpus: realaus pavojaus nėra, įkvėpus dulkių – išeiti ar išnešti nukentėjusįjį į tyrą orą, suteikti 
ramybę. 
Patekus ant odos: nuplauti vandeniu su muilu. 
Patekus į akis: kuo skubiau plauti akis vandeniu, pakeliant ir nuleidžiant vokus, ne trumpiau kaip 10 
minučių. Skubiai kreiptis pagalbos į gydytoją.  
Prarijus:  prarijus didesnį kiekį, praskalauti burną vandeniu. Išgerti stiklinę vandens. 
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 
Ilgalaikis poveikis gali dirginti akis ir odą, ją sausinti. 
Įkvėpus daug dulkių galimas kvėpavimo takų gleivinės dirginimas, kosulys, gerklės perštėjimas. 
Prarijus gali pažeisti virškinamojo trakto gleivinę, sukelti pykinimą, vėmimą, viduriavimą. 
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 
reikalingumą 
Patekus į akis imtis šiame skyriuje nurodytų pirmosios pagalbos priemonių ir visada kreiptis 
medicininės pagalbos. 
 

 
 
 

5.1. Gesinimo priemonės 
Tinkamos (netinkamos) gaisro gesinimo priemonės: pats produktas nedegus, gaisro metu gesinimo 
priemonės turi būti parenkamos įvertinant aplink degančių medžiagų savybes.  
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
Terminio skilimo metu (> 800oC)  išsiskiria toksiškos ėsdinačios dujos – chloras. 
5.3. Patarimai gaisrininkams 
Nedegūs gaisrininkų rūbai, autonominiai kvėpavimo aparatai. 
Gaisro gesinimo medžiagos neturi patekti į atvirus vandens telkinius. 
 

 
 
 

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros  
Išbyrėjus druskai, vengti patekimo į akis bei kontakto su oda. Neįkvėpti dulkių. Jeigu yra pavojus 
patekti į akis, įkvėpti dulkių, dideliems kiekiams patekti ant odos - dėvėti tinkamą apsauginę aprangą, 
nurodytą 8 skirsnyje. 
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 
Saugoti, kad dideli kiekiai nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius ar ant dirvožemio. 
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei  priemonės 

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONöS 

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINöS PRIEMONöS 

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONöS 
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Produktui išbyrėjus, jį sušluoti ar susemti, vengiant dulkėjimo, ir supilti į tam skirtas talpas. Vengti 
patekimo ant dirvožemio. Vietas, kur buvo išbyrėjusi druska, nuplauti vandeniu. Nenaudoti maisto 
gamybai užterštos druskos. 
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 
Asmeninės apsauginės priemonės – žiūr. 8 sk. 
Atliekų tvarkymas – žiūr. 13 sk. 
 

 
 
 
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės  
Vengti dulkėjimo. Naudoti gerai vėdinamose patalpose. Vengti kontakto su oda ir akimis. 
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 
Druska higroskopiška, nuo oro drėgmės sulimpa, todėl rekomenduojama sandėliuoti sausose patalpose. 
Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: oro drėgmė, šarminiai 
metalai. Maisto pramonei skirtą produktą laikyti atskirai nuo techninių cheminių produktų. 
Reikalavimai cheminės medžiagos, mišinio pakuotei: higroskopiška – rekomenduojama  laikyti 
sandariai uždarytose talpose, drėgmės nepraleidžiančiose pakuotėse. Nerekomenduojama laikyti 
nedažytose ar kitaip neapsaugotose nuo tiesioginio kontakto su druska metalinėse talpose, nebent jos 
pagamintos iš nerūdijančio plieno. 
7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (ai): 
Žiūr. 1 sk. 
 

 
 
 

8.1. Kontrolės parametrai 
Cheminės medžiagos profesinio poveikio ribiniai dydžiai: HN 23:2011 duomenys:  

Cheminė medžiaga 

Ribinis dydis 
Ilgalaikio poveikio 

ribinis dydis 
(IPRD) 

Trumpalaikio po-
veikio ribinis dydis 

(TPRD) 

Neviršytinas ribinis 
dydis (NRD) 

Pavadinimas CAS Nr. mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm 
Natrio chloridas 7647-14-5 5 - - - - - 

8.2. Poveikio kontrolė 
Techninės priemonės: dirbant su natrio chloridu, vengti jo dulkėjimo, didelės dulkių koncentracijos 
ore. Dirbti ventiliuojamose vietose. 
Kvėpavimo takų apsauga: įprastai naudojant – nereikalinga. Smulkinant kristalus, luitus, esant 
galimybei įkvėpti dulkių - filtruojamosios puskaukės (respiratoriai) su filtrais nuo dulkių P2 pagal LST 
EN 143, filtruojančios dujokaukės FFP2 pagal LST EN 149. 
Rankų ir odos apsauga: apsauginės guminės, PVC, chloropreninės ar kitos cheminėms medžiagoms 
atsparios ir nepralaidžios pirštinės, atitinkančios LST EN 374 reikalavimus. 
Akių apsauga: jeigu yra galimybė patekti į akis - apsauginis veido skydelis, apsauginiai akiniai (LST 
EN 166). 
Kitos odos apsauginės priemonės: dėvėti švarius, visą kūną dengiančius drabužius, mūvėti darbinę 
avalynę. 
Asmens higienos priemonės: apsirūpinti švariu vandeniu akių plovimui, rankoms nusiplauti - muilas 
ir vanduo, apsauginiai odos kremai. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Periodiškai keisti darbo 
drabužius. Plauti rankas prieš valgį. 
Poveikio aplinkai kontrol ė: vengti išbyrėjimo. 

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDöLIAVIMAS 

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA) 
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9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Agregatinė būsena (kieta, skysta, dujinė): 

kieta kristalinė medžiaga, gali būti miltelių, 
įvairaus dydžio kristalų, sulipusi druska – 
įvairaus dydžio gabalų ar luitų formoje, 
supresuota – tablečių ar briketų formos.  

Juslinės savybės (spalva, kvapas): balta, bekvapė. 
Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH: 6,5 – 8,5 (10% vandeninis tirpalas). 
Virimo temperatūra, oC: 1413 0C 

Degumas:                                                                 nedegus 
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra, oC: netaikoma. 
Pliūpsnio temperatūra, oC: netaikoma. 

Sprogumo ribos: 
Žemutinė, tūrio %: netaikoma. 
Viršutin ė, tūrio %: netaikoma. 
Oksidavimosi savybės: neturi. 
Lydymosi temperatūra, oC: + 801 0C 
Garų slėgis, kPa: netaikoma  
Specifinė masė, tankis (20 0C) g/cm3: ~ 2,165 (teorinis). 
Tirpumas: vandenyje – 36g/100 ml (20oC). Tirpumas 

vandenyje praktiškai nepriklauso nuo 
temperatūros.   

Pasiskirstymo koeficientas: netaikoma. 
Klampa: netaikoma. 
Garų specifinis tankis: netaikoma. 
Garavimo greitis: netaikoma 
 

 
 

 

10.1. Reaktingumas 
Stabilus normaliomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis. 
10.2. Cheminis stabilumas 
Stabilus. 
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 
Pavojingų reakcijų nesukelia. 
10.4. Vengtinos sąlygos 
Oro drėgmė. Druska higroskopiška. 
10.5. Nesuderinamos medžiagos 
Šarminiai metalai. Pagreitina metalų koroziją. 
Maisto pramonei skirtą produktą laikyti atskirai nuo techninių cheminių produktų. 
10.6. Pavojingi skilimo produktai 
Chloras. 
 

 
 
 
11.1. Informacija apie toksinį poveikį: 

9 SKIRSNIS.  FIZINöS IR CHEMINöS SAVYBöS 

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINö INFORMACIJA 
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Ūmus toksiškumas: turimi duomenys leidžia neklasifikuoti kaip „kenksminga“ ar „dirginanti“. 
Dažniausiai nurodomi duomenys: 
            Prarijus (pelės): LD50 = ~ 4000mg/kg;  
            Prarijus (žiurkės): LD50 = ~ 3000 mg/kg;  

Per odą (triušiai): LD50  =  >  10 000 mg/kg; 
           Įkvėpus (žiurkės): LC50 = > 42 0000 mg/m3/1h. 
Dirginimas: Draizerio testo (Draize test) duomenys: 

triušių oda: 500 mg/24 h – silpnas; 
triušių akys: 100 mg/24h – vidutinis. 

Pasklidimas: duomenų nerasta. 
Lėtinis poveikis bandomiesiems gyvūnams: duomenų nerasta. 
Jautrinimas:  duomenų nerasta. 
Kancerogeniškumas, mutageniškumas, toksiškumas reprodukcijai: duomenų nerasta. 

Poveikis žmonėms:  
Įkvėpus: įkvėpus dulkių, galimas kvėpavimo takų dirginimas. Pernelyg didelis  įkvėpimas gali 
sąlygoti kosėjimą ir dusimą.  
Patekus į akis: gali sudirginti, skausmas, ašarojimas, akių paraudimas. 
Patekus ant odos: pernelyg didelis kiekis alergiškiems žmonėms gali sudirginti odą ir sukelti raudonį. 
Literatūroje yra duomenų, kad ilgalaikis ir nuolatinis poveikis gali sukelti dermatitą. 
Prarijus:  Didelės dozės gali sudirginti skrandį ir žarnyną, sukelti pilvo skausmus, vėmimą, 
viduriavimą, kolapsą. 
 

 
 
 

12.1. Toksiškumas 
Žuvys( Lepomis macrochirus): LC50/96h = 9675 mg/l; 
Žuvys( Salmo gairdneri): LC50/96h = 11100 mg/l; 
Žuvys (Gambusia affinis): LC50/96h = 17550 mg/l; 
Dafnijos: EC50/24h = 3412 mg/l. 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas 
Tirpsta vandenyje, išsisklaido. 
12.3. Bioakumuliacijos potencialas 
Duomenų nerasta. 
12.4. Judumas dirvožemyje 
Duomenų nerasta. 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
Nepriskiriama prie PBT ir vPvB. 
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 
Medžiaga neklasifikuojama kaip aplinkai pavojinga. Aplinkai lokaliai gali būti pavojingas didelio 
kiekio išpylimas ant dirvožemio ar į vandens telkinius. 
 
 

 
 
 
13.1. Atliekų tvarkymo metodai  

12 SKIRSNIS. EKOLOGINö INFORMACIJA 

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 
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Atliekos ir tara/pakuotė turi būti tvarkomos vadovaujantis galiojančiais atliekų tvarkymo teisės aktų 
reikalavimais.  
Vengti bereikalingo lokalaus didelių kiekių patekimo į aplinką.  
Rekomenduojamas atliekų kodas: 06 13 99 - kitaip neapibūdintos kitų neorganinių cheminių procesų 
atliekos. Pakuotės gali būti perdirbamos. Išplautos ir išdžiovintos daugkartinio naudojimo talpos gali 
būti naudojamos pakartotinai. 
 

 
 
 

Europos sutarties "Dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais" (RID/ADR), 
“Tarptautinio jūra gabenamų pavojingų krovinių kodekso“ (IMDG) reikalavimai netaikomi. 
 

 
 
 
15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai: 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. 
gruodžio 18 d. dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), 
įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei 
panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos 
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB 
(klaidų atitaisymas - ES oficialusis leidinys, L 136/3, 2007-5-29). 

2008 metų gruodžio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 
dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir 
panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) 
Nr.1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1). 

Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 453/2010, 2010m. gegužės 20 dienos, iš dalies keičiantis 
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). 

HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio 
vertinimo bendrieji reikalavimai" (Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir LR socialinės 
apsaugos  ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d.  įsakymu Nr. V-824/A1-389, Žin.,2011, Nr. 112-
5274). 

Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų 
ir biologinių medžiagų sukeltų ūmių sveikatos sutrikimų sąrašas (Patvirtintas sveikatos apsaugos 
ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr.V-769, Žin. 2004, Nr. 7-157).  

Dėl darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei darbuotojų apsaugos nuo 
kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo (Patvirtinta LR socialinės apsaugos ir 
darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 97/406, Žin.2001, 
Nr. 65-2396, pakeistas 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. A1-105/V-268, Žin. 2005, Nr. 55-1907). 

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR). 
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta LR Aplinkos ministro 2002 m. 

birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Žin.,2002, Nr. 81-3503, pakeitimai Žin.2004, Nr. 78-2761; 2005, Nr. 
2-23; 2007, Nr. 6-271; 2010 Nr. 53-2622; Nr. 79-4114; Nr. 91-4863; 2011 Nr. 28-1353; 2012 Nr. 84-
4419). 

Atliekų tvarkymo taisyklės. (Nauja redakcija, patvirtinta LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 
3 d. įsakymu Nr. D1-368, Žin., 2011, Nr. 57-2721). 

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. (Patvirtinta LR 
Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331, Žin.,2007, Nr. 

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 
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123-5055). 
LST 1930:2003 Maistinė druska (CODEX STAN 150:1985, Amend. 1:1999, Amend. 2:2001, 

Amend. 3:2006). 
 

Medžiaga neženklinama kaip pavojinga pagal reglamento Nr. 1272/2008 reikalavimus.  
 
15.2. Cheminės saugos vertinimas: neatliktas. 
 

 
 

 
Saugos duomenų lapo pildymo šaltiniai: 
Cheminės medžiagos gamintojų ir tiekėjų parengti saugos duomenų lapai ir kita techninė informacija. 
Duomenys, pateikti Europos cheminių medžiagų biuro (ECB), Švedijos Nacionalinės chemikalų 
inspekcijos (KEMI), Tarptautinės laboratorijų organizacijos (ILO), „TOXNET“, kitų tarptautinių ir 
nacionalinių  organizacijų tinklalapiuose. 

 
Šis saugos duomenų lapas peržiūrėtas atsižvelgiant į Reglamentų 453/2010 (EB) ir 1272/2008 (EB) 
reikalavimus.  
 
 
Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su 
chemine medžiaga, mišiniu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį 
produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija 
bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie cheminės medžiagos, mišinio poveikį sveikatai ir aplinkai, 
apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape 
pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, mišinio savybių. 

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA 
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1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 
 

1.1. Produkto identifikatorius 

Produkto forma : Mišinys 
Produkto pavadinimas : Exoflex 2120HV 
Produkto tipas : Klijai, hermetikai 
Produktų grupė : Prekybos prekė 
   
 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 

1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai 

Pagrindinė naudojimo kategorija : Pramoninis naudojimas 
Pramonės / profesinio naudojimo spec : Klijai, hermetikai 
Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas : Pramoninis naudojimas 
Funkcija arba naudojimo kategorija : Klijai, hermetikai 
 

1.2.2. Nerekomenduojama naudoti 

Nėra papildomos informacijos 
 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

EOC Belgium NV SA Oddział w Polsce 
Łuczynów 98C 
26-900 Kozienice - Poland 
T +48 48 332 02 74  
reach@eocgroup.com 
 

1.4. Pagalbos telefono numeris 

Skubios pagalbos telefono numeris : +48 48 332 02 74 
 
 

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai 
 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]Mišiniai/Medžiagos: SDS EU 2015: Pagal reglamentą (ES) 2015/830 (REACH II 
Priedas) 

Neklasifikuojama 
 

 
 

 
  
 

 

2.2. Ženklinimo elementai 

Ženklinimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP] Uždėti papildomą ženklinimąParodyti papildomą (-as) klasifikaciją (-as)  

EUH frazės : EUH208 - Sudėtyje yra A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] 
and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją. 
EUH210 - Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. 

   
   
 

   
 
 

 

2.3. Kiti pavojai 

Kiti pavojai, neįtraukti į klasifikaciją : Šio preparato sudėtinės dalys neatitinka kriterijų, kad būtų klasifikuotos kaip PBT ar vPvB. 
 

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 
 

3.1. Medžiagos 

Netaikytina 
 

 

3.2. Mišiniai 
 
 
 
 
 
 
 

Šitame mišinyje nėra jokios medžiagos, paminėtos REACH II priedo 3.2 skirsnyje atitinkančius kriterijus 
  

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės 
 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : Netaikytina. 

mailto:reach@eocgroup.com
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Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos 
patekus ant odos 

: Prieš plaunant, nusivilkite drabužius. Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. 

Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos 
patekus į akis 

: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Kartojantis ar užsitęsus negalavimams kreipkitės į 
oftalmologą. 

Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : Prarijus praskalaukite burną vandeniu (tik jei asmuo sąmoningas). 
 

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

Simptomai / poveikis įkvėpus : Netaikytina. 
Simptomai / poveikis patekus ant odos : Gali sukelti vidutinį sudirgimą. 
Simptomai / poveikis patekus į akis : Gali sukelti lengvą sudirgimą. 
Simptomai / poveikis prarijus : Nurijimas gali sukelti pykinimą, vėmimą ir diarėją. 
 

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

Suteikus pirmąją pagalbą, jokio gydymo nereikia taikyti, jei vėl nepasirodo simptomai. 

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės 
 

5.1. Gesinimo priemonės 

Tinkamos gesinimo priemonės : Norint užgesinti, naudokite smėlį, žemę, miltelius arba putas. 
Netinkamos gesinimo priemonės : Nežinomas. 
 

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Gaisro pavojus : į fruktozė. Degus. 
Sprogimo pavojus : Netaikytina. 
Reaktingumas gaisro atveju : Specialių reikalavimų nėra. 
 

5.3. Patarimai gaisrininkams 

Priešgaisrinės priemonės : Neleiskite gesinimui naudotam vandeniui patekti į kanalizaciją ar vandenis. 
Apsauga gaisro gesinimo metu : Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams. Užsidėkite atitinkamą kvėpavimo aparatą. 
Kita informacija : Degimo metu išskiria toksiškas dujas. 

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės 
 

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

Bendrieji matavimai : Vengti patekimo ant odos ir į akis. 

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams 

Apsauginė įranga : Apsauginės PVC pirštinės. Apsauginis stiklas. Venkite: Pakartotinis ar ilgesnis sąlytis su oda. 
Avarinių atvejų planai : Vengti patekimo ant odos ir į akis. 

6.1.2. Pagalbos teikėjams 

Apsauginė įranga : Apsauginės PVC pirštinės. 
Avarinių atvejų planai : Vengti patekimo ant odos ir į akis. 
 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 

Venkite užteršti dirvožemį ir vandenį. SECTION 12: Ecological information. 
 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Sulaikymui : Būti nesandarus medžiagą, siurblys tinkamuose konteineriuose. 
Valymo procedūros : Surinkite uždarose ir tinkamas atliekų talpyklas. Nuvalykite netgi mažus  nutekėjusio ar 

išsiliejusio skysčio kiekius ir greitai išbarstant granuliuotus absorbentus. Atliekų pašalinimas turi 
būti vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus. SECTION 13: Disposal considerations. 

Kita informacija : Pašalinkite produktą laikantis vietinių reikalavimų. 
 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 

12 SKIRSNIS. 13 SKIRSNIS. 

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas 
 

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo 
priemonės 

: Indą laikykite atitinkamai vėdinamoje vietoje. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais. 

Naudojimo temperatūra : 5 - 40 °C 
Higienos priemonės : Laikykitės geros asmeninės higienos. Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti, neuostyti. 
 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Techninės priemonės : Švarus urmu rezervuarų periodiškai užkirsti kelią bakterijų kaupimosi. 
Laikymo sąlygos : Saugoti nuo saulės šviesos. Saugokite nuo šalčių. 
Didžiausia laikymo trukmė : 6 mėnuo 
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Laikymo temperatūra : 5 - 40 °C 
Šilumos ir užsidegimo šaltiniai : Saugoti nuo saulės šviesos. 
Sandėliavimo vietos : Saugokite nuo šalčių. 
Ypatingi reikalavimai įpakavimui : Sandėliavimui rekomenduojamas plastikas. Sandėliavimui rekomenduojamas nerūdijantis 

plienas. Sandėliavimo konteineriai turi būti laisvas nuo užteršimo prieš naudojimą. 
 

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) 

The information supplied has been based upon the current level of information available,  for the purpose of specifying the requirements regarding 
environment, health and safety in conjunction with the product. They are not to be interpreted as a warranty. 

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga 
 

8.1. Kontrolės parametrai 

Nėra papildomos informacijos 
 
 

 
 
 

8.2. Poveikio kontrolė 

Rankų apsauga : Apsauginės PVC pirštinės 

Akių apsauga : Safety glasses 

Odos ir kūno apsaugos priemonės : Venkite ilgai trunkančių ir pakartotinų sąlyčių su oda 

Kvėpavimo takų apsauga : Netaikytina 

Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas : Neleiskite nekontroliuojamai išsipilti produktui į aplinką. 

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės 
 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Forma : Skystis 
  

Spalva : beige. 
  

Kvapas : savybė. 
  

Aromato riba : Duomenų nėra 
  

pH : 4 - 6 
  

Santykis garavimo greitis (butilacetatu) : Duomenų nėra 
  

Lydymosi taškas / lydymosi intervalas : Duomenų nėra 
  

Kietėjimo temperatūra : 0 °C 
  

Virimo taškas : ca 100 °C 
  

Pliūpsnio taškas : Netaikytina 
  

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra : Duomenų nėra 
  

Skilimo temperatūra : Duomenų nėra 
  

Degumas (kietos medžiagos, dujos) : Duomenų nėra 
  

Garų slėgis : Duomenų nėra 
  

Santykinis garų tankis esant 20 °C : Duomenų nėra 
  

Santykinis tankis : Duomenų nėra 
  

Tankis : 1,05 - 1,25 kg/l @23°C 
Tirpumas : Dispersinis. 

  

Log Pow : Duomenų nėra 
  

Klampumas, kinematinis : Duomenų nėra 
  

Klampumas, dinamiškas : 1800 - 2200 mPa·s Brookfield RV 3/20 @23°C 
  

Sprogstamosios savybės : Specialių reikalavimų nėra. 
  

Oksiduojančios savybės : Specialių reikalavimų nėra. 
  

Sprogumo riba : Duomenų nėra 
  

Solid content (%)  40 - 44 % @105°C 
 

9.2. Kita informacija 

Nėra papildomos informacijos 

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas 
 

10.1. Reaktingumas 

Netaikytina. 
 

10.2. Cheminis stabilumas 

Stabilus įprastomis sąlygomis. SECTION 7: Handling and storage. 
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10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 

Nežinomas. 
 

10.4. Vengtinos sąlygos 

Užteršimo pavojus. 
 

10.5. Nesuderinamos medžiagos 

Medžiagos, kurių reiktų vengti: Stiprios rūgštys. 
 

10.6. Pavojingi skilimo produktai 

Degant išsiskiria (labai) toksiški garai / dujos. 
 

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija 
 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas : Neklasifikuojama (Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 
 

 
 

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas : Neklasifikuojama (Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 
pH: 4 - 6 

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių 
dirginimas 

: Neklasifikuojama (Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 
pH: 4 - 6 

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Neklasifikuojama (Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms : Neklasifikuojama (Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 
Kancerogeniškumas : Neklasifikuojama (Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 
 

 

Toksiškumas reprodukcijai : Neklasifikuojama (Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 
STOT (vienkartinis poveikis) : Neklasifikuojama (Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 
 

 

STOT (kartotinis poveikis) : Neklasifikuojama (Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 
 

 

Aspiracijos pavojus : Neklasifikuojama (Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 
 

  
 
 

Galimi kenksmingi poveikiai žmonėms ir galimi 
simptomai 

: Nežinomas. 

Kita informacija : Nėra papildomos informacijos. 

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija 
 

12.1. Toksiškumas 

Ekologija – bendroji informacija : Produktas nelaikomas pavojingu vandens organizmams ir nedaro ilgalaikio kenksmingo 
poveikio aplinkai. 

Ūmus toksiškumas vandens organizmams : Neklasifikuojama 
Chroniškas toksiškumas vandens organizmams : Neklasifikuojama 
 

 
 
 
 
 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas 

Exoflex 2120HV  

Patvarumas ir skaidomumas Biologiškai sunkiai skaidus. 
 
 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas 

Exoflex 2120HV  

Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokios ryškios bioakumuliacijos. 
 
 

12.4. Judumas dirvožemyje 

Exoflex 2120HV  

Ekologija – dirvožemis Nežinomas. 
 
 

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Nėra papildomos informacijos 
 

 
 

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 

Kitas nepageidaujamas poveikis : Nežinoma. 
Papildomos nuorodos : Nežinomas 

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas 
 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai 

Regioniniai teisės aktai (atliekos) : Atliekų pašalinimas turi būti vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus. 
Atliekų tvarkymo metodai : Skaitykite gamintojo informaciją. 
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Rekomendacijos dėl atliekų šalinimo : Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais). 
Produkto / pakuotės šalinimo rekomendacijos : Neišmeskite produkto į aplinką. 
Papildomos nuorodos : Išmeskite  pagal galiojančius vietinius/nacionalinius saugos reglamentus. 
Ekologija – atliekos : Kreiptis į gamintoją (tiekėją) informacijai apie šių medžiagų ar preparatų panaudojimą arba 

perdirbimą gauti. 

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą 
 

Atitinkamai pagal reikalavimus ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. JT numeris 

Pagal gabenimo nuostatas tai - nepavojingas krovinys 
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas 

Tinkamas krovinio pavadinimas (ADR) : Netaikytina 
Tinkamas krovinio pavadinimas (IMDG) : Netaikytina 
Tinkamas krovinio pavadinimas (ADN) : Netaikytina 
Tinkamas krovinio pavadinimas (RID) : Netaikytina 
   
 

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 

ADR   
Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (ADR) : Netaikytina 
   
IMDG   
Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (IMDG) : Netaikytina 
   
ADN   
Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (ADN) : Netaikytina 
   
RID   
Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (RID) : Netaikytina 
 

14.4. Pakuotės grupė 

Pakavimo grupė (ADR) : Netaikytina 
Pakavimo grupė (IMDG) : Netaikytina 
Pakavimo grupė (ADN) : Netaikytina 
Pakavimo grupė (RID) : Netaikytina 
   
 

14.5. Pavojus aplinkai 

Aplinkai pavojinga : Ne 
Teršia vandenį : Ne 
Kita informacija : Nėra papildomos informacijos 
 

    
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

- Sausumos transportas 
  

Duomenų nėra 

- Jūrų transportas 
  

Duomenų nėra 

- Vidaus vandens transportas 
  

Duomenų nėra 

- Geležinkelių transportas 
  

Duomenų nėra 
 

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą 

Netaikytina 

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą 
 

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

15.1.1. ES nuostatos 
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Nėra medžiagų, kurias riboja REACH XVII priedas 
Nėra jokios medžiagos iš REACH kandidato sąrašo 
Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą 
 

 

 

  

 

15.1.2. Nacionalinės nuostatos 

Vandens pavojingumo klasė (WGK) : 1 - nelabai kenksmingas vandeniui 
 
 

 
 
 

15.2. Cheminės saugos vertinimas 

Nėra papildomos informacijos 
  

16 SKIRSNIS: Kita informacija 
 

 
 

Duomenų šaltiniai : Duomenų nėra. 
Patarimai dėl apmokymo : Produktą naudoti laikantis pakuotėje nurodytų instrukcijų. 
Kita informacija : Specialių reikalavimų nėra. 
 
 

 Visas H ir EUH sakinių tekstas: 
EUH208 Sudėtyje yra A mixture of: 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] and 2-methyl-2H-

isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją. 
EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. 

 
 

 

 
 
SDS EU (REACH Annex II) EOC 
 
All recommendations for the use of our products, wheter given by us , orally, or to be implied from data or test results obtained by us, are based on the current state of our knowledge at the time 
such recommendations are made. When additional information is obtained, these recommendations may be updated. They may also be influenced by circumstances outside our control. 
Notwithstanding such recommendations the user is responsible that the product as supplied by us, is suitable for the process or purpose he intends to use it. The user of the product is solely 
responsible for compliance with all laws and regulation applying to the use of the product. Since we cannot control the application, use or processing of the products, we do not accept responsibility 
therefore. The user shall ensure that the intended use of the products will not infringe in any party's intellectual property rights 
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
AQUAZYM 240 L

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas AQUAZYM 240 L

Produkto numeris 57223

1.2.  Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai Biocatalyst

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Tiekėjas Univar GmbH
Hinsbecker Löh 10c
Germany
+49 (0) 201 8959 0
+49 (0) 201 8959 100
sds@univar.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris SGS - +32 (0)3 575 55 55 (24h)

Šalies pagalbos telefono
numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 / +370 687 53378

Sds No. 57223

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikacija (EB 1272/2008)
Fiziniai pavojai Neklasifikuota

Pavojai sveikatai Resp. Sens. 1 - H334

Pavojus aplinkai Neklasifikuota

2.2. Ženklinimo elementai

Pavojaus piktogramos

Signalinis žodis Pavojinga

Pavojaus frazės H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomų arba apsunkinti kvėpavimą.
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Atsargumo frazės P261 Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio.
P284 Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti
laisvai kvėpuoti.
P342+P311 Jeigu pasireiškia kvėpavimo sutrikimo simptomai: skambinti į APSINUODIJIMŲ
KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.
P501 Turinį/talpą šalinti laikantis šalies taisyklių.

Sudėtyje yra AMYLASE, alpha

2.3. Kiti pavojai

Šiame produkte nėra medžiagų, kurios būtų klasifikuojamos kaip patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) ar
labai patvarios ir labai biologiškai besikaupiančios (vPvB).

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

AMYLASE, alpha 1 - < 2.5%

CAS numeris: 9000-90-2 EC numeris: 232-565-6 REACH registracijos numeris: 01-
2119938627-26-XXXX

Klasifikacija
Resp. Sens. 1 - H334

Visas pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

Pastabos apie sudėtį Nurodyti duomenys atitinka naujausias EB direktyvas

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji informacija Medicinos darbuotojams parodykite šį saugos duomenų lapą.

Įkvėpus Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą ir patogiai paguldyti, kad galėtų laisvai kvėpuoti. Jeigu
sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.

Nurijus Nedelsiant praskalauti burną vandeniu ir gerti daug vandens (200-300 ml). Jeigu sutrikimai
nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.

Patekus ant odos Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Nedelsdami
nuskalaukite dideliu vandens kiekiu. Jeigu sutrikimai nepraeina, kreipkitės medicininės
pagalbos.

Patekus į akis Nedelsdami nuskalaukite dideliu vandens kiekiu. Išimkite kontaktinius lęšius ir laikykite akių
vokus plačiai atvertus. Plaukite nesustodami mažiausiai 15 minučių. Jeigu sutrikimai
nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Įkvėpus Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomų arba apsunkinti kvėpavimą. Kosulys.
Oro trūkumas. Švokštimas / apsunkintas kvėpavimas. Poveikis gali būti uždelstas.

Nurijus Gali dirginti.

Patekus ant odos Gali nestipriai dirginti odą.

Patekus į akis Gali nestipriai dirginti akis.

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

Pastabos gydytojui Skirkite simptomus kontroliuojantį gydymą. Poveikis gali būti uždelstas.
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5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos priemonės gaisrui
gesinti

Gesinkite alkoholiui atspariomis putomis, anglies dioksidu, sausais milteliais arba vandens
rūku.

Netinkamos priemonės gaisrui
gesinti

Gesinimui nenaudokite vandens srovės, nes taip galite išsklaidyti gaisrą.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specialieji pavojai Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomų arba apsunkinti kvėpavimą.

Pavojingi degimo produktai Dėl terminio skilimo ar oksidacijos gali išsiskirti anglies oksidai ir kitos toksiškos dujos ar garai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Apsaugos veiksmai gesinant
gaisrą

Sulaikykite ir surinkite gesinti naudotą vandenį.

Specialios apsaugos
priemonės gaisrininkams

Naudokite teigiamo slėgio autonominį kvėpavimo aparatą (SCBA) ir vilkėkite tinkamus
apsauginius drabužius.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo
priemonės

Vilkėkite apsauginius drabužius, nurodytus šio saugos duomenų lapo 8 skyriuje. Užtikrinkite
tinkamą vėdinimą. Venkite dulkes keliančių tvarkymo būdų. Venkite miglos susidarymo.
Neleiskite išdžiūti.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės aplinkai Apie išsipylimus ar nekontroliuojamą patekimą į vandentakius privalu nedelsiant informuoti
Aplinkos agentūrą ar kitą atitinakmą kontrolės instituciją.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo metodai Išsipylusią medžiagą surinkite dulkių siurbliu arba sušluokite į semtuvėlį, ar surinkite panašiu
būdu. Surinkite ir sudėkite į tinkamas atliekų šalinimo talpykles bei sndariai jas uždarykite.
Neleiskite išdžiūti. Užterštą vietą nuskalaukite dideliu kiekiu vandens. Laikydamiesi
aplinkosaugos taisyklių kruopščiai nuvalykite užterštus daiktus ir sritis.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius Apie asmens apsaugos priemones skaitykite 8 skyriuje. Apie atliekų šalinimą skaitykite 13
skyriuje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės
naudojant

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Vilkėkite apsauginius drabužius, nurodytus šio saugos
duomenų lapo 8 skyriuje. Venkite dulkes keliančių tvarkymo būdų. Venkite miglos susidarymo.
Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. Neleiskite išdžiūti.

Bendrosios profesinės
higienos patarimai

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti
prieš vėl juos apsivelkant. Panaudoję ir prieš valgydami, rūkydami ar naudodamiesi tualetu
nusiprauskite. Įeidami į valgymui skirtas patalpas nusivilkite užterštus drabužius ir palikite
asmens apsaugos priemones.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Atsargumo priemonės
sandėliuojant

Laikykite sandariai uždarytoje originalioje talpyklėje, sausoje ir vėsioje vietoje. Laikyti 0°C ir
25°C temperatūroje.
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7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) galutinio
naudojimo būdas (-ai)

Šio produkto numatytos naudojimo paskirtys išsamiai aprašytos 1.2 skyriuje.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

AMYLASE, alpha (CAS: 9000-90-2)

DMEL Darbuotojai - Įkvėpus; ilgalaikis vietinis poveikis: 60 ng/m³
Vartotojas, Profesionalus - Įkvėpus; ilgalaikis vietinis poveikis: 15 ng/m³

PNEC - Gėlas vanduo; 5.2 μg/l
- jūros vanduo; 0.52 μg/l
- Nuotėkų tvarkymo įrenginiai; 65000 μg/l

8.2. Poveikio kontrolė

Apsauginės priemonės

      

Tinkamos inžinerinės
kontrolės priemonės

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.

Akių / veido apsauga Jei rizikos vertinimo rezultatai rodo, kad galimas sąlytis su akimis, reikia naudoti patvirtinto
standarto reikalavimus atitinkančias akių apsuagos priemones. Reikia naudoti toliau
nurodytas apsaugos priemones, nebent vertinimo rezultatai rodo, kad reikia aukštesnio
lygmens apsaugps priemonių. Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai. Akių ir veido
asmens apsaugos priemonės turi atitikti Europos standarto EN 166 reikalavimus.

Rankų apsauga Jei rizikos vertinimas atskleidžia sąlyčio su oda galimybę, reikia mūvėti cheminėms
medžiagoms atsparias, nepralaidžias pirštines, atitinkančias patvirtinto standarto
reikalavimus. Pasitarus su pirštinių tiekėju / gamintoju, kurie gali pateikti informacijos apie
prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laiką, reikia pasirinkti tinkamiausias pirštines. Kad
rankos būtų apsaugotos nuo cheminių medžiagų, pirštinės turi atitikti Europos standarto EN
374 reikalavimus.

Kita odos ir kūno apsauga Vilkėkite tinkamus apsauginius drabužius, apsaugančius nuo tiškimo ar užteršimo.

Higienos priemonės Panaudoję ir prieš valgydami, rūkydami ar naudodamiesi tualetu nusiprauskite. Naudojant
nevalgyti, negerti ir nerūkyti Įeidami į valgymui skirtas patalpas nusivilkite užterštus drabužius
ir palikite asmens apsaugos priemones. Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius ir
išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

Kvėpavimo takų apsauga Jei vėdinimas nepakankamas, būtina naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones su P3 tipo dalelių filtru. Pasirūpinkite, kad visos
kvėpavimo takų apsaugos priemonės būtų tinkamos numatytam jų naudojimui ir būtų
paženklintos "CE" ženklu.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda Skystis.

Spalva Rudas.

Kvapas Nėra informacijos.
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Kvapo slenkstis Informacijos nėra.

pH Informacijos nėra.

Tirpimo taškas Informacijos nėra.

Pradinis virimom taškas ir
intervalas

Informacijos nėra.

Pliūpsnio temperatūra Informacijos nėra.

Garavimo greitis Informacijos nėra.

Garavimo veiksnys Informacijos nėra.

Degumas (kietoji medžiaga,
dujos)

Informacijos nėra.

Viršutinė / apatinė degumo
arba sprogumo ribos

Informacijos nėra.

Kitas degumas Informacijos nėra.

Garų slėgis Informacijos nėra.

Garų tankis Informacijos nėra.

Santykinis tankis 1.05

Nefasuotos medžiagos tankis Informacijos nėra.

Tirpumas Informacijos nėra.

Skaidymosi koeficinetas Informacijos nėra.

Savaiminio užsiliepsnojimo
temperatūra

Informacijos nėra.

Suirimo temperatūra Informacijos nėra.

Klampis Informacijos nėra.

Sprogumo savybės Informacijos nėra.

Sprogumas veikiant liepsnai Informacijos nėra.

Oksiduojančiosios savybės Informacijos nėra.

9.2. Kita informacija

Kita informacija Nėra.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Reakcingumas Nėra informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas Nurodytomis laikymo sąlygomis yra stabili.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Galimos pavojingos reakcijos Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų neatsiras.

10.4. Vengtinos sąlygos

Vengtinos sąlygos Nėra žinoma.
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10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengtinos medžiagos Nėra žinoma.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi irimo produktai Jei naudojama ir laikoma laikantis rekomendacijų, nesuyra. Dėl terminio skilimo ar oksidacijos
gali išsiskirti anglies oksidai ir kitos toksiškos dujos ar garai.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Toksikologiniai poveikiai Informacijos nėra.

Odos ėsdinimas / dirginimas
Odos ėsdinimas / dirginimas Gali nestipriai dirginti odą.

Sunkus akių pakenkimas / dirginimas
Sunkus akių pakenkimas /
dirginimas

Gali nestipriai dirginti akis.

Kvėpavimo takų jautrinimas
Kvėpavimo takų jautrinimas Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomų arba apsunkinti kvėpavimą.

Odos jautrinimas
Odos jautrinimas Informacijos nėra.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms
Genotoksiškumas - in vitro
sąlygomis

Informacijos nėra.

Kancerogeniškumas
Kancerogeniškumas Informacijos nėra.

Toksinis poveikis reprodukcijai
Toksinis poveikis reprodukcijai
- vaisingumui

Informacijos nėra.

Specifinis toksinis poveikis tiksliniams organams  - vienkartinis poveikis
STOT -  vienkartinis poveikis Informacijos nėra.

Specifinis toksinis poveikis tiksliniams organams  - kartotinis poveikis
STOT -  kartotinis poveikis Informacijos nėra.

Aspiracijos pavojus
Asoiracijos pavojus Remiantis chemine struktūra nemanoma, kad kelia aspiracijos pavojų.

Įkvėpus Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomų arba apsunkinti kvėpavimą. Oro
trūkumas. Švokštimas / apsunkintas kvėpavimas. Kosulys. Poveikis gali būti uždelstas.

Nurijus Gali dirginti.

Patekus ant odos Gali nestipriai dirginti odą.

Patekus į akis Gali nestipriai dirginti akis.

Ūminis ir lėtinis pavojus
sveikatai

Gali sukelti kvėpavimo takų alergiją.

Toksikologinė informacija apie sudėtyje esančias medžiagas
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AMYLASE, alpha

Ūminis toksiškumas - nurijus

Pastabos (nurijus LD₅₀) LD₅₀ >2000 mg/kg, Nurijus, OECD 401

Odos ėsdinimas / dirginimas

Odos ėsdinimas /
dirginimas

Nedirgina. OECD 404

Sunkus akių pakenkimas / dirginimas

Sunkus akių pakenkimas /
dirginimas

Nedirgina. OECD 405

Kvėpavimo takų jautrinimas

Kvėpavimo takų
jautrinimas

Jautrinanti.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Genotoksiškumas - in vitro
sąlygomis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Ekotoksiškumas Preparato sudedamosios dalys nelaikomos kenksmingos aplinkai. Tačiau vis tiek yra
galimybė, kad išpylus didelį kiekį arba dažai išpilant gali būti kenkiama aplinkai.

12.1. Toksiškumas

Toksiškumas Nėra informacijos.

Ekologinė informacija apie sudėtyje esančias medžiagas

AMYLASE, alpha

Ūminis toksiškumas vandens organizmams

Ūminis toksiškumas -
žuvys

LC₅₀, 96 hours: 58.3 - 326.7 mg/l, žuvys
OECD 203

Ūminis toksiškumas -
vandens bestuburiai

EC₅₀, 48 hours: 31.7 - 457 mg/l, Daphnia magna (didžioji dafnija)
OECD 202

Ūminis toksiškumas -
vandens aygalai

EC₅₀, 72 valandos: >= 5.2 mg/l, Dumbliai
OECD 201

12.2. Patvarumas ir skaidymasis

Patvarumas ir suirstamumas Nėra informacijos.

Ekologinė informacija apie sudėtyje esančias medžiagas

AMYLASE, alpha

Patvarumas ir
suirstamumas

Šis produktas lengvai biologiškai suyra. OECD 301

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinio kaupimosi geba Informacijos nėra.

Skaidymosi koeficinetas Informacijos nėra.

Ekologinė informacija apie sudėtyje esančias medžiagas
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AMYLASE, alpha

Biologinio kaupimosi geba Produktas biologiškai nesikaupia.

Skaidymosi koeficinetas log Pow: < 0

12.4. Judumas dirvožemyje

Judrumas Nėra informacijos.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPvB vertinimas Šiame produkte nėra medžiagų, kurios būtų klasifikuojamos kaip patvarios, biologiškai
besikaupiančios ir toksiškos (PBT) ar labai patvarios ir labai biologiškai besikaupiančios
(vPvB).

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kiti nepageidaujami poveikiai Nėra informacijos.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Bendroji informacija Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos atliekos. Net jei tuščia, nepradurkite ir nedeginkite.
Naudotojas turi suteikti atliekų kodus, kuriuos pageidautina aptarti su atliekų tvarkymą
kontroliuojančiomis institucijomis.

Šalinimo būdai Atliekas perduokite licenciją turinčiai atliekų šalinimo įmonei laikydamiesi vietos atliekų
šalinimo institucijos reikalavimų.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Bendrybės Produkto tarptautinės pavojingų krovinių gabenimo taisyklės (IMDG, IATA, ADR/RID)
nereglamentuoja.

14.1. JT numeris

Netaikytina.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Netaikytina.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Perspėjančio transportavimo ženklo nereikia.

14.4. Pakuotės grupė

Netaikytina.

14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga medžiaga / jūros teršalas
Ne.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Netaikytina.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas  pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Nefasuoto produkto
gabenimas pagal MARPOL
73/78 II priedo reikalavimus ir
IBC kodas

Netaikytina.
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15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES teisės aktai Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 18 d. reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl
cheminių medžiagų  registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (su
pakeitimais).
Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. gruodžio 16 d. reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl
medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (su pakeitimais).
2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2015/830.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Netaikytina.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Saugos duomenų lape
naudojamos santrumpos ir
akronimai

ATE:  Ūmaus toksiškumo įverčiai.
ADR:  Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais.
ADN:  Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais.
CAS:  Chemical Abstracts Service.
DNEL:  Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė.
IATA:  Tarptautinė oro transporto asociacija.
IMDG:  Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas.
Kow:  Oktanolio–vandens pasiskirstymo koeficientas.
LC50:  Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos.
LD50:  Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė).
PBT:  Patvari, Bioakumuliacinė ir Toksiška.
PNEC:  Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija.
REACH:  Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai Reglamentas
(EB) Nr. 1907/2006.
RID:  Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės.
vPvB:  Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos.
IARC:  International Agency for Research on Cancer.
MARPOL 73/78:  Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų prevencijos II priedą, pakeistą
pridedamu 1978 m protokolu.
cATpE:  Perskaičiuotas ūmaus toksiškumo taškinis įvertis.
BCF:  Biokoncentracijos koeficientas.
BDS:  Biocheminis Deguonies Suvartojimas.
EC₅₀:  Efektyvioji cheminės medžiagos koncentracija, sukelianti reakciją, kuri sudaro 50 proc.
didžiausios reakcijos.
LOAEC:  Mažiausia pastebėto neigiamo poveikio koncentracija.
LOAEL:  Žemiausia pastebėto neigiamo poveikio riba.
NOAEC:  Nepastebėto neigiamo poveikio koncentracija.
NOAEL:  Nepastebėto neigiamo poveikio riba.
NOEC:  Nepastebėto poveikio koncentracija.
LOEC:  Mažiausia pastebėto poveikio koncentracija.
DMEL:  Išvestinė minimalaus poveikio vertė.
EL50: poveikio ribinė 50
hPa: Hektopaskal
LL50: mirtina Kraunasi penkiasdešimt
EBPO: Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros
POW: OC aptarimas KT-vandens pasiskirstymo koeficientas
AKA: autonominiu kvėpavimo aparatai
STP Nuotekų valymo įrenginiai
LOJ: Lakiųjų organinių junginių
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Santrumpų ir akronimų
klasifikacija

Acute Tox. = Ūminis toksiškumas
Aquatic Acute = Pavojinga vandens aplinkai (ūminis pavojus)
Aquatic Chronic = Pavojinga vandens aplinkai (lėtinis pavojus)

Pagrindinės literatūros
nuorodos ir duomenų šaltiniai

Tiekėjo informacija.

Peržiūros data 2019-02-25

Versijos numeris 1.000

SDL numeris 57223

SDL būsena Patvirtintas.

Visas pavojaus frazių tekstas H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomų arba apsunkinti kvėpavimą.

Parašas J Spenceley
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* 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

· 1.1 Produkto identifikatorius

· Prekybos ženklas: FLOC 6014 A
· UFI: Nenustatyta.
· 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
· Naudojimo sektorius

SU3   Pramoninis naudojimas: atskirų medžiagų arba preparatuose naudojimas pramonės gamybos vietose
· Produkto kategorija PC37   Vandens apdorojimo cheminės medžiagos
· Proceso kategorija

PROC1   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame procese, kurio metu poveikis nenumatomas,
arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC2   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame nepertraukiamame procese, kartais
pasireiškiant kontroliuojamam poveikiui, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC3   Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos procesuose,
kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės
izoliavimo sąlygos
PROC4   Cheminių produktų gamyba, esant poveikio galimybei

· Patekimo į aplinką kategorija
ERC4   Nereaguojančios pagalbinės apdirbimo priemonės naudojimas pramonės įmonėje (neįterpiant į
gaminį ar jo paviršių)

· Medžiagos / mišinio panaudojimas Flokuliuojantis anioninis agentas

· 1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys
· Gamintojas / tiekėjas

ACQUAFLEX srl
Via Calvino 7
I-20017 Rho ( MI)
info@acquaflex.com

· 1.4 Pagalbos telefono numeris:
Tarptautinis pagalbos telefono numeris 24-7: +39 0687 501 979
Apsinuodijimų  kontrolês ir informacijos biuras visą parą: Tel. +370 (5) 236 2052; +370 687 53378

2. SKIRSNIS. Galimi  pavojai

· 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
· Klasifikavimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008 Gaminys neklasifikuojamas pagal KŽP reglamentą.

· 2.2 Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008 atkrenta
· Pavojaus piktogramos atkrenta
· Signalinis žodis atkrenta

· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui: Nevartotina.
· Pavojingumo frazės atkrenta
· 2.3 Kiti pavojai
· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.
· Endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymas Nevartotina

3. SKIRSNIS. Sudėtis  arba informacija apie sudedamąsias dalis

· 3.2 Mišiniai
· Aprašymas: Mišinys iš nepavojingų medžiagų.

· Pavojingos sudedamosios medžiagos : atkrenta
(Tęsinys 2 psl.)
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· Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

· 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
· Bendra informacija:

Specialiosios priemonės nėra būtinos.
gelbėtojų turi būti gerai aprūpinti

· Įkvėpus: Garantuoti tyrą orą, tęsiantis negalavimams, kreiptis į gydytoją.
· Po kontakto su oda: Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.
· Po kontakto su akimis:

Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu.
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Negalavimams nesiliaujant, pasikonsultuoti
su gydytoju.

· Prarijus: Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.
· 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

· 5.1 Gesinimo priemonės
· Tinkamos gesinimo medžiagos:

Gaisro gesinimo priemones taikyti adekvačiai aplinkai.
CO2, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti vandens srove.

· Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos: niekas
· 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro atveju galima naudoti:
NOx
COx

· 5.3 Patarimai gaisrininkams
· Ypatingos saugos priemonės:

Gaisrininkai ir kiti nuo gaisro nukentėję asmenys privalo dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

· 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Nereikalaujama.
· 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:

Praskiesti dideliu kiekiu vandens.
Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/gruntinius vandenis.

· 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:
Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).

· 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

· 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.
· Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.

(Tęsinys 3 psl.)
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· 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
· Sandėliavimas:
· Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:

Nėra jokių specialių reikalavimų.
Keep container tightly sealed

· Nuorodos dėl laikymo bendrai: Nelaikykite kartu su šarmais
· Kitos sandėliavimo nuorodos: Tinkamai laikant produktą, jis išlieka stabilus 24 mėnesi
· 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

8. SKIRSNIS. Poveikio  kontrolė / asmens apsauga

· 8.1 Kontrolės parametrai
· Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

Produkte nesama jokių žymių kiekių medžiagų, kurių duomenys turėtų įtakos darbo vietai ir būtų stebėtini.
· Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

· 8.2 Poveikio kontrolės priemonės
· Atitinkamos techninio valdymo priemonės Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.
· Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga
· Bendrosios saugos ir higienos priemonės:

Atkreiptinas dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.
· Kvėpavimo apsaugą Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo apsaugą.
· Rankų apsaugą

Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.
Apsauginės pirštinės

· Pirštinių medžiaga
Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių
rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinės
medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.
Pirštinės iš neopreno

· Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis
Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.

· Akių ir (arba) veido apsaugą Perpilant rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius.
· Poveikio aplinkai kontrolės priemonės Neleisti patekti į kanalizaciją.

9. SKIRSNIS. Fizikinės  ir cheminės savybės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
· Bendra informacija
· Fizinė būsena Tvirta(s)
· Spalva: baltas
· Kvapas: Bekvapis(ė)
· Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.
· Lydymosi ir stingimo temperatūra >150 °C (>302 °F)
· Virimo temperatūra arba pradinė virimo

temperatūra ir virimo temperatūros intervalas Nenustatyta.
· Degumas Nevartotina.
· Viršutinė ir apatinė sprogumo ribos
· Žemutinė: Nenustatyta.
· Viršutinė Nenustatyta.
· Pliūpsnio temperatūra: Nevartotina.
· Skilimo temperatūra: >150 °C (>302 °F)
· pH (5 g/l) esant 20 °C (68 °F) 5-9

(Tęsinys 4 psl.)
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· Klampa:
· Kinematinė klampa Nenustatyta.
· Dinaminis: Nenustatyta.
· Tirpumas
· vandeniu: Pilnai maišytina(s).
· Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo

(logaritminė vertė) -2 log POW
· Garų slėgis: Nenustatyta.
· Tankis ir (arba) santykinis tankis
· Tankis: Nenustatyta.
· Santykinis tankis: 0,6-0,9
· Garų tankis Nenustatyta.
· Dalelių savybės Žr. 3 pkt.

· 9.2 Kita informacija
· Išvaizda:
· Forma: Tvirta(s)
· Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei

saugumui
· Savaiminio užsidegimo temperatūra: Produktas savaime neužsidega.
· Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.
· Sudėties pakeitimas
· Garavimo greitį Nenustatyta.

· Informacija apie fizinių pavojų klases
· Sprogstamosios medžiagos atkrenta
· Degiosios dujos atkrenta
· Aerozoliai atkrenta
· Oksiduojančiosios dujos atkrenta
· Suslėgtosios dujos atkrenta
· Degieji skysčiai atkrenta
· Degios kietos medžiagos atkrenta
· Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai atkrenta
· Piroforiniai skysčiai atkrenta
· Piroforinės kietosios medžiagos atkrenta
· Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai atkrenta
· Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas

esant sąlyčiui su vandeniu atkrenta
· Oksiduojantieji skysčiai atkrenta
· Oksiduojančiosios kietosios medžiagos atkrenta
· Organiniai peroksidai atkrenta
· Metalų koroziją sukeliančios medžiagos atkrenta
· Desensibilizuoti sprogmenys atkrenta

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

· 10.1 Reaktyvumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.2 Cheminis stabilumas
· Informacija apie laikymo trukmę Tinkamai laikant produktą, jis išlieka stabilus 24 mėnesi
· Instrukcijos kaip patikrinti desensibilizaciją Nenustatyta.
· Terminis irimas / vengtinos sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
· 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Oksiduojančios medžiagos gali sukelti egzotermines reakcijas
Veikiant šarmams, susidaro amoniakas.

· 10.4 Vengtinos sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
(Tęsinys 5 psl.)
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· 10.5 Nesuderinamos medžiagos:
Oksiduojančios medžiagos
šarmai

· 10.6 Pavojingi skilimo produktai:
Nežinomi jokie irimo produktai.
Azoto oksidas (Nox)
COx
Amoniakas

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

· 11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
· Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

· Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:

Oralinis(ė) LD50 >5.000 mg/kg (rat) (Bridging Principles)

Dermalinis(ė) LD50 >5.000 mg/kg (rat)

· Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· 11.2 Informacija apie kitus pavojus

· Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

· 12.1 Toksiškumas
Note: no ecological testing was carried out on the product. Data are based on the properties of the main
components.

· Vandeninis toksiškumas:

EC 50/48h >100 mg/l (daphnia) (OCSE 202)

LC50/96h >100 mg/l (Fathead Minnow) (OCSE 203)

>100 mg/l (Danio Rerio) (OCSE 203)

IC50/72h >100 mg/l (scenedesmus subspicatus) (OCSE 201)

· 12.2 Patvarumas ir skaidumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.
· 12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios pasižymėtų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis.
(Tęsinys 6 psl.)
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· 12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis
· Kitos ekologinės nuorodos:
· Bendrosios nuorodos:

Vandens užteršimo klasė 1 (Savarankiška klasifikacija): lengvai užteršia vandenį
Neleisti neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į
kanalizaciją, net ir menkais kiekiais.

13. SKIRSNIS. Atliekų  tvarkymas

· 13.1 Atliekų apdorojimo metodai
· Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

· Europos atliekų katalogas

16 00 00 KITOS SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS

16 03 00 netinkamos naudoti partijos ir nenaudoti gaminiai

16 03 06 organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 pozicijoje

· Nevalytos pakuotės:
· Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.
· Rekomenduojamas valiklis: Vanduo, jeigu įmanoma pridedant valymo priemonės.

14. SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

· 14.1 JT numeris ar ID numeris
· ADR, IMDG, IATA atkrenta

· 14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas
· ADR, IATA atkrenta
· IMDG Nevartotina.

atkrenta

· 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· klasė atkrenta

· 14.4 Pakuotės grupė
· ADR, IMDG, IATA atkrenta

· 14.5 Pavojus aplinkai: Nevartotina.

· 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Nevartotina.

· 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu
pagal IMO priemones Nevartotina.

· UN "Model Regulation": atkrenta

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

· 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir tolesni modifikavimai.
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) ir tolesni modifikavimai.
Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 ir tolesni modifikavimai.
ADR 2021

· Ženklinimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008 žiūrėti 2 skyrių
(Tęsinys 7 psl.)
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· Direktyva 2012/18/ES
· Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje
apribojimo - II Priedas

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· REGLAMENTAS (ES) 2019/1148

· I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI (Viršutinė ribinė vertė
licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalį)

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· II Priedas - SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANEŠTI

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· Nacionaliniai normatyvai: D.Lgs 81/2008 and further modifications ( Italy)

· Kitos nuostatos, apribojimai ir draudimai niekas
· Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos (SVHC) pagal REACH, 57 straipsnio niekas
· 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija
Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra
pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

· 16.10 Galima susisiekti su Italijos apsinuodijimų kontrolės centrų telefonų numeriais
CAVp  Osp. Pediatrico Bambino Gesù - Roma, tel. 0039 06-68593726 (24/24 h)
Az. Osp. Univ. Foggia - Foggia, tel.  0039 800183459
Az. Osp. A. Cardarelli - Napoli tel.  0039 081-5453333 (24/24 h)
CAV Policlinico Umberto I- Roma, tel.  0039 06-49978000 (24/24  h)
CAV Policlinico A. Gemelli - Roma, tel.  0039 06-3054343 (24/24 h)
Az. Osp. Careggi U.O. Tossicologia Medica – Firenze,  tel.  0039 055-7947819 (24/24 h)
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia, tel.   0039 0382-24444 (24/24 h)
Osp. Niguarda Cà Granda – Milano, tel.   0039 02-66101029 (24/24 h)
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII- Bergamo, tel.  0039 800 883 300 (24/24 h)
Azienda Ospedaliera Integrata Verona, tel.  0039 800 011 858 (24/24 h)

· Duomenų suvestinę sudarantis skyrius: Research and development department
· Asmuo kontaktams : Drssa Baggio E-mail: baggio@acquaflex.com
· Ankstesnės versijos data: 01.09.2021
· Ankstesnės versijos numeris: 1 
· Santrumpos ir akronimai:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

· * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys   
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1 SKIRSNIS. MEDŢIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS 
IDENTIFIKAVIMAS 

1.1 Produkto identifikatorius 

 

 Prekybinis pavadinimas 
Fennopol K 6340 T 

  
 

1.2 Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Cheminės medţiagos/mišinio paskirtis 

 Flokuliantas 
 Rekomenduojami naudojimo apribojimai 
 - 
  
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

 Kemira Oyj 
Abonentinė pašto dėţutė 33000101  HELSINKI FINLAND 
Telefonas+358108611, Telefaksas. +358108621124 
ProductSafety.FI.Helsinki@kemira.com 
 
 

 

1.4 Pagalbos telefono numeris 

  
Carechem 24 International: +44 (0) 1235 239 670 
Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378 

  
 
2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 

2.1 Medţiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikavimas pagal ES 1272/2008 (CLP)
Nepavojinga medţiaga ar mišinys pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.;  

 
2.2 Ţenklinimo elementai 

Ţenklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) 

Pavojingumo frazės :  Nepavojinga medţiaga ar mišinys pagal 
reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. 

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti 
paprašius. 
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2.3 Kiti pavojai 

Konsultacija; Su vandeniu sudaro slidų/glitų sluoksnį.  
Potencialus poveikis aplinkai; Šios medţiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi 
patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai 
besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.  
 
 
 

 
 

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

3.2 Mišiniai 

Mišinio cheminė prigimtis  Katijoninis poliakrilamidas. 
 

CAS Nr. /ES 
Nr./Registracijos 
numeris priskirtas 
pagal REACH 

Medţiagos cheminis pavadinimas Koncentracija Klasifikavimas pagal ES 
1272/2008 (CLP) 

Klasifikavimas pagal ES 
direktyvas: 67/548/EEB 
ar 1999/45/EB 

124-04-9 
204-673-3 
01-2119457561-38 
 

Adipic acid 0 - 5 %  Eye Irrit. 2 kategorija,H319 
 

 Xi ,R36 
 

77-92-9 
201-069-1 
01-2119457026-42 
 

Citrinos rūgštis 0 - 9,9 %  Eye Irrit. 2 kategorija,H319 
 

 Xi ,R36 
 

Bendra adipo rūgšties ir citrinų rūgšties koncentracija neviršija 9,9%.  

Tolesnė informacija 

 Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą ţiūrėkite 16 skyriuje. 
 Šiame skyriuje nurodytų R frazių visą tekstą ţiūrėkite 16 skyriuje. 

   
4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Bendroji pagalba
 Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.  

Įkvėpimas
 Išvesti į gryną orą. Jei yra pasunkėjęs kvėpavimas, būtina kreiptis į medikus. 

Sąlytis su oda
 Nedelsiant nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu.  

Patekimas į akis
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 Nedelsiant gerai praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais, ne trumpiau kaip 15 minučių.  

Nurijimas
 Nedelsiant iškviesti gydytoją. Neskatinti vėmimo be gydytojo patarimo. Asmeniui, neturinčiam sąmonės, 

nieko neduoti. 
 
4.2  Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uţdelstas) 

Simptomai :   Informacijos neturima. 
 

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

Rizikos :   Simptominis gydymas. 
 

 

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

5.1 Gesinimo priemonės 
Gesinimo priemonės :   Vandens purslai 
   Anglies dioksidas (CO2) 
   Sausas chemikalas 
Netinkamos gesinimo 
priemonės 

:   be kvapo 

 
5.2 Specialūs medţiagos ar mišinio keliami pavojai 
 Dulkės ore gali sudaryti sprogius mišinius.  

 
 
5.3 Patarimai gaisrininkams 
 Naudoti autonominį kvėpavimo aparatą ir apsauginį kostiumą.  

 
5.4 Specifiniai metodai 
 Venkite dulkių sankaupų.  

 
6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
 Apie asmeninę apsaugą ţiūrėti 8 skyrių.  

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 
 Nenuleisti į paviršinius vandenis.  

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
 Sudrėkęs poduktas tampa slidus. Mechaniškai surinkti į tinkamas šalinimo talpas. Pėdsakus nuplauti 

vandeniu. Apsaugoti nuo produkto patekimo į nuotekas. Pašalinti atsiţvelgiant į vietines ir nacionalines 
taisykles. 
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7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

 Vengti dulkių susidarymo. Apie asmeninę apsaugą ţiūrėti 8 skyrių. 

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

 Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.  
Pakuočių medţiagos 
 Netinkama medţiaga: Vengti produkto skilimo ir įrangos ėsdinimo, nenaudoti geleţies, vario ar aliuminio 

talpyklų ar įrangos. 
Vengtinos medţiagos: 
 Stiprūs oksidatoriai 

 Sandėliavimo stabilumas: 

Sandėliavimo temperatūra 4 - 27 °C 
Kiti duomenys Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis. 

Põhjus: 
stabilumas 
 

  
 

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 

  
Neįtraukta 

  
 

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA 

 
8.1 Kontrolės parametrai 

 Adipic acid 
 IPRD = 4 mg/m³ 
 

PNEC : Neturima duomenų 
 

 
 
8.2 Poveikio kontrolė 

 

8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonės 

 Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Plauti rankas prieš pertraukas ir nedelsiant po 
produkto panaudojimo. Neįkvėpti dulkių. Uţtikrinti, kad šalia darbo vietos būtų fontanėlis akims praplauti 
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ir dušas. 
 Uţtikrinti pakankamą vėdinimą.  

 

8.2.2 Individualios apsaugos priemonės, pavyzdţiui, asmeninės apsaugos įranga 
Rankų apsauga 

 Pirštinių medţiaga: Butadiennitrilinis kaučiukas, Skvarbos bandymai šiam produktui netaikomi.Prašoma 
laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.Taip pat 
atsiţvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, įpjovimų pavojų, įbrėţimus, 
kontakto trukmę. 

 
Akių apsauga
 Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais  

Odos ir kūno apsaugos priemonės 
 Dėvėti tinkamas apsaugos priemones.  

 
Kvėpavimo organų apsauga
 Rekomenduojamos apsaugos nuo dulkių kaukės ten, kur darbo metu miltelių koncentracijos didesnės 

kaip 10 mg/m³.  
 
 
9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Bendro pobūdţio informacija (pavidalas, kvapas)  

Fizinis būvis kietas, kristalinis, milteliai 
 
 

Spalva labai šviesi (beveik balta) 
 

Kvapas be kvapo 
  

 
Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką 

pH 3 - 5 ( 0,5 %) 
(kaip vandeninis tirpalas) 

Lydymosi temperatūra / lydymosi 
temperatūros intervalas 

 
Neturima duomenų 

Virimo temperatūra / virimo temperatūros 
intervalas 

 
Netaikomas 

Pliūpsnio temperatūra  
Netaikomas 

Garavimo greitis  
Netaikomas 

 
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: 

Ţemutinė sprogumo riba  
Neturima duomenų 
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Viršutinė sprogumo riba   
Neturima duomenų 

Garų slėgis  
Netaikomas 

Santykinis garų tankis  
Netaikomas 

 
Tūrinis tankis 750 kg/m³ 

 
Tirpumas: 

Tirpumas vandenyje  
Apribotas klampos. 

Pasiskirstymo koeficientas: n-
oktanolis/vanduo 

 
Netaikomas 

Savaiminio uţsidegimo temperatūra   
Netaikomas  

Terminis skilimas > 150 °C 
  

Oksiduojanti  
Medţiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji. 
 

Sotis ore (tūrio procentais)  Netaikomas 
Lakiųjų organinių junginių kiekis  Neturima duomenų 

 
 
9.2 Kiti duomenys 
 

Paviršiaus įtemptis Netaikomas 
 
10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

10.1 Reaktingumas 

Neturima duomenų 

10.2 Cheminis stabilumas 

Normaliomis sąlygomis stabilus. 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 

Pavojingos reakcijos : Pavojinga polimerizacija nevyksta. 
 

10.4 Vengtinos sąlygos 

Vengtinos sąlygos : Venkite sąlyčio su šarminėmis medţiagomis, jos kenkia 
polimerui. 
 

10.5 Nesuderinamos medţiagos 

Vengtinos medţiagos : Stiprūs oksidatoriai 
 

10.6 Pavojingi skilimo produktai 

Pavojingi skilimo produktai : Amoniakas 
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Anglies oksidai 
Azoto oksidai (NOx) 
Druskos rūgštis (HCl) 
 

Terminis skilimas : > 150 °C 
 

 
11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas 

 
Rodomi ūmus toksikologiniai rezultatai gali būti ne faktinių šios medţiagos bandymų  rezultatai, o gauti 
remiantis panašios medţiagos tyrimais.  
LD50/Oralinis/Ţiurkė:  > 5 000 mg/kg 
Paaiškinimai:apskaičiuota 
LC50/Įkvėpimas/4 h/Ţiurkė:  > 20 mg/l 
Paaiškinimai: apskaičiuota 
  
LD50/Odos/Triušis:  > 2 000 mg/kg 
Paaiškinimai: apskaičiuota 
  

 
Adipic acid: 
LD50/Oralinis/Ţiurkė: > 5 000 mg/kg 
LD50/Odos/Triušis:  > 5 000 mg/kg 

 
Citrinos rūgštis: 
LD50/Oralinis/Ţiurkė:  11 700 mg/kg 

 
Dirginimas ir ardymas  

Oda:  
Nedirgina odos   
 
Akys:  
Nedirgina akių   

 
Adipic acid: 
 
Oda: Nedirgina odos  
 
Akys: Dirgina akis.  
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Jautrinimą 

 
Nejautrinanti.   

 
Lėtinis toksiškumas  

Kartotinių dozių toksiškumas 
 
Paaiškinimai: Neturima duomenų  

 
Kancerogeniškumas 

 
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  

 
Mutageniškumas 

 
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  

 
 
Toksiškumas reprodukcijai 

 
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  

 
Citrinos rūgštis: 
 
Kancerogeniškumas 

Oralinis/Ţiurkė/2 metai:  
Bandymai su laboratoriniais gyvuliukais neparodė kancerogeninio poveikio. 

 
Toksiškumas reprodukcijai 

Oralinis/Ţiurkė: 
Rezultatas: Vaisingumo sutrikimų nepastebėta. 

 

 
 
 

  
12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

12.1 Toksiškumas 

Toksiškumas vandens aplinkai 

_ 
 
Pateikta ekotoksikologinė informacija pagrįsta panašios struktūros ar sudėties produktais. Medţiaga nėra 
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klasifikuojama kaip pavojinga aplinkai. Poveikis vandens organizmams galimas dėl išorinių (ne 
sisteminių) veiksnių, o dėl produkto sukibimo su ištirpusia organine anglimi ir neorganiniais sorbentais, 
tokiais kaip molis ar dumblas, toks poveikis po 30 minučių labai sumaţėja (7–20 kartų).  

 

LC50/96 h/Branchydanio rerio (dryţuotoji danija)/Ūmus toksiškumas/OECD Bandymų gairės 203: > 1 - 
10 mg/l 
Paaiškinimai: Švieţias vanduo 
EC50/48 h/Daphnia magna (Dafnija )/Imobilizacija/OECD Bandymų metodika 202: > 10 - 100 mg/l 
/Ţalieji dumbliai (Selenastrum capricornutum)/Augimo slopinimas/OECD Bandymų metodika 201:  
Dėl katijoninių polimero savybių bandymai nėra priimtini.  

 
Adipic acid: 
LC50/96 h/Ţuvys: > 100 mg/l 
EC50/48 h/Daphnia (Dafnija): 85,6 mg/l 
EC50/72 h/dumbliai: 31,3 mg/l 

 
Citrinos rūgštis: 
LC50/96 h/Carassius auratus (Auksinis karosas )/DIN 38412: 440 - 706 mg/l 

 
Toksiškumas kitiems organizmams 

 
Neturima duomenų  

 

 
Citrinos rūgštis: 
/Bakterijos/DIN 38412, 5 skyrius: > 10 000 mg/l 

 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

Biologinis skaidymas:  
CO2 susidarymo bandymas/OECD tyrimų gairės 301B/28 d:    
 
Polimerinė medţiaga nėra lengvai biologiškai skaidoma, tačiau suyranti hidrolizės.  

 
Biologinis skaidymas: 

Adipic acid:  
   
 
Nelengvai biologiškai skaidomas.  

 
Citrinos rūgštis:  
/DIN 38412/2 d: 98 %   
 
Lengvai biologiškai skaidoma  
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS): 575 - 675 mg/g (5 d) 
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Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS): 700 - 800 mg/g 
 
12.3 Bioakumuliacijos potencialas 

 
Biologinis kaupimas neįtikėtinas. Dėl didelės polimero santykinės molekulinės masės yra labai maţa 
difuzija per biologines membranas.  
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Netaikomas 

 
Adipic acid:  
 
Biologiškai nesikaupia.  
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: log Pow: 0,093 

 
Citrinos rūgštis:  
 
Biologiškai nesikaupia.  

12.4.Judrumas dirvoţemyje 

Judrumas 

Tirpumas vandenyje: Apribotas klampos. 
Paviršiaus įtemptis: Netaikomas 

 
 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Šios medţiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai 
besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai 
koncentracija yra 0,1% arba didesnė. 
 

 
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis 

 Informacijos neturima.  
Papildoma ekologinė informacija: Pateikta ekotoksikologinė informacija pagrįsta panašios struktūros ar 
sudėties produktais. Medţiaga nėra klasifikuojama kaip pavojinga aplinkai. Poveikis vandens 
organizmams galimas dėl išorinių (ne sisteminių) veiksnių, o dėl produkto sukibimo su ištirpusia organine 
anglimi ir neorganiniais sorbentais, tokiais kaip molis ar dumblas, toks poveikis po 30 minučių labai 
sumaţėja (7–20 kartų).  

 
13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 
Produktas Jei tai leidţiama pagal teisės aktus, rekomenduojama 

medţiagas perdirbti, atkurti arba naudoti pakartotinai.Jei 
perdirbimas netaikytinas, šalinti pagal vietinių taisyklių 
reikalavimus.Rekomenduojamas sudeginimas. 

Uţterštos pakuotės Purvina produkto pakuotė turi būti šalinama taip pat, kaip ir 
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pats produktas.  
 
14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

14.1 JT numeris  
 

Sausumos transportas 

 Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal veţimo taisykles. 
  

 
Jūrų transportas

 Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal veţimo taisykles. 
 
Oro transportas 
 Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal veţimo taisykles. 
 

 
14.8 Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

  

Neţinomas. 
 

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

15.1 Su konkrečia medţiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

 
 
 

Kiti nurodymai : Niekas. 
 

Notifikacijos statusas 

 :  
 : Visos šio produkto sudedamosios dalys įtrauktos į Europos 

esamų komercinių cheminių medţiagų inventorinį sąrašą 
(EINECS) arba jų nereikia įtraukti į EINECS. 
 

 : Visi šio produkto komponentai yra įtraukti į Australijos 
Cheminių Medţiagų Sąrašą (AICS) arba neprivalo būti įtraukti į 
Australijos Cheminių Medţiagų Sąrašą (AICS). 

 : Visi šio produkto komponentai yra įtraukti į Kanados Vidaus 
Medţiagų Sąrašą (Kanados buitinės chemijos medţiagų) 
(DSL) ar jų įtraukimas į šį sąrašą nėra būtinas. 

 : Visi šio produkto komponentai yra įtraukti į Kinijos cheminių 
medţiagų sąrašą, arba jų įtraukimas į šį sąrašą nėra būtinas. 

 : Visos šio gaminio sudedamosios dalys yra įtrauktos į Japonijos 
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(ENCS) inventorių arba jų nereikia įtraukti į Japonijos (ENCS) 
inventorių. 

 : Visos šio gaminio sudedamosios dalys yra įtrauktos į Korėjos 
aprašą (ECL) arba jas nebūtina į šį aprašą įtraukti. 

 : Visos šio gaminio sudedamosios dalys yra įtrauktos į Filipinų 
aprašą (PICCS) arba jas nebūtina į šį aprašą įtraukti. 

 : Visi šio produkto komponentai yra įtraukti į Jungtinių Valstijų 
TSCA (Toksiškų Medţiagų Kontrolės Įstatymo) cheminių 
medţiagų sąrašą arba neprivalo būti įtraukti į Jungtinių 
Amerikos Valstijų TSCA  (Toksiškų Medţiagų Kontrolės 
Įstatymo) cheminių medţiagų sąrašą. 

 : Visi šio produkto komponentai NĖRA įtraukti į Naujosios 
Zelandijos cheminių medţiagų aprašą. 

 : Šio produkto būsena Taivanio toksinių cheminių medţiagų 
kontrolės akto inventoriuje NENUSTATYTA. 

 
15.2 Cheminės saugos vertinimas 

 
16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA 

2 ir 3 skyriuose nurodytų pavojingumo frazių visas tekstas.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 

R frazių, nurodytų 3 skiltyje, tekstas
R36 Dirgina akis. 
R36 Dirgina akis. 

Mokymo nurodymai 

Prieš naudojant produktą perskaityti saugos duomenų lapą. 
Tolesnė informacija 

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo 
sudarymo datos mūsų turimus duomenis. Šiais duomenimis turi būti vadovaujamasi saugiai 
naudojant, tvarkant, perdirbant,sandėliuojant, perveţant, šalinant, išskiriant cheminę 
medţiagą, preparatą, išskyrus garantijas ir kokybės specifikacijas. Duomenys yra susiję tik su 
specifine medţiaga, preparatu ir netaikomi tai medţiagai, esančiai junginiuose su kitomis 
medţiagomis, arba kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.  

Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai 

Reglamentai, duomenų bazės, literatūra, atlikti tyrimai.  
Papildymai, panaikinimai, perţiūrėjimai 

Aktualūs pakeitimai paţymėti vertikaliomis linijomis.  
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1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS 
IDENTIFIKAVIMAS 

1.1 Produkto identifikatorius 

 

 Prekybinis pavadinimas 
FennoSize S C180 

  
 

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Cheminės medžiagos/mišinio paskirtis 

 paviršių klijinanti medžiaga 
 Rekomenduojami naudojimo apribojimai 
 Nenaudoti kitais tikslais nei nurodyti naudojimo būdai.      

            
        

  
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

 Kemira Oyj 
Abonentinė pašto dėžutė 33000101  HELSINKI FINLAND 
Telefonas+358108611, Telefaksas. +358108621124 
ProductSafety.FI.Helsinki@kemira.com 
 
 

 

1.4 Pagalbos telefono numeris 

  
Carechem 24 International: +44 (0) 1235 239 670 

  
 
2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikavimas pagal ES 1272/2008 (CLP)
Nepavojinga medžiaga ar mišinys pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.;  

 
2.2 Ženklinimo elementai 

Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) 

Nepavojinga medžiaga ar mišinys pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. 
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Papildomas ženklinimas: 

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.  
 
 

2.3 Kiti pavojai 

Paaiškinimai; Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai 
besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai 
koncentracija yra 0,1% arba didesnė. Įspėjimas - šis mišinys turi cheminę medžiagą, kuri nėra dar 
visiškai ištirta.  
 
 
 

 
 

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

3.2 Mišiniai 

Mišinio cheminė prigimtis  Stireno / akrilato kopolimeras, vandeninė dispersija. 
 

CAS Nr. /ES 
Nr./Registracijos 
numeris priskirtas 
pagal REACH 

Medžiagos cheminis pavadinimas Koncentracija Klasifikavimas pagal ES 
1272/2008 (CLP) 

64-19-7 
200-580-7 
01-2119475328-30 
 

Acto rūgštis   <10 % Flam. Liq. 3 kategorija,H226 
Skin Corr. 1A 
Kategorija,H314 
 

  

Tolesnė informacija 

 Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje. 
   

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Įkvėpimas
 Jei kvėpuoja, nukentėjusįjį išnešti į tyrą orą. Po stiprios ekspozicijos kreiptis į gydytoją. 

Sąlytis su oda
 Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus. Nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. Jeigu 

sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. 
Patekimas į akis
 Gerai praplauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius. Saugoti nepažeistą akį. Plaunamos plačiai atmerktos 

akys. Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją. 
Nurijimas
 Praskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens. Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti. 

Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją. 
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4.2  Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

Simptomai :   Informacijos neturima. 
 

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

Rizikos :   Simptominis gydymas. 
 

 

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

5.1 Gesinimo priemonės 
Gesinimo priemonės :   Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo 

priemones. 
Netinkamos gesinimo 
priemonės 

:   Stipri vandens čiurkšlė 

 
5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
 Specialiai paminėtų pavojų nėra.  

 
 
5.3 Patarimai gaisrininkams 
 Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.  

 
5.4 Specifiniai metodai 
 Standartinė cheminio gaisro procedūra.  

 
6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
 Nėra specialiai apibūdintų sąlygų.  

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 
 Nereikalaujama specialių aplinkos apsaugos priemonių.  

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
 Nušluostyti su absorbuojančia medžiaga (pvz.: audinio, vilnos šluoste). Laikyti tinkamose uždarytose 

atliekų talpyklose. 
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius 
 Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių.  
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7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

 Vengti patekimo ant odos, į akis ir ant drabužių. Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių. 

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogimo: 
 Įprastos prevencinės apsaugos nuo gaisro priemonės.  

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

 Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo 
sąlygomis. 

 Neužšaldyti. Laikyti atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos. 
Pakuočių medžiagos 
 Tinkama medžiaga: Plastikinės medžiagos, Polietilenas, poliesteris su stiklo pluošto armatūra 

 
Vengtinos medžiagos: 
 Gali ėsdinti metalus. 

 Stiprios bazės 

 Sandėliavimo stabilumas: 

Sandėliavimo temperatūra 5 - 35 °C 
Kiti duomenys Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis. 

 
 

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 

  
Tik pramoniniam naudojimui. 

  
 

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA 

 
8.1 Kontrolės parametrai 

 Acto rūgštis 
 IPRD = 10 ppm = 25 mg/m³ 
 

 
8.2 Poveikio kontrolė 

 

8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonės 

 Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Vengti patekimo ant odos, į akis ir ant drabužių. 
Stengtis neįkvėpti garų. Užtikrinti pakankamą vėdinimą. Užtikrinti, kad šalia darbo vietos būtų fontanėlis 
akims praplauti ir dušas. 
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 Efektyvi ištraukiamosios ventiliacijos sistema  

 

8.2.2 Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga 
Rankų apsauga 

 Pirštinių medžiaga: PVC 
 Pirštinių medžiaga: Guminės pirštinės, Apsauginės pirštinės, atitinkančios EN 374. 

 
Akių apsauga

 Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai  
Odos ir kūno apsaugos priemonės 
 Apsauginis kostiumas  

 
Kvėpavimo organų apsauga

 Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.  

 
8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolė 
 Neturi patekti į aplinką.  

 
9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Bendro pobūdžio informacija (pavidalas, kvapas)  

Fizinis būvis skystas, vandeninė dispersija 
 
 

Spalva labai šviesi (beveik balta) 
 

Kvapas aitrus, panašus į acto 
  

 
Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką 

pH 3,0 - 4,0 
Lydymosi temperatūra / lydymosi 
temperatūros intervalas 

 
panašus į vandenį 

Virimo temperatūra / virimo temperatūros 
intervalas 

 
panašus į vandenį 

Pliūpsnio temperatūra  
Neturima duomenų 

Garavimo greitis  
Neturima duomenų 

Degumas (kietų medžiagų, dujų)  Nedegus  
 

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: 
Viršutinė sprogumo riba   

Nesprogi 
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Garų slėgis  
panašus į vandenį 

Santykinis garų tankis  
Neturima duomenų 

 
Tankis 1,02 - 1,05 g/cm³ ( 20 °C) 

 
Tirpumas: 

Tirpumas vandenyje  
Mišli. 

Tirpumas kituose tirpikliuose  
Neturima duomenų 

Pasiskirstymo koeficientas: n-
oktanolis/vanduo 

 
Neturima duomenų 

Terminis skilimas  
Amoniakas, Anglies oksidai, Azoto oksidai (NOx) 

 
Klampa: 

Dinaminė klampa < 100 mPa s  ( 20 °C) 
  

Oksiduojanti  
Neklasifikuojamas kaip oksiduojantis. 
 

 
 
9.2 Kiti duomenys 
 

Paviršiaus įtemptis Neturima duomenų 
 
10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

10.1 Reaktingumas 

Normaliomis sąlygomis stabilus. 

10.2 Cheminis stabilumas 

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis. 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 

Pavojingos reakcijos : Pavojinga polimerizacija nevyksta. 
 

10.4 Vengtinos sąlygos 

Vengtinos sąlygos : Neužšaldyti. 
Vengti aukštos temperatūros. 
 

10.5 Nesuderinamos medžiagos 

Vengtinos medžiagos : Gali ėsdinti metalus. 
 

 : Stiprios bazės 
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10.6 Pavojingi skilimo produktai 

Terminis skilimas : Pastaba: Amoniakas, Anglies oksidai, Azoto oksidai (NOx) 
 

 
11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas 

 
Duomenys pagrįsti produkto atskirų komponentų toksikologinėmis sąvybėmis.  

 
Acto rūgštis: 
LD50/Oralinis/Žiurkė:  3 310 mg/kg 
Paaiškinimai:Skaityti visus, analogijos iš patvirtinamosios medžiagos (struktūrinio analogo ar pakaitalo). 
  
LC50/Įkvėpimas/4 h/Žiurkė:  > 40 mg/l =  > 16000 ppm 

 
Dirginimas ir ardymas  

Acto rūgštis: 
 
Oda: Stipriai nudegina.  
 

Triušis/4 h/OECD Bandymų gairės 404: silpnas odos dirginimas 
Paaiškinimai: Vandeninis tirpalas (10%) ir Vandeninis tirpalas (3,3%)   
 
Akys: Gali smarkiai pažeisti akis.  
 

Triušis/4 h/OECD Bandymų gairės 405: Negrįžtamas poveikis akims 
Paaiškinimai: Vandeninis tirpalas (10%)   

 

Jautrinimą 

 
Paaiškinimai: Neturima duomenų   

 
Lėtinis toksiškumas  

Kartotinių dozių toksiškumas 
 
Paaiškinimai: Neturima duomenų  

 
Kancerogeniškumas 

 
Neturima duomenų  
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Mutageniškumas 

 
Neturima duomenų  

 
 
Toksiškumas reprodukcijai 

 
Neturima duomenų  

 
Kita informacija 

 
Paaiškinimai: Jokių papildomų duomenų.  

 
Acto rūgštis: 
 
Mutageniškumas 

Salmonella typhimurium/Ames testas/OECD Bandymų gairės 471:  
Rezultatas: neigiamas 
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų aktyvinimo 

 
kiniško žiurkėno kiaušidžių ląstelės/Chromosomų aberacijos testas in vitro/OECD Bandymų gairės 
473:  
Rezultatas: neigiamas 
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų aktyvinimo 

 
pelės limfomos ląstelės/Citogeniškumo žinduolių ląstelėse tyrimas in vitro/OECD Bandymų gairės 
476:  
Rezultatas: Dviprasmiški rezultatai 
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų aktyvinimo 
Paaiškinimai: Skaityti visus, analogijos iš patvirtinamosios medžiagos (struktūrinio analogo ar 
pakaitalo).  

 
įkvėpus (garų)/Žiurkė/Mažųjų branduolių tyrimas in vivo/OECD Bandymų gairės 474:  
Rezultatas: neigiamas 
Paaiškinimai: Skaityti visus, analogijos iš patvirtinamosios medžiagos (struktūrinio analogo ar 
pakaitalo).  
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12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

12.1 Toksiškumas 

Toksiškumas vandens aplinkai 

_ 
 
Paaiškinimai: Duomenys pagrįsti produkto atskirų komponentų toksikologinėmis sąvybėmis. 

 
Acto rūgštis: 
LC50/96 h/Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)/pusiaustatinis bandymas/SOP E257: > 300,82 
mg/l 
Paaiškinimai: Remiantis acetato jonų poveikiu. 
EC50/48 h/Daphnia magna (Dafnija )/statinis bandymas/OECD Bandymų metodika 202: > 300,82 mg/l 
Paaiškinimai: Remiantis acetato jonų poveikiu. 
NOEC/72 h/Skeletonema costatum (Titnaginis dumblis)/statinis bandymas/ISO 10253: > 300,82 mg/l 
Paaiškinimai: Remiantis acetato jonų poveikiu. 

 
Toksiškumas kitiems organizmams 

 

 
Paaiškinimai: Neturima duomenų 

 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

 
Biologinis skaidymas: 

Acto rūgštis:  
Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS):  
Paaiškinimai: Neturima duomenų  

 
12.3 Bioakumuliacijos potencialas 

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Neturima duomenų 
 

Acto rūgštis:  
Biokoncentracijos koeficientą (BCF)/Žuvys/Skaičiavimo metodas: 3,16 
Paaiškinimai: Biologinis kaupimas neįtikėtinas. 
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: log Pow: -0,17 

12.4.Judrumas dirvožemyje 

Judrumas 

Tirpumas vandenyje: Mišli. 



 
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS  
 

 FennoSize S C180 

Pažyma  2.0/LT/LT SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 

Peržiūrėjimo data: 28.04.2017 Ankstesnė data: 08.02.2017  Spausdinimo data:03.03.2020 

 

10/11 
 
 
 
 

Paviršiaus įtemptis: Neturima duomenų 

 
 

Acto rūgštis: 
Garų slėgis:15 hPa ( 20 °C) 
Tirpumas vandenyje:maišus 
Neturima duomenų  

 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai 
besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai 
koncentracija yra 0,1% arba didesnė. 
 

 
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis 

Papildoma ekologinė informacija: Nežinomas.  
 
13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 
Produktas Nepilti atliekų į nuotekų kolektorių.Chemikalais ar 

panaudotomis talpyklomis neužteršti vandens telkinių, 
vandentakių ar griovių.Medžiagą/pakuotę šalinti pagal vietinių 
taisyklių reikalavimus. 

Užterštos pakuotės Ištuštinti likusį kiekį. Šalinti kaip nenaudotą produktą. Tuščios 
pakuotės perdirbimui arba pašalinimui turi būti pristatomos į 
paskirtą atliekų tvarkymo vietą.  

 
14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

14.1 JT numeris  
 

Sausumos transportas 

 Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles. 
  

 
Jūrų transportas

 Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles. 
 
Oro transportas 
 Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles. 
 

 
14.8 Specialios atsargumo priemonės naudotojams 
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Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. 
 

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

 
 
 

Kiti nurodymai : Informacijos neturima. 
 

 

 
Notifikacijos statusas 

 :  
 

15.2 Cheminės saugos vertinimas 
nereikalaujama 
 

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA 

2 ir 3 skyriuose nurodytų pavojingumo frazių visas tekstas.
H226 Degūs skystis ir garai. 
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 

Mokymo nurodymai 

Prieš naudojant produktą perskaityti saugos duomenų lapą. 
Tolesnė informacija 

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo 
sudarymo datos mūsų turimus duomenis. Šiais duomenimis turi būti vadovaujamasi saugiai 
naudojant, tvarkant, perdirbant,sandėliuojant, pervežant, šalinant, išskiriant cheminę 
medžiagą, preparatą, išskyrus garantijas ir kokybės specifikacijas. Duomenys yra susiję tik su 
specifine medžiaga, preparatu ir netaikomi tai medžiagai, esančiai junginiuose su kitomis 
medžiagomis, arba kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.  

Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai 

Reglamentai, duomenų bazės, literatūra, atlikti tyrimai.  
Papildymai, panaikinimai, peržiūrėjimai 

Aktualūs pakeitimai pažymėti vertikaliomis linijomis.  
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Produkto pavadinimas 
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Peržiūrėjimo Nr. 04 

-Kopijuoti neleidžiama- 

 

Parengta: QM/UMB 2018-03-09 
/parašas/ 

Patikrinta: 2018-03-09 
/parašas/ 

Pakeičia – 03 – leidimą 

 

1 SKIRSNIS. Medžiagos ir (arba) mišinio ir bendrovės ir (arba) įmonės pavadinimas 

1.1. Produkto identifikatorius 

Natyvinis kviečių krakmolas „AllStarch WN1“ 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai  

Maisto produktai ir ne maisto produktai (pvz. popieriaus pramonėje)  

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją  

Įmonė/adresas: Interstarch GmbH 

  Dr.-von-Linde g. 1 

  06729 Elsteraue OT Alttroglitz 

Tel.:  +49 (0) 3441/8292-0 

Faksas:  +49 (0) 3441/8290-111 

1.4. Pagalbos telefono numeris 

Kontaktai pagalbai: +49 (0) 3441/8292-250 arba 251 

  info@allstarch.de 

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą: Šiltamių g. 29, LT-2043 Vilnius, 

telefonas +370 5 2362052; el.paštas: info@tox.lt 

Bendrasis pagalbos telefonas: 112 

 

2 SKIRSNIS. Pavojų identifikavimas 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008:  Netaikytina 

2.2. Ženklinimo elementai 

Netaikytina 

2.3. Kiti pavojai 

Atsargumo frazės: P 243 Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. 

Naudoti, laikantis gerosios pramoninės higienos ir atsargumo praktikos. 

Medžiaga neatitinka klasifikavimo kriterijų kaip vPvB ar PBT medžiaga. 

 

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

3.1. Cheminės medžiagos 

Natyvinio kviečių krakmolo „AllStarch WN1“ sudėtyje yra ne mažiau nei 97% (angliavandenio), 

kuris polisacharidas, susidedantis iš didelio kiekio gliukozės grandžių, sujungtų glikozidiniais 

mailto:info@allstarch.de
mailto:info@tox.lt
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ryšiais. Jis sudarytas iš dviejų tipų molekulių: linijinių ir spiralinių amilozės su α-1,4 ryšiais ir šakinių 

amilopektino su α-1,6 ir α-1,4 ryšiais. Krakmolo sudėtyje paprastai yra nuo 20 iki 30% amilozės ir 

nuo 70 iki 80%. Krakmolas yra svarbi kaupiama medžiaga augalų ląstelėse. 

Produkto cheminis klasifikavimas 

CAS Nr.    : 9005-25-8 

Deklaravimas   : Natyvinis kviečių krakmolas 

 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

Įkvėpus  : Išvesti į gryną orą 

Patekus ant odos : Nuplauti vandeniu  

Patekus į akis : Praplauti vandeniu 

Prarijus : Išskalauti burną vandeniu ir atsigerti vandens, atsiradus problemoms,  

kreiptis į gydytoją  

 

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

Nežinoma 

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

reikalingumą 

Netaikytina  

 

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 

5.1. Gesinimo priemonės 

Naudoti vandens čiurkšlę arba putas, miltelinį gesintuvą ar inertines dujas. Gesinimo priemonės 

priklauso nuo aplinkos sąlygų.  

Nenaudoti stiprios vandens čiurkšlės 

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Dulkių sprogimo pavojus. Anglies monoksido ir anglies dioksido išsiskyrimas, kilus gaisrui. 

5.3. Patarimai gaisrininkams 

Nekelti dulkių dėl dulkių sprogimo pavojaus 

 

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

Dėvėti respiratorius ir pirštines. Išpilant maišus, rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius. 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 
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Nežinoma 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Susemti mechaniniu būdu. Užtikrinti pakankamą oro tiekimą. 

 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 

Žr. 2.3. ir 5.3. 

 

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas 

7.1. Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonės 

Vengti dulkių susidarymo. Saugoti nuo užsidegimo šaltinio, nerūkyti. 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Laikyti vėsiose, sausose ir vėdinamose sandėlio patalpose. 

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 

Nenurodyta 

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencijos priemonės ir (ar) asmens apsauga 

8.1. Kontrolės parametrai 

Nėra informacijos 

8.2. Poveikio kontrolės 

Nėra informacijos 

 

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Išvaizda 

Spalva ir agregatinė būsena  : Kreminės spalvos milteliai 

Kvapas    : Tipinis 

Saugos duomenys 

pH pristatymo metu   : 6,0 

Tūrinis tankis   : 500 – 600 kg/m3 

Tirpumas   : Netirpus 

Lydymosi temperatūra/lydymosi temperatūros  

intervalas   : Nėra 

Būsenos pasikeitimas   : Netaikytina 

Savaiminio užsidegimo temperatūra  : 480 ° (dulkių ir oro mišinys) 

Sprogstamumo ribinė vertė  : 100 bar m/s 

Sprogimo slėgis   : ne daugiau nei 9,9 bar 
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Užsidegimo energija   : ne mažiau nei 120 mJ 

Sprogimo pavojus   : Sprogus dulkių ir oro mišinys 

Oksidacinės savybės    : Netaikytina 

9.2. Kita informacija 

Netaikytina 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 

10.1. Reaktingumas 

Vengtinos cheminės medžiagos yra oksidatoriai – gaisro pavojus 

10.2. Cheminis stabilumas 

Chemiškai stabilus, laikant ir naudojant pagal rekomendacijas 

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 

Netaikytina, laikant ir naudojant pagal rekomendacijas 

10.4. Vengtinos sąlygos 

Nežinoma 

10.5. Nesuderinamos medžiagos 

Nežinoma  

10.6. Pavojingi skilimo produktai 

Netaikytina, laikant ir naudojant pagal rekomendacijas 

 

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas (atitinkamo klasifikavimo  

DL50/SL50 vertės)   : Nežinoma 

Konkretūs simptomai bandymų su gyvūnais metu : Netaikytina 

Dirginimas/deginimas : Dirginimas gali atsirasti, esant pastoviam sąlyčiui 

Jautrinimas : Alerginė reakcija 

Kartotinis arba ilgalaikis poveikis : Nežinoma 

Kancerogeninis, mutageninis poveikis arba  

pavojus reprodukcijai : Nežinoma 

Kita informacija : Nežinoma  

 

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 

12.1. Toksiškumas 

Toksiškumas vandens organizmams  : Nėra duomenų 

Patvarumas ir skaidomumas  : Biologiškai skaidus 
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Bioakumuliacijos potencialas  : Nėra duomenų 

Judumas dirvožemyje   : Nėra duomenų 

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai  : Netaikytina 

Kita informacija   : Nėra duomenų 

 

 

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai 

Rekomendacija : pagal komunalinių atliekų šalinimo reikalavimus 

Atliekų sąrašas (2000/532/EB) : 02 03 Vaisių, daržovių, grūdinių kultūrų, 

maistinių aliejų, kakavos, kavos ir tabako 

paruošimo ir gamybos; tabako tvarkymo; 

konservų gamybos atliekos 

 02 03 99 Kitaip neapibūdintos atliekos 
 

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 

14.1. JT numeris 

Netaikytina 

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas 

Netaikytina (nepavojinga medžiaga) 

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-ės) 

Netaikytina 

14.4. Pakuotės grupė 

Netaikytina 

14.5. Pavojai aplinkai 

Netaikytina 

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

Nežinoma 

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą 

Netaikytina  

 

15 SKIRSNIS. Teisinio reglamentavimo informacija 

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

Netaikytina 

15.2. Cheminės saugos vertinimas  

Nepavojinga medžiaga 
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16 SKIRSNIS. Kita informacija 

Pateiktos informacijos pagrindą sudaro šiuo metu mūsų turimos žinios. Saugos reikalavimų požiūriu tai 

yra mūsų produkto aprašymas, kuris neužtikrina jo savybių. Mūsų produkto gavėjas savo atsakomybe 

turi laikytis galiojančių įstatymų ir teisės aktų. 
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 

Versija 5.1 Peržiūrėjimo data 01.08.2018 
Spausdinimo data 09.01.2019 

 

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 

1.1 Produkto identifikatoriai 
Produkto pavadinimas : Sodium hydroxide 

 
Produkto numeris : 30620-M 
Prekė : MM 
Indekso Nr. : 011-002-00-6 
REACH Nr. : 01-2119457892-27-XXXX 

CAS Nr. : 1310-73-2 

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 

Nustatyti naudojimo būdai : Laboratoriniai chemikalai, Cheminių medžiagų gamyba 

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

Įmonė : Labochema LT, UAB 
Vilkpedes 24 
03151 VILNIUS 
LITHUANIA 

 
Telefonas : +370 (8-5) 2740194 
Fakso Nr. : +370 (8-5) 2757980 
Elektroninio pašto adresas : info@labochema.lt 

1.4 Pagalbos telefono numeris 

Skubios pagalbos telefono 
numeris 

 +(370)-52140238 (CHEMTREC)                                                                                                                             
Lietuvos apsinuodijimu kontroles ir informacijos biuras,                                                                                                                             
Šiltnamiu 29, LT-2043 Vilnius, telefonas (8-5) 236 20 52<(>,<)> faksas 
(8-5) 236 21 42, el.paštas:info@tox.lt 

 

 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 

 
2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 
Metalų koroziją sukeliančios medžiagos (1 kategorija), H290 
Odos ėsdinimas (1A Kategorija), H314 

Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje. 

2.2 Ženklinimo elementai 

Žymėjimas pagal Reglamentą (EB) No 1272/2008 
Piktograma 

  
Signalinis žodis Pavojinga 
 
Pranešimas(-ai) apie pavojų 
H290 Gali ėsdinti metalus. 
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 
 
Įspėjamasis(-ieji) pranešimas(-ai) 
P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. 
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P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių 
(veido) apsaugos priemones. 

P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus 
drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. 

P304 + P340 + P310 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, 
leidžianti laisvai kvėpuoti. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ 
KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. 

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. 

 
Papildomos pavojingumo 
frazės 

be kvapo 

2.3 Kiti pavojai 
Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais 
ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 
0,1% arba didesnė. 

 
 

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

3.1 Medžiagos 
Sinonimai : ‘Caustic soda’ 
Cheminė formulė : HNaO 
Santykinė molekulinė 
masė 

: 40 g/mol 

CAS Nr. : 1310-73-2 
EB Nr. : 215-185-5 
Indekso Nr. : 011-002-00-6 
Registracijos numeris : 01-2119457892-27-XXXX   
Pavojingos sudedamos dalys pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 

Komponentas Klasifikacija Koncentracija 

Sodium hydroxide 
 CAS Nr. 

EB Nr. 
Indekso Nr. 
Registracijos 
numeris 

1310-73-2 
215-185-5 
011-002-00-6 
01-2119457892-27-XXXX 

Met. Corr. 1; Skin Corr. 1A; 
H290, H314 
Ribinės koncentracijos: 
 >= 5 %: Skin Corr. 1A, H314; 
2 - < 5 %: Skin Corr. 1B, 
H314; 0,5 - < 2 %: Skin Irrit. 2, 
H315; 0,5 - < 2 %: Eye Irrit. 2, 
H319; >= 1 %: Met. Corr. 1, 
H290; 

<= 100 % 

Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje. 
 

 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

Bendroji pagalba 
Kreiptis į gydytoją. Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą. 

Įkvėpus 
Jei kvėpuoja, nukentėjusįjį išnešti į tyrą orą. Jei nukentėjusysis nekvėpuoja, daryti dirbtinį kvėpavimą. 
Kreiptis į gydytoją. 

Patekus ant odos 
Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus. Nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu. Kreiptis į 
gydytoją. 
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Patekus į akis 
Kruopščiai, mažiausiai 15 min. plauti gausiu vandens kiekiu ir kreiptis į gydytoją. 

Prarijus 
NESKATINTI vėmimo. Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti. Praskalauti burną vandeniu. 
Kreiptis į gydytoją. 

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 
Svarbiausi žinomi simptomai ir požymiai yra aprašyti etiketėje (žr. 2.2 skyrių) ir / arba 11 skirsnyje 
 

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

 
5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 

5.1 Gesinimo priemonės 

Tinkamos gesinimo priemonės 
Naudoti vandens purslus, alkoholiui atsparias putas, sausą cheminį preparatą arba anglies dioksidą. 

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
Neturima duomenų 

5.3 Patarimai gaisrininkams 
Gesinant gaisrą, jei būtina, naudoti autonominius kvėpavimo aparatus. 

5.4 Tolesnė informacija 
Neturima duomenų 

 
6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
Dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Vengti dulkių susidarymo. Vengti įkvėpti rūko/garų/dujų. 
Užtikrinti pakankamą vėdinimą. Evakuoti darbuotojus į saugias vietas. Vengti dulkių įkvėpimo. 
Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių. 

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti. Neleisti produktui patekti į 
nuotekas. Turi būti vengiama išmetimo į aplinką. 

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
Likučiai surenkami ir pašalinami, nekeliant dulkių. Sušluoti ir susemti. Laikyti tinkamose uždarytose 
atliekų talpyklose. 

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius 
Dėl atliekų šalinimo žiūrėkite skyrių 13. 

 

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 
Vengti dulkių ir aerozolių susidarymo. 
Dulkių susidarymo vietose įrengti atitinkamą ištraukiamąją vėdinimo sistemą. 
Apie atsargumo priemones žr. 2.2 skyrių. 

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 
Sandėliuoti vėsioje vietoje. Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje.  

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) 
Panaudojimas aprašytas 1.2 skyriuje, jokio kito panaudojimo nėra nustatyta 

 
8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga 

8.1 Kontrolės parametrai 

Komponentai su darbo vietos kontrolės parametrais 
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Komponentas CAS Nr. VertėEkspo
zicijos 
forma 

Kontrolės 
parametrai 

Pagrindas, bazė 

Sodium hydroxide 1310-73-2 NRD 2 mg/m3 Kenksmingų cheminiIų medžiagų 
koncentracijų ribinės vertės drabo 
aplinkos ore 

 Paaiškinimai ūmus poveikis 

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) 

Taikymo sritis Paveikimo 
būdai 

Poveikis sveikatai Vertė 

Darbuotojai Įkvėpimas Ilgalaikis - vietinis poveikis 1 mg/m3 
Vartotojai Įkvėpimas Ilgalaikis - vietinis poveikis 1 mg/m3 

8.2 Poveikio kontrolė 

Atitinkamos techninio valdymo priemonės 
Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos 
pabaigoje. 

Asmeninės apsauginės priemonės 

Akių ir ( arba ) veido apsaugą 
Veido skydas ir apsauginiai akiniai Akims apsaugoti naudokite priemones, kurios buvo išbandytos 
ir aprobuotos NIOSH (JAV) EN 166 (ES). 

Odos apsauga 
Laikykite dėvėdami pirštines. Pirštinės prieš naudojant turi būti patikrintos. Naudokite atitinkamą 
pirštinių nuėmimo būdą (neliesdami išorinio pirštinių oda. Pašalinkite užterštas pirštines po 
naudojimo pagal taikomus įstatymus ir tinkamą laboratorinę praktiką. Nusiplaukite ir nusišluostykite 
rankas. 
 
Pasirinktos apsauginės pirštinės turi atitikti ES direktyvos 89/686/EEB ir standarto EN 374 
nustatytus reikalavimus. 
 
Išsami kontaktinė informacija 
Medžiaga: Butadiennitrilinis kaučiukas 
Mažiausias sluoksnio storis: 0,11 mm 
Prasiskverbimo laiką: 480 min 
Medžiaga testuota:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, dydis M) 
 
Pliūpsnio kontaktas 
Medžiaga: Butadiennitrilinis kaučiukas 
Mažiausias sluoksnio storis: 0,11 mm 
Prasiskverbimo laiką: 480 min 
Medžiaga testuota:Dermatril® (KCL 740 / Aldrich Z677272, dydis M) 
 
duomenų šaltinis: „KCL GmbH“, D-36124 Eichenzell, tel. Nr. +49 (0)6659 87300, el. paštas 
sales@kcl.de, bandymo metodas: EN374 
Jei naudojama tirpale ar sumaišyta su kitomis medžiagomis ar kitomis skirtingomis, nei nurodytos 
standarte EN 374, sąlygomis, kreiptis į ES tiekėją, aprobavusį pirštines. Ši rekomendacija yra tik 
patariamojo pobūdžio ir turi būti įvertinta darbo konkrečiomis mūsų klientų numatomo vartojimo 
aplinkybėmis. Tai neturi būti vertinama kaip pasiūlymas patvirtinti specifinį veiksmų planą. 
 
Laikykite dėvėdami pirštines. Pirštinės prieš naudojant turi būti patikrintos. Naudokite atitinkamą 
pirštinių nuėmimo būdą (neliesdami išorinio pirštinių oda. Pašalinkite užterštas pirštines po 
naudojimo pagal taikomus įstatymus ir tinkamą laboratorinę praktiką. Nusiplaukite ir nusišluostykite 
rankas. 
 
Pasirinktos apsauginės pirštinės turi atitikti ES direktyvos 89/686/EEB ir standarto EN 374 
nustatytus reikalavimus. 
 
Kūno apsauga 
Pilnas komplektas, apsaugantis nuo chemikalų, Apsaugos priemonių tipas turi būti parenkamas 
pagal pavojingų medžiagų kiekius ir koncentracijas konkrečiose darbo vietose. 
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Kvėpavimo organų apsauga 
Kai pavojaus vertinimas rodo, jog orą valantys respiratoriai yra tinkami, naudokite visą veidą 
dengiantį ir nuo dalelių saugantį respiratorių N100 tipo (JAV) arba P3 (EN 143) tipo respiratorių 
kasetes kaip papildomas prie techninių valdymo priemonių. Jei respiratorius yra vienintelė 
apsaugos priemonė, naudokite visą veidą dengiantį oro tiekimo respiratorių. Naudokite 
respiratorius ir komponentus, kurie buvo išbandyti ir aprobuoti NIOSH (JAV) arba CEN (ES). 

Poveikio aplinkai prevencija 
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti. Neleisti produktui patekti į 
nuotekas. Turi būti vengiama išmetimo į aplinką. 

 
9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

a) Išvaizda Agregatinė būsena: granulės 
Spalva: balta 

b) Kvapas bekvapis 
c) Kvapo atsiradimo 

slenkstis 
Neturima duomenų 

d) pH 14 prie 50 g/l prie 20 °C 
e) Lydimosi/užšalimo 

temperatūra 
Lydymosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas: 318 °C 

f) Pradinė virimo 
temperatūra ir virimo 
temperatūros intervalas, 

1.390 °C 

g) Pliūpsnio temperatūra Netaikomas 
h) Garavimo greitis Neturima duomenų 
i) Degumas (kietų 

medžiagų, dujų) 
Neturima duomenų 

j) Viršutinė/apatinė 
degumo riba ar 
sprogstamumo ribinės 
vertės 

Neturima duomenų 

k) Garų slėgis < 24 hPa prie 20 °C 
4 hPa prie 37 °C 

l) Garų tankis 1,38 - (Oras = 1,0) 
m) Santykinis tankis 2,13 g/cm3 
n) Tirpumas vandenyje apytikriai1.260 g/l prie 20 °C 
o) Pasiskirstymo 

koeficientas: n-
oktanolis/vanduo 

Neturima duomenų 

p) Savaiminio užsidegimo 
temperatūra 

Neturima duomenų 

q) Skilimo temperatūra Neturima duomenų 
r) Klampa Neturima duomenų 
s) Sprogstamosios 

(sprogiosios) savybės 
Neturima duomenų 

t) Oksidacinės savybės Neturima duomenų 

9.2 Kita  informacija apie saugumą 

 Tūrinis tankis apytikriai1.150 kg/m3 
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 Santykinis garų tankis 1,38 - (Oras = 1,0) 
 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 

10.1 Reaktingumas 
Neturima duomenų 

10.2 Cheminis stabilumas 
Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis. 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 
Egzoterminė reakcija su stipriomis rūgštimis. 

10.4 Vengtinos sąlygos 
Neturima duomenų 

10.5 Nesuderinamos medžiagos 
Stiprūs oksidatoriai, Stiprios rūgštys, Organinės medžiagos 

10.6 Pavojingi skilimo produktai 
Kiti skilimo produktai - Neturima duomenų 
Gaisro metu susidarę pavojingi skilimo produktai. - Natrio oksidai 
Gaisro atveju: žr. 5 skyrių 

 
11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas 
Neturima duomenų 

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas 
Oda - Triušis 
Rezultatas: Stipriai nudegina. - 24 h 
 
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas 
Akys - Triušis 
Rezultatas: Ardanti (ėsdinanti) - 24 h 
 
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas 
Neįvyks 

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms 
Neturima duomenų 
 
Kancerogeniškumas 

IARC: Komponentų, identifikuotų kaip tikėtini, galimi ar patvirtinti kancerogenai pagal IARC, kurių 
kiekis 0.1% ar didesnis, produkte nėra. 

Toksiškumas reprodukcijai 
Neturima duomenų 

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis 
Neturima duomenų 

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis poveikis 
Neturima duomenų 

Aspiracijos pavojus 
Neturima duomenų 

Papildoma informacija 
RTECS: WB4900000  
Medžiaga ypač žalinga gleivinių audiniams ir viršutiams kvėpavimo takams, akims ir odai. 
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12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 

12.1 Toksiškumas 
 
Toksiškumas žuvims LC50 - Gambusia affinis (Paprastoji gambuzija) - 125 mg/l  - 96 h  
 LC50 - Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis) - 45,4 mg/l  - 96 h 
 
Toksiškumas dafnijoms 
ir kitiems vandens 
bestuburiams 

Imobilizacija EC50 - Daphnia (Dafnija) - 40,38 mg/l  - 48 h 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 
Biologinio skaidomumo nustatymo metodai netaikomi neorganinėms medžiagoms. 

12.3 Bioakumuliacijos potencialas 
Neturima duomenų 

12.4 Judumas dirvožemyje 
Neturima duomenų 

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais 
ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 
0,1% arba didesnė. 

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis 
Kenksminga vandens organizmams. 

 

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 

Produktas 
Perteklių ir neperdirbamus tirpalus pristatyti į licencijuotą atliekų tvarkymo įmonę. Ištirpdykite arba 
sumaišykite medžiagą degiajame tirpale ir deginkite cheminių medžiagų įrenginyje, kuriame yra terminis 
degiklis ir dujų plautuvas.  

Užterštos pakuotės 
Šalinti kaip nenaudotą produktą.  

 

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 

14.1 JT numeris 
ADR/RID: 1823 IMDG: 1823 IATA: 1823 

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas 
ADR/RID:  NATRIO HIDROKSIDAS, KIETAS 
IMDG:  SODIUM HYDROXIDE, SOLID 
IATA:  Sodium hydroxide, solid 

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 
ADR/RID: 8 IMDG: 8 IATA: 8 

14.4 Pakavimo grupė 
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II 

14.5 Pavojus aplinkai 
ADR/RID: ne IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams 
Neturima duomenų 

 
15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai  
Šis saugos duomenų lapas atitinka Reglamente (EB) No.1907/2006 reikalavimus. 
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15.2 Cheminės saugos vertinimas 

Cheminės saugos vertinimas atliktas be šios medžiagos. 
 
16 SKIRSNIS. Kita informacija 

2 ir 3 skyriuose nurodytų pavojingumo frazių visas tekstas. 

H290 Gali ėsdinti metalus. 
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 
H315 Dirgina odą. 
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 

Tolesnė informacija 
Visos teisės saugomos, 2016 „Sigma-Aldrich Co. LLC.“ licencija suteikia teisę daryti neribotas 
popierines kopijas tik vidaus naudojimui. 
Aukščiau pateikta informacija laikoma teisinga, tačiau neapima visos esmės ir todėl gali būti naudojama 
tik kaip vadovas. Informacija šiame dokumente paremta dabartiniu mūsų žinių lygiu ir pritaikoma 
gaminiui laikantis atitinkamų saugos priemonių. Produkto savybėms tai nesuteikia jokių garantijų. 
„Sigma-Aldrich korporacija ir jos filialai neprisiima atsakomybės už bet kokią patirtą žalą, naudojant 
aukščiau minėtą produktą ar turint sąlytį su juo. Informaciją apie papildomas sąlygas ir pardavimo 
sąlygas rasite www.sigma-aldrich.com ir/ar kitoje sąskaitos pusėje arba pakavimo lape. 
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Priedas: Poveikio scenarijus 

Nustatyti naudojimo būdai: 

Naudojimas: Naudojama kaip cheminė tarpinė medžiaga 

SU 3: Pramoninis naudojimas: medžiagų vartojimas kaipo tokių arba preparatuose pramonės gamybos 
vietose 
SU 3, SU9: Pramoninis naudojimas: medžiagų vartojimas kaipo tokių arba preparatuose pramonės 
gamybos vietose, Grynųjų cheminių medžiagų gamyba 
PC19: Tarpinės cheminės medžiagos 
PROC1: Naudojama uždarame procese, poveikis nenumatomas 
PROC2: Naudojama uždarose tęstinio proceso sistemose, poveikis pasitaiko kartais ir yra 
kontroliuojamas 
PROC3: Naudojama uždarame partijos gamybos procese (sintezė arba formulavimas) 
PROC4: Naudojama partijų gamybos ir kituose procesuose (pvz., sintezės), kur yra poveikio galimybė 
PROC8b: Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) 
dideles talpyklas tam specialiai pritaikytoje vietoje 
PROC9: Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, 
įskaitant svėrimą) 
PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas 

ERC1: Cheminių medžiagų gamyba 
 

Naudojimas: Preparatų ruošimas 

SU 3: Pramoninis naudojimas: medžiagų vartojimas kaipo tokių arba preparatuose pramonės gamybos 
vietose 
SU 10: Preparatų formulavimas [maišymas] ir (arba) perpakavimas (išskyrus lydinius) 
PROC1: Naudojama uždarame procese, poveikis nenumatomas 
PROC2: Naudojama uždarose tęstinio proceso sistemose, poveikis pasitaiko kartais ir yra 
kontroliuojamas 
PROC3: Naudojama uždarame partijos gamybos procese (sintezė arba formulavimas) 
PROC4: Naudojama partijų gamybos ir kituose procesuose (pvz., sintezės), kur yra poveikio galimybė 
PROC5: Maišymas ir derinimas partijų procesuose, formuluojant preparatus ir ga-minius (kelių etapų ir 
(arba) žymus kontaktas) 
PROC8b: Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) 
dideles talpyklas tam specialiai pritaikytoje vietoje 
PROC9: Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, 
įskaitant svėrimą) 

ERC2: Preparatų ruošimas 
 

Naudojimas: Naudojamas kaip laboratorinis reagentas 

SU 22: Profesinis naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, amatinin-
kai) 
SU 3, SU 22, SU24: Pramoninis naudojimas: medžiagų vartojimas kaipo tokių arba preparatuose 
pramonės gamybos vietose, Profesinis naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas, pramogos, 
paslaugos, amatinin-kai), Moksliniai tyrimai ir plėtra 
PC21: Laboratoriniai chemikalai 
PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas 

ERC4, ERC6a, ERC6b: Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo priemonės, naudojamos 
procesuose ir produktuose, netampančios sudedamosios gaminių dalimis, Pramoninis naudojimas, kai 
pagaminama kita cheminė medžiaga (tarpinių cheminių medžiagų naudojimas), Pramoninis reakcingų 
pagalbinių apdirbimo priemonių naudojimas 

 

Naudojimas: Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo priemonės, naudojamos procesuose ir 
produktuose, netampančios sudedamosios gaminių dalimis 

SU 22: Profesinis naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, amatinin-
kai) 
SU 3, SU 22, SU24: Pramoninis naudojimas: medžiagų vartojimas kaipo tokių arba preparatuose 
pramonės gamybos vietose, Profesinis naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas, pramogos, 
paslaugos, amatinin-kai), Moksliniai tyrimai ir plėtra 
PC2: Absorbentai 



 

MM - 30620-M  Lapas 10  iš  15 

 
 

PC14: Metalinio paviršiaus apdorojimo produktai, įskai-tant galvaninius ir galvanizuotus produktus 
PC15: Nemetalinio paviršiaus apdorojimo produktai 
PC20: Produktai, pvz., pH reguliatoriai, flokuliantai, nusodikliai, neutralizavimo priemonės, kitos 
medžiagos 
PC35: Plovimo ir valymo produktai (įskaitant tirpiklinius produktus) 
PROC5: Maišymas ir derinimas partijų procesuose, formuluojant preparatus ir ga-minius (kelių etapų ir 
(arba) žymus kontaktas) 
PROC9: Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, 
įskaitant svėrimą) 
PROC10: Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku 
PROC11: Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais 
PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant 
PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas 

ERC4: Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo priemonės, naudojamos procesuose ir produktuose, 
netampančios sudedamosios gaminių dalimis 

 

1. Trumpasis poveikio scenarijaus pavadinimas: Naudojama kaip cheminė tarpinė medžiaga 
 

Pagrindinės vartotojų grupės : SU 3 
Galutinio naudojimo sektoriai : SU 3, SU9 
Cheminių produktų kategorija : PC19 
Procesų kategorijos : PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, 

PROC15 
Išleidimo į aplinką kategorija : ERC1:  

2. Poveikio scenarijus 

2.1 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl: ERC1 

Produkto savybės 
Medžiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

: Apima medžiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

2.2 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl: PROC1, PROC2, PROC3, 

PROC4, PROC8b, PROC9, PROC15, PC19 

Produkto savybės 
Medžiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

: Apima medžiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

Fizikinė būsena (naudojimo metu) : Kietoji medžiaga, mažas dulkėtumas 

Naudojimo dažnis ir trukmė 
Naudojimo trukmė : > 4 h 
Naudojimo dažnis : 220 dienos per metus 

Kitos veiklos sąlygos, įtakojančios poveikį darbuotojams 
Lauke / Viduje : Viduje 

Techninės sąlygos ir priemonės 
Numatyti atitinkamą vėdinimą., Reikalaujama laikytis geros darbo praktikos. 

Organizacinės priemonės, skirtos sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, sklaidą ir poveikį 
Užtikrinti, kad meistrai būtų apmokyti sumažinti iki minimumo poveikį. 

Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu 
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones ir pirštines., Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių. 

3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį 

Aplinka 

Cheminės saugos vertinimas buvo atliekamas pagal REACH reglamentą 14 (3) straipsno priedo I skyriaus 
3  punktą(Pavojaus aplinkai vertinimas) ir 4 punktą (PBT / vPvB vertinimas). Nebuvo nustatyta jokio 
pavojaus, todėl poveikio vertinimas ir rizikos apibūdinimas nėra būtinas (REACH I priedo 5.0 punktas). 
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Darbuotojai 

Pagalbinis 
scenarijus  

Poveikio 
vertinimo 
metodas 

Specifinės 
sąlygos 

Vertė Poveikio lygis RCR* 

PROC1 ECETOC TRA Be vietinės 
ištraukiamosios 

vėdinimo sistemos 

Įkvėpimas 0,007 mg/m³ 0,007 

PROC2 ECETOC TRA Be vietinės 
ištraukiamosios 

vėdinimo sistemos 

Įkvėpimas 0,007 mg/m³ 0,007 

PROC3 ECETOC TRA Be vietinės 
ištraukiamosios 

vėdinimo sistemos 

Įkvėpimas 0,07 mg/m³ 0,07 

PROC4 ECETOC TRA Be vietinės 
ištraukiamosios 

vėdinimo sistemos 

Įkvėpimas 0,7 mg/m³ 0,7 

PROC8b ECETOC TRA Be vietinės 
ištraukiamosios 

vėdinimo sistemos 

Įkvėpimas 0,07 mg/m³ 0,07 

PROC9 ECETOC TRA Be vietinės 
ištraukiamosios 

vėdinimo sistemos 

Įkvėpimas 0,07 mg/m³ 0,07 

PROC15 ECETOC TRA Be vietinės 
ištraukiamosios 

vėdinimo sistemos 

Įkvėpimas 0,07 mg/m³ 0,07 

*Rizikos apibūdinimo santykis 

4. Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi poveikio 
scenarijuje apibrėžtų ribų 

Žiūrėkite į toliau pateiktus dokumentus: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety 
assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the 
SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply 
Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 

 

1. Trumpasis poveikio scenarijaus pavadinimas: Preparatų ruošimas 
 

Pagrindinės vartotojų grupės : SU 3 
Galutinio naudojimo sektoriai : SU 10 
Procesų kategorijos : PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9 
Išleidimo į aplinką kategorija : ERC2:  

2. Poveikio scenarijus 

2.1 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl: ERC2 

Produkto savybės 
Medžiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

: Apima medžiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

2.2 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl: PROC1, PROC2, PROC3, 
PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9 

Produkto savybės 
Medžiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

: Apima medžiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

Fizikinė būsena (naudojimo metu) : Kietoji medžiaga, mažas dulkėtumas 

Naudojimo dažnis ir trukmė 
Naudojimo trukmė : > 4 h 
Naudojimo dažnis : 220 dienos per metus 
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Kitos veiklos sąlygos, įtakojančios poveikį darbuotojams 
Lauke / Viduje : Viduje 

Techninės sąlygos ir priemonės 
Numatyti atitinkamą vėdinimą., Reikalaujama laikytis geros darbo praktikos. 

Organizacinės priemonės, skirtos sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, sklaidą ir poveikį 
Užtikrinti, kad meistrai būtų apmokyti sumažinti iki minimumo poveikį. 

Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu 
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones ir pirštines., Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių. 

3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį 

Aplinka 

Cheminės saugos vertinimas buvo atliekamas pagal REACH reglamentą 14 (3) straipsno priedo I skyriaus 
3  punktą(Pavojaus aplinkai vertinimas) ir 4 punktą (PBT / vPvB vertinimas). Nebuvo nustatyta jokio 
pavojaus, todėl poveikio vertinimas ir rizikos apibūdinimas nėra būtinas (REACH I priedo 5.0 punktas). 

Darbuotojai 

Pagalbinis 
scenarijus  

Poveikio 
vertinimo 
metodas 

Specifinės 
sąlygos 

Vertė Poveikio lygis RCR* 

PROC1 ECETOC TRA Be vietinės 
ištraukiamosios 

vėdinimo sistemos 

Įkvėpimas 0,007 mg/m³ 0,007 

PROC2 ECETOC TRA Be vietinės 
ištraukiamosios 

vėdinimo sistemos 

Įkvėpimas 0,007 mg/m³ 0,007 

PROC3 ECETOC TRA Be vietinės 
ištraukiamosios 

vėdinimo sistemos 

Įkvėpimas 0,07 mg/m³ 0,07 

PROC4 ECETOC TRA Be vietinės 
ištraukiamosios 

vėdinimo sistemos 

Įkvėpimas 0,7 mg/m³ 0,7 

PROC5 ECETOC TRA Be vietinės 
ištraukiamosios 

vėdinimo sistemos 

Įkvėpimas 0,7 mg/m³ 0,7 

PROC8b ECETOC TRA Be vietinės 
ištraukiamosios 

vėdinimo sistemos 

Įkvėpimas 0,07 mg/m³ 0,07 

PROC9 ECETOC TRA Be vietinės 
ištraukiamosios 

vėdinimo sistemos 

Įkvėpimas 0,07 mg/m³ 0,07 

*Rizikos apibūdinimo santykis 

4. Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi poveikio 
scenarijuje apibrėžtų ribų 

Žiūrėkite į toliau pateiktus dokumentus: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety 
assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the 
SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply 
Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 

 

1. Trumpasis poveikio scenarijaus pavadinimas: Naudojamas kaip laboratorinis reagentas 
 

Pagrindinės vartotojų grupės : SU 22 
Galutinio naudojimo sektoriai : SU 3, SU 22, SU24 
Cheminių produktų kategorija : PC21 
Procesų kategorijos : PROC15 
Išleidimo į aplinką kategorija : ERC4, ERC6a, ERC6b:  
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2. Poveikio scenarijus 

2.1 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl: ERC4, ERC6a, ERC6b 

Produkto savybės 
Medžiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

: Apima medžiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

2.2 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl: PROC15, PC21 

Produkto savybės 
Medžiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

: Apima medžiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

Fizikinė būsena (naudojimo metu) : Kietoji medžiaga, mažas dulkėtumas 

Naudojimo dažnis ir trukmė 
Naudojimo trukmė : > 4 h 
Naudojimo dažnis : 220 dienos per metus 

Kitos veiklos sąlygos, įtakojančios poveikį darbuotojams 
Lauke / Viduje : Viduje 

Techninės sąlygos ir priemonės 
Numatyti atitinkamą vėdinimą., Reikalaujama laikytis geros darbo praktikos. 

Organizacinės priemonės, skirtos sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, sklaidą ir poveikį 
Užtikrinti, kad meistrai būtų apmokyti sumažinti iki minimumo poveikį. 

Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu 
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones ir pirštines., Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių. 

3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį 

Aplinka 

Cheminės saugos vertinimas buvo atliekamas pagal REACH reglamentą 14 (3) straipsno priedo I skyriaus 
3  punktą(Pavojaus aplinkai vertinimas) ir 4 punktą (PBT / vPvB vertinimas). Nebuvo nustatyta jokio 
pavojaus, todėl poveikio vertinimas ir rizikos apibūdinimas nėra būtinas (REACH I priedo 5.0 punktas). 

Darbuotojai 

Pagalbinis 
scenarijus  

Poveikio 
vertinimo 
metodas 

Specifinės 
sąlygos 

Vertė Poveikio lygis RCR* 

PROC15 ECETOC TRA Be vietinės 
ištraukiamosios 

vėdinimo sistemos 

Įkvėpimas 0,07 mg/m³ 0,07 

*Rizikos apibūdinimo santykis 

4. Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi poveikio 
scenarijuje apibrėžtų ribų 

Žiūrėkite į toliau pateiktus dokumentus: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety 
assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the 
SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply 
Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 

 

1. Trumpasis poveikio scenarijaus pavadinimas: Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo priemonės, 
naudojamos procesuose ir produktuose, netampančios sudedamosios gaminių dalimis 
 

Pagrindinės vartotojų grupės : SU 22 
Galutinio naudojimo sektoriai : SU 3, SU 22, SU24 
Cheminių produktų kategorija : PC2, PC14, PC15, PC20, PC35 
Procesų kategorijos : PROC5, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15 
Išleidimo į aplinką kategorija : ERC4:  
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2. Poveikio scenarijus 

2.1 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl: ERC4 

Produkto savybės 
Medžiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

: Apima medžiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

2.2 Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl: PROC5, PROC9, PROC10, 

PROC11, PROC13, PROC15, PC2, PC14, PC15, PC20, PC35 

Produkto savybės 
Medžiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

: Apima medžiagos procentinį dydį produkte iki 100% (jei 
nenustatyta kitaip). 

Fizikinė būsena (naudojimo metu) : Kietoji medžiaga, mažas dulkėtumas 

Naudojimo dažnis ir trukmė 
Naudojimo trukmė : > 4 h 
Naudojimo dažnis : 220 dienos per metus 

Kitos veiklos sąlygos, įtakojančios poveikį darbuotojams 
Lauke / Viduje : Viduje 

Techninės sąlygos ir priemonės 
Numatyti atitinkamą vėdinimą., Reikalaujama laikytis geros darbo praktikos. 

Organizacinės priemonės, skirtos sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, sklaidą ir poveikį 
Užtikrinti, kad meistrai būtų apmokyti sumažinti iki minimumo poveikį. 

Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsaugos, higienos ir sveikatos vertinimu 
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones ir pirštines., Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių. 

3. Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį 

Aplinka 

Cheminės saugos vertinimas buvo atliekamas pagal REACH reglamentą 14 (3) straipsno priedo I skyriaus 
3  punktą(Pavojaus aplinkai vertinimas) ir 4 punktą (PBT / vPvB vertinimas). Nebuvo nustatyta jokio 
pavojaus, todėl poveikio vertinimas ir rizikos apibūdinimas nėra būtinas (REACH I priedo 5.0 punktas). 

Darbuotojai 

Pagalbinis 
scenarijus  

Poveikio 
vertinimo 
metodas 

Specifinės 
sąlygos 

Vertė Poveikio lygis RCR* 

PROC5 ECETOC TRA Be vietinės 
ištraukiamosios 

vėdinimo sistemos 

Įkvėpimas 0,7 mg/m³ 0,7 

PROC9 ECETOC TRA Be vietinės 
ištraukiamosios 

vėdinimo sistemos 

Įkvėpimas 0,07 mg/m³ 0,07 

PROC10 ECETOC TRA Be vietinės 
ištraukiamosios 

vėdinimo sistemos 

Įkvėpimas 0,35 mg/m³ 0,35 

PROC11 ECETOC TRA Be vietinės 
ištraukiamosios 

vėdinimo sistemos 

Įkvėpimas 0,7 mg/m³ 0,7 

PROC13 ECETOC TRA Be vietinės 
ištraukiamosios 

vėdinimo sistemos 

Įkvėpimas 0,35 mg/m³ 0,35 

PROC15 ECETOC TRA Be vietinės 
ištraukiamosios 

vėdinimo sistemos 

Įkvėpimas 0,07 mg/m³ 0,07 

*Rizikos apibūdinimo santykis 
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4. Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi poveikio 
scenarijuje apibrėžtų ribų 

Žiūrėkite į toliau pateiktus dokumentus: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety 
assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the 
SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply 
Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs). 
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* 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

· 1.1 Produkto identifikatorius

· Prekybos ženklas: NATRIO HIPOCHLORITO ACQUAFLEX
· UFI: Nenustatyta.
· 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
· Naudojimo sektorius

SU3   Pramoninis naudojimas: atskirų medžiagų arba preparatuose naudojimas pramonės gamybos vietose
· Produkto kategorija PC37   Vandens apdorojimo cheminės medžiagos
· Proceso kategorija

PROC1   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame procese, kurio metu poveikis nenumatomas,
arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC2   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame nepertraukiamame procese, kartais
pasireiškiant kontroliuojamam poveikiui, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC3   Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos procesuose,
kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės
izoliavimo sąlygos
PROC4   Cheminių produktų gamyba, esant poveikio galimybei

· Patekimo į aplinką kategorija
ERC4   Nereaguojančios pagalbinės apdirbimo priemonės naudojimas pramonės įmonėje (neįterpiant į
gaminį ar jo paviršių)

· Medžiagos / mišinio panaudojimas Aktyviojo bromo gamybai in situ naudojamo prekursoriaus

· 1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys
· Gamintojas / tiekėjas

ACQUAFLEX srl
Via Calvino 7
I-20017 Rho ( MI)
info@acquaflex.com

· 1.4 Pagalbos telefono numeris:
Tarptautinis pagalbos telefono numeris 24-7: +39 0687 501 979
Apsinuodijimų  kontrolês ir informacijos biuras visą parą: Tel. +370 (5) 236 2052; +370 687 53378

2. SKIRSNIS. Galimi  pavojai

· 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
· Klasifikavimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008

GHS05 korozija

Met. Corr.1 H290 Gali ėsdinti metalus.

Skin Corr. 1B H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Eye Dam. 1 H318 Smarkiai pažeidžia akis.

GHS09 aplinka

Aquatic Acute 1 H400 Labai toksiška vandens organizmams.

Aquatic Chronic 2 H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

· 2.2 Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008

Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos GHS05, GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga

· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
natro hipochlorito tirpalas ..% Cl aktyv.

(Tęsinys 2 psl.)
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· Pavojingumo frazės
H290 Gali ėsdinti metalus.
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H400 Labai toksiška vandens organizmams.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

· Atsargumo frazės
P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos

priemones/naudoti klausos apsaugos priemones.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą

nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius,

jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ /

kreiptis į gydytoją.
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines /

tarptautines taisykles.
· Papildomos nuorodos:

EUH031 Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas.
· 2.3 Kiti pavojai
· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.
· Endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymas Nevartotina

3. SKIRSNIS. Sudėtis  arba informacija apie sudedamąsias dalis

· 3.2 Mišiniai
· Aprašymas: Žemiau išvardytų medžiagų mišinys su pavojingais priedais.

· Pavojingos sudedamosios medžiagos :

CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
ES numeris: 017-011-00-1
Reg.nr.: 01-2119488154-34-XXXX

natro hipochlorito tirpalas ..% Cl aktyv.
 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1,

H318;  Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic
1, H410 (M=1);  STOT SE 3, H335, EUH031
Konkreti koncentracijos riba: EUH031: C ≥ 5 %

≥5-<20%

· Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

· 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
· Bendra informacija:

Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti.
gelbėtojų turi būti gerai aprūpinti

· Įkvėpus: Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono.
· Po kontakto su oda:

Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

· Po kontakto su akimis:
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu ir pasikonsultuoti su gydytoju.

· Prarijus: Išgerti didelį kiekį vandens, garantuoti tyrą orą. Nedelsiant kreiptis į gydytojus.
· 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

(Tęsinys 3 psl.)
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· 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

· 5.1 Gesinimo priemonės
· Tinkamos gesinimo medžiagos:

CO2, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti vandens sorve arba alkoholiui
atspariomis putomis.

· 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 5.3 Patarimai gaisrininkams
· Ypatingos saugos priemonės:

Uždėti kvėpavimo apsaugos priemonę.
Gaisrininkai ir kiti nuo gaisro nukentėję asmenys privalo dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

· 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Uždėti kvėpavimo apsaugos priemonę.
Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų.

· 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:
Praskiesti dideliu kiekiu vandens.
Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/gruntinius vandenis.

· 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:
Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).
Panaudoti neutralizavimo priemonę.
Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.
Garantuoti pakankamą vėdinimą.

· 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

· 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą/nutraukimą.
Vengti aerozolių susidarymo.

· Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.

· 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
· Sandėliavimas:
· Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms: Nėra jokių specialių reikalavimų.
· Nuorodos dėl laikymo bendrai: Nelaikyti kartu su rūgštimis.
· Kitos sandėliavimo nuorodos: Talpas laikyti sandariai uždarytas.
· 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

8. SKIRSNIS. Poveikio  kontrolė / asmens apsauga

· 8.1 Kontrolės parametrai
· Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

Produkte nesama jokių žymių kiekių medžiagų, kurių duomenys turėtų įtakos darbo vietai ir būtų stebėtini.
(Tęsinys 4 psl.)
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· Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

· 8.2 Poveikio kontrolės priemonės
· Atitinkamos techninio valdymo priemonės Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.
· Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga
· Bendrosios saugos ir higienos priemonės:

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.
Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.
Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.
Vengti kontakto su akimis ir oda.

· Kvėpavimo apsaugą
Esant trumpalaikiam arba mažam krūviui pakanka respiratoriaus. Esant ilgesniam poveikiui, panaudoti nuo
aplinkos nepriklausantį kvėpavimo apsaugos įtaisą.
Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo apsaugą.

· Rankų apsaugą
Apsauginės pirštinės
Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.

· Pirštinių medžiaga
Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių
rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinės
medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.
Pirštinės iš neopreno

· Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis
Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.

· Akių ir (arba) veido apsaugą Tampriai prisispaudžiantys akiniai
· Kūno apsauga: Naudoti apsauginį kostiumą.
· Poveikio aplinkai kontrolės priemonės Neleisti patekti į kanalizaciją.

* 9. SKIRSNIS. Fizikinės  ir cheminės savybės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
· Bendra informacija
· Fizinė būsena Skysta(s)
· Spalva: Limpid
· Kvapas: Aitrus(i)
· Lydymosi ir stingimo temperatūra Nenustatyta
· Virimo temperatūra arba pradinė virimo

temperatūra ir virimo temperatūros intervalas 100 °C (212 °F)
· Degumas Nevartotina.
· Pliūpsnio temperatūra: Nevartotina.
· Skilimo temperatūra: >25 °C (>77 °F)
· pH esant 20 °C (68 °F) 12
· Tirpumas
· vandeniu: Pilnai maišytina(s).
· Garų slėgis esant 20 °C (68 °F): 17-20 hPa (12,8-15 mm Hg)
· Tankis ir (arba) santykinis tankis
· Tankis esant 20 °C (68 °F): 1,2-1,33 g/cm³ (10,014-11,099 lbs/gal)

· 9.2 Kita informacija
· Išvaizda:
· Forma: Skysta(s)
· Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei

saugumui
· Savaiminio užsidegimo temperatūra: Produktas savaime neužsidega.
· Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.

(Tęsinys 5 psl.)
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· Informacija apie fizinių pavojų klases
· Sprogstamosios medžiagos atkrenta
· Degiosios dujos atkrenta
· Aerozoliai atkrenta
· Oksiduojančiosios dujos atkrenta
· Suslėgtosios dujos atkrenta
· Degieji skysčiai atkrenta
· Degios kietos medžiagos atkrenta
· Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai atkrenta
· Piroforiniai skysčiai atkrenta
· Piroforinės kietosios medžiagos atkrenta
· Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai atkrenta
· Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas

esant sąlyčiui su vandeniu atkrenta
· Oksiduojantieji skysčiai atkrenta
· Oksiduojančiosios kietosios medžiagos atkrenta
· Organiniai peroksidai atkrenta
· Metalų koroziją sukeliančios medžiagos

Gali ėsdinti metalus.
· Desensibilizuoti sprogmenys atkrenta

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

· 10.1 Reaktyvumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.2 Cheminis stabilumas
· Informacija apie laikymo trukmę produktas yra stabilus 6 mėnesius, jei tinkamai laikomas
· Instrukcijos kaip patikrinti desensibilizaciją Nenustatyta.
· Terminis irimas / vengtinos sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
· 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
· 10.4 Vengtinos sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nežinomi jokie irimo produktai.

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

· 11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
· Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

· Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:

7681-52-9 natro hipochlorito tirpalas ..% Cl aktyv.

Oralinis(ė) LD50 1100 mg/kg (rat)

Dermalinis(ė) LD50 >20000 mg/kg (rabbit)

Inhaliacinis(ė) LC50/1h >10,5 mg/m3 (rat)

· Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

· Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas
Smarkiai pažeidžia akis.

· Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

(Tęsinys 6 psl.)

 LT 



Puslapis 6/9

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentas (ES) 2020/878

Spausdinimo data: 13.04.2022 Peržiūrėta: 13.04.2022Versijos numeris 2 (pakeičia versiją 1)

Prekybos ženklas: NATRIO HIPOCHLORITO ACQUAFLEX

(Puslapio 5 tęsinys)

54.0.16

· STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· 11.2 Informacija apie kitus pavojus

· Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

· 12.1 Toksiškumas
Note: no ecological testing was carried out on the product. Data are based on the properties of the main
components.

· Vandeninis toksiškumas:

7681-52-9 natro hipochlorito tirpalas ..% Cl aktyv.

EC50/3h >3 mg/l (btt)

EC50/96h 0,1-0,4 mg/l (algae)

LC50/24h  (daphnia)

LC50/96h 0,39-0,45 mg/l (Bluegill sunfish)

· 12.2 Patvarumas ir skaidumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.
· 12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios pasižymėtų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis.
· 12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis
· Kitos ekologinės nuorodos:
· Bendrosios nuorodos:

Vandens užteršimo klasė 2 (Savarankiška klasifikacija): užteršia vandenį
Neleisti patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją.
Negali neskiestame pavidale arba nenukenksminus patekti į nuotėkas arba į ištekėjimo kanalą.
Net ir nedideliems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė.

13. SKIRSNIS. Atliekų  tvarkymas

· 13.1 Atliekų apdorojimo metodai
· Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

· Nevalytos pakuotės:
· Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.
· Rekomenduojamas valiklis: Vanduo, jeigu įmanoma pridedant valymo priemonės.

14. SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

· 14.1 JT numeris ar ID numeris
· ADR, IMDG, IATA UN1791

· 14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas
· ADR 1791 HIPOCHLORITO TIRPALAS, PAVOJINGA

APLINKAI

(Tęsinys 7 psl.)
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· IMDG, IATA HYPOCHLORITE SOLUTION

· 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

· ADR, IMDG

· klasė 8 Ėsdinančios medžiagos
· Pavojingumo etiketė 8 

· IATA

· Class 8 Ėsdinančios medžiagos
· Label 8 

· 14.4 Pakuotės grupė
· ADR, IMDG, IATA III

· 14.5 Pavojus aplinkai:
· Marine pollutant: Simbolis (žuvis ir medis)
· Ypatingas ženklinimas (ADR): Simbolis (žuvis ir medis)

· 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Atsargiai: Ėsdinančios medžiagos
· Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio kodas): 80
· EMS numeris: F-A,S-B
· Segregation groups Hypochlorites

· 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu
pagal IMO priemones Nevartotina.

· Transportavimas/kitos nuorodos:

· ADR
· Riboti kiekiai (LQ): 5L
· Nekontroliuojami kiekiai (EQ) Kodas: E1

Didžiausias neto kiekis vidinėje taroje: 30 ml
Didžiausias neto kiekis išorinėje taroje: 1000 ml

· Transporto kategorija 3 
· Tunelio apribojimo kodas: E 

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 5L
· Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

· UN "Model Regulation": UN 1791 HIPOCHLORITO TIRPALAS,  8,  II ,
PAVOJINGA APLINKAI

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

· 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
· Ženklinimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008 žiūrėti 2 skyrių

(Tęsinys 8 psl.)
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· Direktyva 2012/18/ES
· Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
· Seveso kategorija E1  Pavojinga vandens aplinkai
· Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant žemesnės pakopos reikalavimus 200 t
· Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukštesnės pakopos reikalavimus 500 t
· REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 3

· Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje
apribojimo - II Priedas

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· REGLAMENTAS (ES) 2019/1148

· I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI (Viršutinė ribinė vertė
licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalį)

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· II Priedas - SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANEŠTI

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· Nacionaliniai normatyvai:

· Kitos nuostatos, apribojimai ir draudimai niekas
· Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos (SVHC) pagal REACH, 57 straipsnio niekas
· 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija
Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra
pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

· 16.10 Galima susisiekti su Italijos apsinuodijimų kontrolės centrų telefonų numeriais
· Svarbios frazės

H290 Gali ėsdinti metalus.
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
H400 Labai toksiška vandens organizmams.
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUH031 Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas.

· Duomenų suvestinę sudarantis skyrius: Research and development department
· Asmuo kontaktams : Drssa Baggio E-mail: baggio@acquaflex.com
· Ankstesnės versijos data: 12.04.2022
· Ankstesnės versijos numeris: 1 
· Santrumpos ir akronimai:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Metalų koroziją sukeliančios medžiagos – 1 kategorija
Skin Corr. 1B: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 1B kategorija
Eye Dam. 1: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 1 kategorija
STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija

(Tęsinys 9 psl.)
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Aquatic Acute 1: Pavojinga vandens aplinkai - ūmus pavojus vandens aplinkai – 1 kategorija
Aquatic Chronic 1: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 1 kategorija
Aquatic Chronic 2: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 2 kategorija

· * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys   
 LT 
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UAB “MARG ŪNAS”, 
Ringuvos g. 53, LT-45245 Kaunas 

Tel.: (37) 49 10 79; faks.: (37) 49 10 80 
www.margunas.lt  

 
 
 
 
 
1.1. Produkto identifikatorius 

Produkto pavadinimas:                     Ekoflock 50-100 
Cheminis pavadinimas:                    vandeninis tirpalas, kurio sudėtyje yra  

POLIALIUMINIO CHLORIDO  
 
1.2 Medžiagos nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Naudojimas: cheminis produktas vandens valymui. 
Nerekomenduojami naudojimo būdai: nežinomi. 
1.3. Išsami informacija apie Saugos duomenų lapo teikėją 
Tiekėjas: UAB “MARGŪNAS” 
El. pašto adresas: margunas@margunas.lt  
Už saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: zita@margunas.lt 
1.4. Pagalbos telefono numeris: 
Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą,  Šiltnamių g. 29, LT-2043 Vilnius, 
telefonas: (8 5) 236 20 52, 8 687 53378; el. paštas: info@tox.lt  
Bendrasis pagalbos telefonas: 112. 
 

 
 
 
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas: 
Mišinys buvo įvertintas ir/arba išbandytas dėl savo fizinių savybių ir pavojų aplinkai ir jam taikomas 
toks klasifikavimas: 
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais: 
Fiziniai pavojai:  Met. Corr. 1;    H290  Gali ėsdinti metalus. 
Pavojai sveikatai:  Eye Dam. 1;  H318 Smarkiai pažeidžia akis. 
 
2.2. Ženklinimo elementai: 

Ženklinimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008  (GHS ženklinimas) su pakeitimais: 

Signalinis žodis:   Dgr Pavojinga 
Pavojaus piktogramos: 

 

 

 GHS05  
 
Pavojingos medžiagos, kurios turi būti nurodytos etiketėje: 
CAS Nr.  Medžiaga 
1327-41-9  Polialiuminio chloridas 

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVöS ARBA ĮMONöS 
IDENTIFIKAVIMAS 

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 
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Pavojingumo frazės: 

H290   Gali ėsdinti metalus. 
H318   Smarkiai pažeidžia akis. 

Atsargumo frazės: 

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. 
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/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. 
P310 Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba 

kreiptis į gydytoją. 
P406 Laikyti korozijai atsparioje talpykloje, turinčioje atsparią vidinę dangą. 
 
2.3. Kiti pavojai:  
Kiti pavojai: Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. 
Kontaktuodamas su netauriaisiais metalais, pavyzdžiui, aliuminiu, geležimi, cinku ir jų lydiniais 
išskiria vandenilio dujas, kurios gali suformuoti sprogius mišinius su oru. 
 

 
 
 
3.2. Mišiniai 
Pavojingi komponentai: 

EC-/CAS- Nr. 
REACH Registracijos Nr. 

Cheminis pavadinimas %  
Klasifikacija  

1272/2008 EB  
215-477-2 
1327-41-9 

01-2119531563-43-XXXX 

Polialiuminio 
chloridas 

18 - 43 Met. Corr. 1; H290 
Eye Dam. 1; H318 

 
Papildoma informacija:  
Pavojingumo simbolių, pavojingumo frazių tekstai ir kitų žymenų išaiškinimai pateikti  16 skirsnyje. 
 

 
 

 
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Bendra informacija: visais atvejais, kai kyla abejonių ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, 
nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti ką 
nors į burną. Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į Apsinuodijimų 
kontrolės ir informacijos biurą tel. (8~5) 236 20 52. 
Įkvėpus: Įkvėpus aerozolių, nedelsiant nutraukti kontaktą – išeiti ar išnešti nukentėjusįjį į tyrą orą, 
suteikti ramybę. Jei nukentėjusysis jaučiasi blogai, kreiptis į gydytoją. 
Patekus ant odos: nurengti suteptus drabužius, plauti pažeistas odos vietas vandeniu su muilu, jei 
reikia, naudoti odos kremą. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. Išplauti suteptus drabužius, 
prieš vėl juos apsivelkant. 
Patekus į akis: plauti akis ir veidą vandeniu keletą minučių, pakeliant ir nuleidžiant  akių vokus. Jei 
įmanoma, išimti kontaktinius lęšius. Jei akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus:  Skalauti burną, jei nukentėjusysis sąmoningas, gerti daug vandens. Jei prarytas didelis kiekis 
medžiagos, nedelsiant kreiptis pagalbos į gydytoją. 
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

3 SKIRSNIS. SUDöTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONöS 
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Gali smarkiai pažeisti/dirginti akis. 
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 
reikalingumą 
Gydyti simptomiškai. 
 

 
 
 
Bendri gaisro pavojai: Nedegi medžiaga. 
5.1. Gesinimo priemonės 
Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: 
Pats produktas nedegus, gaisro metu gesinimo priemonės turi būti parenkamos įvertinant aplink 
degančių medžiagų savybes.  
Netinkamos gaisro gesinimo priemonės: 
Nežinomos. 
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
Terminio skilimo metu gali išsiskirti druskos rūgšties dūmai. 
5.3. Patarimai gaisrininkams 
Specialios apsaugos priemonės, skirtos gaisrininkams 
Nedegūs gaisrininkų rūbai, autonominiai kvėpavimo aparatai. Skilimo produktų išsiskyrimas gali būti 
pavojingas. 
Papildoma informacija 
Surinkti gaisro gesinimo vandenį, neleisti jam patekti į kanalizaciją. 
 

 
 
 
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:   
Išsiliejus produktui, nutraukti bet kokius darbus. Evakuoti avarijos likvidavime nedalyvaujančius 
žmones. Vengti kontakto su išsiliejusiu produktu. Užtikrinti maksimalią galimą patalpų ventiliaciją. 
Dėvėti tinkamą, apsauginę aprangą, nurodytą 8 sk. 
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės:   
Neleisti išsiliejusiam produktui patekti į kanalizaciją, vandens telkinius, dirvožemį, gruntinius 
vandenis. 
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei  priemonės:   
Išsiliejusį produktą absorbuoti smėliu, žemėmis ar kitu tinkamu inertišku absorbentu ir patalpinti į tam 
skirtą talpą atliekoms. Likučius nuplauti dideliu vandens kiekiu. Niekada nepilti išsiliejusio produkto 
atgal į originalią pakuotę. 
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 
Asmeninės apsauginės priemonės – žiūr. 8 sk. 
Atliekų šalinimas – žiūr. 13 sk. 
 

 
 

 
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:   
Darbo vieta ir darbo procedūros turi būti suprojektuotos taip, kad galima būtų užkirsti kelią ar 
sumažinti tiesioginį kontaktą su produktu. Vengti produkto patekimo į akis. Užtikrinti tinkamą 
ventiliaciją. Vengti produkto patekimo į kanalizaciją. Naudoti apsauginius drabužius ir asmenines 
apsaugines priemones, nurodytas 8 sk. 
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:  

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINöS PRIEMONöS 

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONöS 

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDöLIAVIMAS 
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Produktą laikyti originalioje pakuotėje arba konteineryje/polietileno, stiklo pluoštu armuoto poliesterio 
(FRP) arba PVC dengtoje talpoje. 
Vengtinos medžiagos: Daugelis metalų, ypač netaurieji metalai. 
7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (ai): 
Nėra informacijos. 
 

 
 
 
8.1. Kontrolės parametrai 
Profesinio poveikio ribinės vertės: 
Cheminės medžiagos profesinio poveikio ribiniai dydžiai: HN 23:2011 duomenys:  

Cheminė medžiaga 
 

Ribinis dydis 

Pasta-
bos 

Ilgalaikio 
poveikio  

ribinis dydis 
(IPRD) 

Trumpalaikio 
poveikio 

ribinis dydis 
(TPRD) 

Neviršytinas  
ribinis dydis 

(NRD) 

Pavadinimas CAS mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm 
Aliuminis ir tirpūs jo junginiai 
(kaip Al) 

  
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Profesinio poveikio ribinės vertės: 
Komponentas     Tipas  Vertė  Forma 
Polialiuminio chloridas (CAS 1327-41-9) TWA  2 mg/m3 Tirpios aliuminio druskos 
        
DNEL 
Komponentas Tipas  Poveikio būdas Dydis Forma 
Polialiuminio chloridas 
(PAC) 
(CAS 1327-41-9) 

Pramoninis 
 
Vartotojų 

Įkvėpus 
 
Prarijus 
 

20,2 mg/m3 
 
3,4 mg/kg bw/dieną 

Ilgalaikis 
sisteminis poveikis 
Ilgalaikis 
sisteminis poveikis 

 
PNEC 
Komponentas Tipas  Poveikio būdas Dydis Forma 
Polialiuminio chloridas 
(PAC) 
(CAS 1327-41-9) 

Netaikoma STP 
Vanduo 
Vanduo 

20 mg/l 
0,3µg/l 
0,03µg/l 

 
Gėlas vanduo 
Jūros vanduo 

 
8.2. Poveikio kontrolė: 
Techninės priemonės: gera patalpų ventiliacija darbo vietoje. 
Akių apsauga: apsauginiai akiniai, veidą dengiantys skydeliai. Apsirūpinti švariu vandeniu akių 
plovimui. 
Rankų apsauga: apsauginės PVC, neopreninės arba nitrilo gumos pirštinės, atitinkančios LST EN 
374 reikalavimus. 
Odos apsauga: darbo drabužiai. Išskalbti suteptus drabužius prieš juos naudojant dar kartą. 
Kvėpavimo takų apsauga: įprastai naudojant – nereikalinga. Apsisaugojimui nuo aerozolių ar garų 
turi būti naudojami tinkami respiratoriai. Esant nekontroliuojamų emisijų rizikai, naudoti 
autonominius kvėpavimo aparatus.   
Poveikio aplinkai kontrol ė: vengti išsiliejimo. Išsiliejus produktui, informuoti atitinkamas tarnybas. 
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9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
Agregatinė būsena: Skystis. 
Spalva: Skaidrus, gelsvos spalvos. 
Kvapas: Silpno kvapo. 
Kvapo atsiradimo slenkstis: Nėra. 
Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH: <2 (kai pH > 2, žiūr. 9.2.sk.) 
Lydymosi/užšalimo temperatūra, oC: -18 0C - -75 0C 
Pradinė virimo temperatūra/intervalas, oC: >100 0C. 
Pliūpsnio temperatūra, oC: Netaikoma. 
Garavimo greitis: Netaikoma. 
Degumas: Netaikoma. 
Sprogumo ribos: Netaikoma. 
Garų slėgis: Nėra duomenų. 
Garų tankis: Nėra duomenų. 
Santykinis tankumas: Nėra duomenų. 
Tankis/Tūrinis tankis: 1100 – 1400 kg/m3. 
Tirpumas (vandenyje): Maišosi su vandeniu. 
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo): Netaikoma. 
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra, oC: Netaikoma. 
Skilimo temperatūra: Nėra duomenų. 
Klampa, mPa.s: 10 – 50 mPa.s (20 0C). 
 
9.2. Kita informacija 
Dėl joninių savybių ir sudėties, produkto negalima tirti standartizuotais vandens tyrimų metodais. 
Reikalingi specialiai paruošti ir pritaikyti metodai. Kai gaunama apskaičiuotoji pH vertė > 2. 
Polialiuminio chloridas = aliuminio chloridas, bazinis = aliuminio hidroksichloridas. 
 

 
 
 
10.1. Reaktingumas 
Reaguoja su dauguma metalų, ypač netauriaisiais metalais, ir jų lydiniais. 
10.2. Cheminis stabilumas 
Produktas stabilus normaliomis sąlygomis. 
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 
Kontaktuodamas su netauriaisiais metalais, pavyzdžiui, geležimi, aliuminiu, cinku ir jų lydiniais 
išskiria vandenilio dujas, kurios gali suformuoti sprogius mišinius su oru. 
10.4. Vengtinos sąlygos 
Nėra normaliomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis. Nelaikyti temperatūroje aukštesnėje, kaip 50 0C. 
Terminis skilimas gali vykti, pakilus temperatūrai virš 200 0C. 
10.5. Nesuderinamos medžiagos 
Produktas gali reaguoti su stipriais reduktoriais ir stipriais oksidatoriais. 
10.6. Pavojingi skilimo produktai: 
Normaliomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma. Terminio skilimo metu 
gali išsiskirti dirginančios dujos ar garai. Vandenilio chloridas. 
 

 
 
 
11.1. Toksikologinė informacija 
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Ūmus toksiškumas:  Neklasifikuojama. 
Produktas    Tyrimų duomenys 
Ecoflock 50-100 (Mišinys)  LD50/per odą/žiurkė: >2000 mg/kg bw; 
     LD50/prarijus/žiurkė: > 2000 mg/kg, bw. 
Komponentai    Tyrimų duomenys 
Polialiuminio chloridas  LD50/per odą/žiurkė: > = 2000 mg/kg bw; 
(CAS 1327-41-9)   LD50/prarijus/žiurkė: > 2000 mg/kg bw; 
     LC50/įkvėpus/žiurkė: >5 mg/l, 4 val., panaši medžiaga. 
(Produkto įverčiai gali būti pagrįsti nerodomų papildomų komponentų duomenimis). 
 
Odos ėsdinimas / dirginimas 
Ilgalaikis ar kartotinis poveikis gali sausinti ir dirginti odą. Jautriems žmonėms gali dirginti odą.  
 
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas 
Gali smarkiai pažeisti akis. 
 
Odos jautrinimas 
Dėl dalinio ar visiško duomenų trūkumo klasifikacija negalima. 
 
Kvėpavimo takų jautrinimas 
Dėl dalinio ar visiško duomenų trūkumo klasifikacija negalima. 
 
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms 
Dėl dalinio ar visiško duomenų trūkumo klasifikacija negalima. 
 
Kancerogeniškumas 
Dėl dalinio ar visiško duomenų trūkumo klasifikacija negalima. 
 
Toksiškumas reprodukcijai 
Dėl dalinio ar visiško duomenų trūkumo klasifikacija negalima. 
 
STOT – vienkartinis poveikis 
Dėl dalinio ar visiško duomenų trūkumo klasifikacija negalima. 
 
STOT – kartotinis poveikis 
Dėl dalinio ar visiško duomenų trūkumo klasifikacija negalima. 
 
Aspiracijos pavojus 
Dėl dalinio ar visiško duomenų trūkumo klasifikacija negalima. 
 
Kita informacija 
Pažeistai odai gali sukelti paraudimą ir skausmą. Sausina odą. Ilgalaikis poveikis gali sukelti poveikį, 
panašų į egzemos. 
 

 
 
 
12.1. Toksiškumas 
 
Produktas   Tyrimų duomenys 
Ekoflock 50-100 (Mišinys)  

12 SKIRSNIS. EKOLOGINö INFORMACIJA 



 
Saugos duomenų lapas MSDL-089 

 (pagal ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2015/830 reikalavimus) 

7 lapas iš 9 lapų Versija: 4 Pildymo data: 
2008 01 07 

Paskutinio  
peržiūrėjimo data: 

2016 06 02 

 

Kita    EC50/Kita: 408 mg/l/48 val., apskaičiuotas 
LC50/Žuvys: 3225,8064 mg/l/96 val., apskaičiuotas 
EC50/Daphnia: 248,3871 mg/l/48 val., apskaičiuotas 

     
Komponentai   Tyrimų duomenys 
Polialiuminio chloridas EC50 Daphnia: 77-126 mg/l/48 val. pusiau statinis 
(CAS 1327-41-9)  0,212-1,26 mg/l (Al),  48 val. statinis 

EC50 Danio (Danio): >= 0,3587 mg/l (Al), 96 val. pusiau statinis 
LC10 Danio (Danio): > 0,58 mg/l (Al), 96 val. statinis 
NOEC Brook trout: 13 µg/l (Al), 60 dienų pusiau statinis 
 (Salvelinus fontinalis) 
 

(Produkto įverčiai gali būti pagrįsti nerodomų papildomų komponentų duomenimis). 
 
12.2. Patvarumas ir skaidomumas:  
Produktas susideda tiktai iš neorganinių komponentų, kurie nėra skaidūs. Biologinio skaidumo 
nustatymo metodai neorganiniams produktams netaikomi. 
12.3. Bioakumuliacijos potencialas 
Netaikoma. 
12.4. Judumas dirvožemyje: 
Produktas maišosi su vandeniu. Gali pasklisti vandens sistemose. 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
Netaikoma. 
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis:  
pH sumažėjimas gali būti žalingas vandens organizmams. 
Dumblių kiekis žymiai sumažėja, esant pH <6. 
Kai pH yra apie 5-5,5, aliuminio jonai gali būti žalingi lašišinėms žuvims.  
Todėl aliuminio druskos neturėtų būti išleidžiamos į vandens telkinius, nekontroliuojant pH vertės. 
Turi būti vengiama pH svyravimų nuo 5-5,5. Esant neutraliai pH vertei, aliuminio druskos nėra 
kenksmingos žuvims. 
Neišleisti į kanalizaciją, vandens telkinius, dirvožemį. 
Neprofesionalaus naudojimo ar šalinimo atveju pavojingumo aplinkai negalima atmesti. 
 

 
 
 
13.1 Atliekų tvarkymo metodai 
Produkto atliekos 
Klasifikuojamos kaip pavojingos atliekos. Tvarkomos vadovaujantis galiojančiais atliekų tvarkymo 
teisės aktų reikalavimais.  
Pakuočių atliekos 
Tvarkomos vadovaujantis galiojančiais pakuočių atliekų tvarkymo teisės aktų reikalavimais. 
Prieš atiduodant plastikines pakuotes perdirbimui, rekomenduojama pašalinti produkto likučius 
praskalaujant pakuotę vandeniu tris kartus. Jei įmanoma, nuoplovas naudoti procese, kur naudojamas 
produktas. Apverskite pakuotę, kad išvarvėtų. Jei pakuotė tuščia, bet neišvalyta, laikytis etiketėje  
nurodytų įspėjimų. 
Šalinimo būdai 
Nepilti į kanalizaciją, vandens telkinius, ant dirvožemio. 
Atliekų kodai turi būti parenkami naudotojo kiekvienu atveju atsižvelgiant į pramonės šaką ir gamybos 
procesą. 
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RID/ADR   

JT 
numeris 

Pavadinimas ir 
aprašymas 

Klasė 
Klasifikacinis 

kodas 

Pavojaus 
identifikaci-
nis numeris 

Ženklai 
Pakavimo 

grupė 

3264 

ĖSDINANTIS 
RŪGŠTINIS 
NEORGANINIS 
SKYSTIS, K.N. 
(Polialiuminio 
chlorido tirpalas) 

8 C1 80 8 III 

 

 
 
 
 
15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai: 
ES reglamentai:  
2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 Dėl 
cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis 
Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 67/548/EEB (su vėlesniais 
pakeitimais). 
2008 metų gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Dėl 
cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir 
panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006 (su vėlesniais pakeitimais). 
2010 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 453/2010 iš dalies keičiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 Dėl cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). 
2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/830 kuriuo iš dalies keičiamas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). 
Nacionaliniai įstatymai (Lietuva): 
HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio 
vertinimo bendrieji reikalavimai“  (Patvirtinta 2011-09-01 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. V-824/A1-389, 
Žin., 2011, Nr.112-5274). 
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai (Patvirtinta Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331, Žin., 
2007, Nr.123-5055). 
Kiti dokumentai, apribojimai it draudimai: 
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/68/EB 2008 m. rugsėjo 24 d. dėl 
pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (ADR, RID, ADN). 
Tarptautinio jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas (IMDG kodeksas). 
Techninės Saugaus pavojingų krovinių vežimo oru instrukcijos (ICAO – TI). 
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Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta Aplinkos Ministro 2002 m. birželio 27 d. 
įsakymu Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503, (su vėlesniais pakeitimais). 
Atliekų tvarkymo taisyklės. (Nauja redakcija, patvirtinta LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. 
įsakymu Nr. D1-368, Žin., 2011, Nr. 57-2721) (su vėlesniais pakeitimais). 
 
15.2. Cheminės saugos vertinimas 
Cheminės saugos vertinimas buvo atliktas kaip REACH registracijos dosje dalis. 
 

 
 

 
Pakeitimų istorija:   
SDL versija: 4 
Šio saugos duomenų lapo turinys ir forma atitinka Europos Komisijos reglamentą 2015/830. 
 
Teiginių apie pavojų, pavojingumo klasių, nurodytų 3 sk., sąrašas: 
H290   Gali ėsdinti metalus.  
H318   Smarkiai pažeidžia akis. 
Met Corr. 1  Metalus ėsdinančios medžiagos ar mišiniai, 1 kategorija. 
Eye Dam. 1  Smarkus akių pažeidimas, 1 kategorija. 
 

 
Saugos duomenų lapo pildymo šaltiniai: 
Produkto gamintojo parengtas atnaujintas saugos duomenų lapas (Versija: 3, peržiūros data: 2015-06-
01) ir kita techninė informacija. 
 
Naudojimas: tik pramoniniam naudojimui. 
 
Rekomendacijos dėl mokymų: kaip ir visų pavojingų cheminių medžiagų ir mišinių atveju, visi 
asmenys turėtų būti mokomi teisingų tvarkymo metodų ir atsargumo priemonių, kurios turi būti 
naudojamos tvarkant šį produktą. 
 
 
 
 
Atsakomybės paneigimas. Šiame lape pateikta informacija gauta iš šaltinių, kuriuos mes laikome 
vertais pasitikėjimo. Vis dėlto informacija pateikiama be jokios aiškios arba numanomos garantijos, 
kad ji yra tiksli. Mes nekontroliuojame produkto naudojimo, sandėliavimo arba šalinimo sąlygų arba 
metodų, jie gali nepriklausyti mūsų kompetencijai. Be kitų priežasčių, būtent ir dėl to mes atmetame 
bet kokią atsakomybę už praradimą, žalą arba išlaidas, atsiradusius arba kaip nors susijusius su 
produkto naudojimu, sandėliavimu arba šalinimu. Šis SDL buvo parengtas ir turi būti naudojamas tik 
šiam produktui. Jeigu produktas naudojamas kaip kito produkto komponentas, šiame SDL esanti 
informacija gali būti netaikoma. 
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1 SKIRSNIS. MEDŢIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS 
IDENTIFIKAVIMAS 

1.1 Produkto identifikatorius 

 

 Prekybinis pavadinimas 
FennoTech 1722 

  
 

1.2 Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Cheminės medţiagos/mišinio paskirtis 

 Priešputis 
  
 Rekomenduojami naudojimo apribojimai 
 Tik pramoniniam naudojimui. 
  
1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

 Kemira Oyj 
Abonentinė pašto dėţutė 33000180  HELSINKI FINLAND 
Telefonas+358108611, Telefaksas. +358108621124 
ProductSafety.FI.Helsinki@kemira.com 
 
 

 

1.4 Pagalbos telefono numeris 

  
Carechem 24 International (Europe): +44 (0) 1235 239 670 

  
 
2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 

2.1 Medţiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikavimas pagal ES 1272/2008 (CLP)
Nepavojinga medţiaga ar mišinys pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.;  

 
2.2 Ţenklinimo elementai 

Ţenklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) 

Pavojingumo frazės :  Nepavojinga medţiaga ar mišinys pagal 
reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. 
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2.3 Kiti pavojai 

Konsultacija; Medţiaga gali sudaryti slidţias sąlygas.  
Potencialus poveikis aplinkai; Šios medţiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi 
patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai 
besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.  
 
 
 

 
 

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

3.2 Mišiniai 

Mišinio cheminė prigimtis  Riebalų alkoholio dispersija vandens pagrindu. 
 

  

Tolesnė informacija 

 Jo sudėtyje yra medţiagų, kurioms kai kuriose Europos Sąjungos šalyse narėse taikomi nacionaliniai 
poveikio apribojimai darbo vietoje; vadovautis 8-uoju straipsniu. 
 

   
4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Bendroji pagalba
 Nėra pavojų, kuriems reikėtų specialių pirmosios pagalbos priemonių. Lankantis pas gydytoją, parodyti šį 

saugos duomenų lapą. 
Įkvėpimas
 Vandeninis tirpalas.  
 Išvesti į gryną orą. Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją. 

Sąlytis su oda
 Nuplauti gausiu vandens kiekiu. Jei atsiradęs dirginimas neišnyksta, kreiptis į gydytoją. 

Patekimas į akis
 Gerai praplauti vandeniu. Kreiptis į gydytoją jei būtina. 

Nurijimas
 Prarijus Nedelsiant kviesti gydytoją arba kreiptis į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą. 

NESKATINTI vėmimo. Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti. 
 
4.2  Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uţdelstas) 

Pavojai :   Poveikis neţinomas. 
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4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 
reikalingumą 

Rizikos :   Simptominis gydymas. 
 

 

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

5.1 Gesinimo priemonės 
Gesinimo priemonės :   Naudoti vandens purslus, alkoholiui atsparias putas, sausą cheminį preparatą arba 

anglies dioksidą. 
Netinkamos gesinimo 
priemonės 

:   be kvapo 

 
5.2 Specialūs medţiagos ar mišinio keliami pavojai 
 Ši medţiaga nedega iki tol, kol vanduo išgaruos. Kilus gaisrui, gali susidaryti pavojingi skilimo produktai, 

tokie kaip: 
anglies oksidai (COx), Angliavandeniliai, Dūmai, Dūmai 

 
5.3 Patarimai gaisrininkams 
 Dėvėti pilną apsauginės aprangos komplektą ir autonominį kvėpavimo aparatą.  

 
5.4 Specifiniai metodai 
 Gaisro atveju talpyklas atvėsinti vandens purslais. Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai 

tinkamas gaisro gesinimo priemones. 
 Gaisro liekanos ir uţterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.  

 
6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
 Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudoti asmenines apsaugos priemones. 

 Iššluoti, kad būtų išvengta slidumo pavojaus.  

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 
 Išsiliejus dideliam kiekiui, sulaikykite uţtvenkdami.  

 Vietinės valdţios institucijos turi būti informuotos įvykus dideliam išsiliejimui.  

 Saugoti nuo kontakto su dirvoţemiu, paviršiniu ar gruntiniu vandeniu.  

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
 Išsiliejus dideliam kiekiui, sulaikykite uţtvenkdami. Surinkite siurbliu. Mechaniškai surinkti į tinkamas 

šalinimo talpas. Gali būti pašalinta pagal vietinių ir nacionalinių taisyklių reikalavimus. Maţi kiekiai: 
Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medţiagomis ( pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, 
arbolitu). Po valymo praplauti vandeniu, kad neliktų likučių. 
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6.4 Nuoroda į kitus skirsnius 
 Ţr. 7 ir 8 skyrius dėl tinkamo tvarkymo ir apsauginių priemonių, bei 13 skyrių dėl tinkamo atliekų išmetimo 

priemonių. 
  

  
 

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

 Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.  

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

 Pakuotę laikyti sandariai uţdarytą. Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Vengti 
uţšalimo. 

 Laikyti konteineryje su apsauginiu voţtuvu.  
 Galimas bakterinis uţterštumas dėl per ilgo saugojimo ir / arba laikymo netinkamai valomoje arba atviroje 

talpykloje. 
  

Nesuderinami produktai 
 Laikyti atokiau nuo oksiduojančių medţiagų, stiprių rūgščių ar šarminių medţiagų. 

Pakuočių medţiagos 
 Tinkama medţiaga: originali pakuotė, plastikinis konteineris, plieninės statinės su vidiniu įklotu, birūs 

produktai: nerūdijančio plieno talpa 
 

Vengtinos medţiagos: 
 Stiprūs oksidatoriai, Stiprios rūgštys ir bazės 

 Sandėliavimo stabilumas: 

Sandėliavimo temperatūra 10 - 38 °C 
 

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 

  
Priešputis 

  
 

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA 

 
8.1 Kontrolės parametrai 

  
 TWA = 1 mg/m³ 
 STEL = 3 mg/m³ 
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8.2 Poveikio kontrolė 

 

8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonės 

 Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Uţtikrinti, kad šalia darbo vietos būtų fontanėlis 
akims praplauti ir dušas. Uţtikrinti pakankamą vėdinimą. 

 Vengti patekimo ant odos, į akis ir ant drabuţių. Plauti rankas prieš pertraukas ir nedelsiant po produkto 
panaudojimo. 

 

8.2.2 Individualios apsaugos priemonės, pavyzdţiui, asmeninės apsaugos įranga 
Rankų apsauga 

 Pirštinių medţiaga: PVC ir neopreninės pirštinės, Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasissunkimo ir 
prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia pirštinių tiekėjas.Taip pat atsiţvelgti į specifines vietines sąlygas, 
kuriomis produktas yra naudojamas, įpjovimų pavojų, įbrėţimus, kontakto trukmę.Atkreipti dėmesį į 
gamintojo pateiktą informacioją apie prasisunkimo ir prasiskverbimo trukmes bei specialias darbo vietos 
sąlygas(mechaninį ištempimą, kontakto trukmę).Apsauginės pirštinės, atitinkančios EN 374. 

 
Akių apsauga
 Apsauginiai akiniai su skydeliais šonuose, atitinkantys EN 166  

Odos ir kūno apsaugos priemonės 
 Tiškalams atsparus apsauginis kostiumas.  

 
Kvėpavimo organų apsauga
 Įprastai nereikalaujama asmeninių kvėpavimo takų apsaugos priemonių.  

 
 
9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Bendro pobūdţio informacija (pavidalas, kvapas)  

Fizinis būvis skystas, vandeninė dispersija 
 
 

Spalva matinė, balta, iki, labai šviesi (beveik balta) 
 

Kvapas nereikšmingas 
  

 
Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką 

pH apytikriai 6 - 8 
(0,1 % tirpalo) 

Uţšalimo temperatūra : apytikriai 0 °C 
Virimo temperatūra / virimo temperatūros 
intervalas 

apytikriai 100 °C 

Pliūpsnio temperatūra  
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Netaikomas, Vandeninis tirpalas. 
 

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: 
Ţemutinė sprogumo riba  

Netaikomas 
Viršutinė sprogumo riba   

Netaikomas 
Garų slėgis 23 hPa ( 20 °C) 

Vandeninis tirpalas 
Tankis apytikriai 0,990 kg/dm³ ( 20 °C) 

 
Tirpumas: 

Tirpumas vandenyje  
mišlus, proporcingai, disperguojamas 

Pasiskirstymo koeficientas: n-
oktanolis/vanduo 

 
nenustatyta 

Savaiminio uţsidegimo temperatūra   
Neturima duomenų  

 
Klampa: 

Dinaminė klampa < 1 000 mPa s  ( 20 °C) 
Kinematinė klampa  

nenustatyta 
  
 
 
9.2 Kiti duomenys 
 

Paviršiaus įtemptis nenustatyta 
 
10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

10.1 Reaktingumas 

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų neţinoma. 

10.2 Cheminis stabilumas 

Normaliomis sąlygomis stabilus. 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 

Pavojingos reakcijos : Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų neţinoma. 
 

10.4 Vengtinos sąlygos 

Vengtinos sąlygos : Normaliomis sąlygomis stabilus. 
 

10.5 Nesuderinamos medţiagos 

Vengtinos medţiagos : Stiprūs oksidatoriai 
Stiprios rūgštys ir bazės 
 

10.6 Pavojingi skilimo produktai 



 
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS  
 

 FennoTech 1722 

Paţyma  1.0/LT/LT SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 

Perţiūrėjimo data: 31.08.2016 Ankstesnė data: 00.00.0000  Spausdinimo data:31.08.2016 

 

7/10 
 
 
 
 

Pavojingi skilimo produktai : Sandėliuojant įprastai, neskyla. 
 

 : anglies oksidai (COx) 
Angliavandeniliai 
Dūmai 
Dūmai 
 

 
11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas 

 
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  

 
Dirginimas ir ardymas  

Oda: Skaičiavimo metodas:  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.   
 
Akys: Skaičiavimo metodas:  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.   

 
 

Jautrinimą 

/Skaičiavimo metodas 
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.   

 
Lėtinis toksiškumas  

Kartotinių dozių toksiškumas 
 
Paaiškinimai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  

 
Kancerogeniškumas 

 
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  

 
Mutageniškumas 

 
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  

 
 
Toksiškumas reprodukcijai 
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Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.  
 

 
 
 

  
12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

12.1 Toksiškumas 

Toksiškumas vandens aplinkai 

_ 
LC50/96 h/Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)/Ūmus toksiškumas vandens aplinkai: 
apytikriai 3 500 mg/l 

 

LC50/48 h/Daphnia magna (Dafnija )/Ūmus toksiškumas vandens aplinkai: apytikriai 1 400 mg/l 
 

 
Paaiškinimai: Duomenys pagrįsti produkto atskirų komponentų toksikologinėmis sąvybėmis. 
Nekenksmingas vandens organizmams.  

 
Toksiškumas kitiems organizmams 

 
Neturima duomenų  

 

 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

Biologinis skaidymas:  
   
 
Duomenys pagrįsti produkto atskirų komponentų toksikologinėmis sąvybėmis. Natūraliai 
biodegraduojamas. Produktas yra nepatvarus.  

 
12.3 Bioakumuliacijos potencialas 

 
Netikėtinas produkto biologinis kaupimasis.  
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: nenustatyta 

12.4.Judrumas dirvoţemyje 

Judrumas 

Garų slėgis: 23 hPa ( 20 °C) 
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Tirpumas vandenyje: mišlus 
Paviršiaus įtemptis: nenustatyta 

  
Neturima duomenų  

 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Mišinyje nėra cheminių medţiagų, laikomų patvariomis, bioakumuliacinėmis arba toksiškomis (PBT)., 
Mišinyje nėra cheminių medţiagų, laikomų labai patvariomis arba didelės bioakumuliacijos medţiagomis 
(vPvB). 
 
Šios medţiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai 
besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai 
koncentracija yra 0,1% arba didesnė. 
 

 
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis 

Absorbuoti organiniai sujungtieji halogenai ( AOX):  
Paaiškinimai: Produkto sudėtyje nėra organinių halogenų.  
   
Papildoma ekologinė informacija: Šis produktas nepasiţymi ţinomais ekotoksikologiniais poveikiais.  

 
13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 
Produktas Kreiptis į gamintoją (tiekėją) informacijai apie šių medţiagų ar 

preparatų panaudojimą arba perdirbimą gauti.Pašalinti 
atsiţvelgiant į vietines ir nacionalines taisykles. 

Uţterštos pakuotės Valyti pakuotę su vandeniu. Nuoplovas šalinti kaip nuotekas. 
Gali būti pristatyta perdirbimui, specialiam apdorojimui ar 
pradūrimui. Gali būti pašalinta pagal vietinių ir nacionalinių 
taisyklių reikalavimus.  

 
14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

14.1 JT numeris  
 

Sausumos transportas 

 Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal veţimo taisykles. 
  

 
Jūrų transportas

 Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal veţimo taisykles. 
 
Oro transportas 
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 Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal veţimo taisykles. 
 

 
14.8 Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

  

Neţinomas. 
 

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

15.1 Su konkrečia medţiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

 
 
 

Kiti nurodymai : Kitų apribojimų, išskyrus nurodytus reglamentuose, nėra. 
 

 
15.2 Cheminės saugos vertinimas 

Neturima duomenų 
 

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA 

Mokymo nurodymai 

Prieš naudojant produktą perskaityti saugos duomenų lapą. 
Tolesnė informacija 

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo 
sudarymo datos mūsų turimus duomenis. Šiais duomenimis turi būti vadovaujamasi saugiai 
naudojant, tvarkant, perdirbant,sandėliuojant, perveţant, šalinant, išskiriant cheminę 
medţiagą, preparatą, išskyrus garantijas ir kokybės specifikacijas. Duomenys yra susiję tik su 
specifine medţiaga, preparatu ir netaikomi tai medţiagai, esančiai junginiuose su kitomis 
medţiagomis, arba kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.  

Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai 

Reglamentai, duomenų bazės, literatūra, atlikti tyrimai.  
Papildymai, panaikinimai, perţiūrėjimai 

Aktualūs pakeitimai paţymėti vertikaliomis linijomis.  
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1 SKIRSNIS.  MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS 
 

1.1. Produkto indentifikatorius 
 

Prekybinis pavadinimas:  IN-ECO® 301 
Mišinio pavadimimas: Natrio hidroksido vandeninis tirpalas. 
 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
 

Nustatyti naudojimo būdai: 

Korozijos inhibitorius, skirtas katilų ir šildymo sistemų vandens cheminiam apdirbimui, pH korekcijai. 
Nerekomenduojami naudojimo būdai: Nepateikta. 
 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 
 

Gamintojas/tiekėjas:  UAB “Inžinerinė ekologija” 

Adresas:    Ašigalio g. 6, Kaunas, LT-49142,  

Telefonas:   +370 37 21 42 25 

 Faksas:     +370 37 21 42 26 

El. paštas:    info@in-eco.biz 

Už saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: 

technologist@in-eco.biz 
 

1.4. Pagalbos telefono numeris 
 

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras: 
Adresas: Šiltmanių g. 29, LT -2043 Vilnius 

Telefonas:  8 5 236 20 52 

Faksas:  8 5 236 21 42 
El. paštas: info@tox.lt 

Darbo laikas: visą parą. 
Bendras pagalbos telefonas: 112 
 

 
2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 
 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 
 

Odos ėsdinimas 1B kat. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 
 

Klasifikavimo sistema:  

Klasifikacija vykdoma pagal dabartinius EB sąrašus. Informacija papildyta iš techninės literatūros ir tiekėjų 
įmonių pateiktų duomenų. 
 

2.2. Ženklinimo elementai 
 

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 
Produktas klasifikuojamas pagal CLP taisykles. 

Pavojaus piktogramos: 

 
GHS05  

 

Signaliniai žodžiai: Pavojinga. 
Etiketėje pažymėti pavojingi komponentai: 

Natrio hidroksidas. 
 

Pavojingumo frazės: 
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 

mailto:info@in-eco.biz
mailto:technologist@in-eco.biz
mailto:info@tox.lt
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Atsargumo fazės:  

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones  
P301 + P330 + P331 PRARIJUS: Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. 

P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS(arba plaukų): Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. 
P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. 

P303+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai 
kvėpuoti. 

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.  P338 Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir 
jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis 

2.3. Kiti pavojai 
 

PBT ir vPvB rezultatų įvertinimas 
PBT: Netaikoma. 

vPvB:  Netaikoma. 
 

 
3 SKIRSNIS.  SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 
 

3.1. Mišinio sudėtis 

Medžiagos pavadinimas: Natrio hidroksido vandeninis tirpalas 
Pavojingos sudedamosios dalys: pagal reglamento Nr. 1272/2008/EB reikalavimus 
 

CAS Nr. 
EINECS 

Nr. 
Indekso Nr. 

REACH 
registracijos 

Nr. 

Masės 
(tūrio) 

dalis, % 
Pavadinimas 

Klasifikacija pagal 
Reglamento (EB) Nr. 

1272/2008[CPL/GHS]  
reikalavimus 

1310-73-2 215-185-5 011-002-00-6 Nesuteikta 15-25 Natrio hidroksidas Skin Corr. 1. H314  
 

Papildoma informacija: Informacija apie rizikos frazes pateikta 16 skirsnyje 
 

 
4 SKIRSNIS.  PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS 
 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

Bendra informacija 

Visus produktu suteptus rūbus nedelsiant pašalinti. 
Įkvėpus: 

Produktas nėra lakus. 
Patekus į akis: 

Nedelsiant plauti akis švariu vandeniu ne trumpiau kaip 10-15 minučių, atsargiai pakeliant ir nuleidžiant 

vokus. Kreiptis į akių gydytoją. 
Patekus ant odos: 

Nusiimti užterštus drabužius, avalynę ir t.t., o prieš pakartotiną jų panaudojimą – nuvalyti ir išskalbti. 
Nuplauti paveiktą vietą dideliu kiekiu vandens su muilu. Jei pasireiškia dirginimas ar nudegimai, kreiptis į 

gydytoją. 
Prarijus: 

Praplauti burną, išgerti ne mažiau 1,5 l vandens. Nesukelti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. 
 

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir toksiškas) 
Nėra nustatyta papildomos svarbios informacijos. 
 

4.3. Nurodymas apie bet kokias neatidėliotinas medicinos pagalbos  ir specialaus gydymo 

reikalingumą 

Nėra svarbios papildomos informacijos. 
 

Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga , būtina nedelsiant kreiptis į Apsinuodimų 

kontrolės  ir informacijos biurą tel. (8-5) 236 20 52.   
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5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 
 

5.1. Gesinimo priemonės 
Tinkamos gesinimo priemonės 

Visos: vanduo, sausi milteliai, anglies dioksidas, putos, smėlis ir kt. 

Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugos sumetimais 
Nėra duomenų. 
 

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavoaji 

Pavojingų mišinio degimo produktų nenustatyta. 
 

5.3. Patarimai gaisrininkams. 

Dėvėti apsauginės darbo priemones, tokias batai, darbo drabužiai, pirštinės, akių ir veido apsaugos. 

 
6 SKIRSNIS.  AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 
 

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudoti asmenines apsaugines priemones. 
 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 
Neleisti išsiliejusiai koncentruotai medžiagai patekti į kanalizaciją, drenažą, paviršiaus ir gruntinius vandenis.  
 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Išsiliejusią medžiagą surinkti inertiniu absorbentu (pjuvenomis, smėliu, vermikulitu), supilti į tam skirtą 
konteinerį ir utilizuoti pagal galiojančius vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Išsiliejimo vietą praplauti 

dideliu kiekiu vandens. 
 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 
Kaip saugiai naudoti produktą nurodyta 7 skirsnyje. 

Asmeninės apsaugos priemonės pateiktos 8 skirsnyje. 
 

 
7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 
 

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

Darbo vietoje įrengti gerą ventiliacija. Darbo vietoje nevalgyti, negerti ir nerūkyti.  
 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 
Medžiaga laikoma sandariai uždaryta, įprastose gamintojo pakuosėse.  

Nurodymai dėl ribinio cheminės medžiagos, preparato kiekio, galimo sandeliuoti nurodytomos 
sąlygomis:  

Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: stiprios neorganinės rūgštys. 

Papildoma informacija dėl sandeliavimo sąlygų: 
Sandėlio patalpos turi būti sausos, vėsios, 0 ÷ 35 °C temperatūros. Vengti produkto užšalimo. 
 

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 

Koncentruotas produktas dozuojamas siurbliu dozatoriumi, proporcingai apdirbamo vandens kiekui.  

 
8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA 
 

8.1. Kontrolės parametrai 
Kompomentai su nustatytomis ribinėmis vertėmis darbo aplinkoje: 
 

Cheminės medžiagos profesinio poveikio ribiniai dydžiai: HN 23:2011 duomenys: 

Cheminė 
medžiaga 

Ribinis dydis 

Poveikio sveikatai 
ypatumų žymenys 

Ilgalaikio 
poveikio 

ribinis dydis 
(IPRD) 

Trumpalaikio 
poveikio ribinis 

dydis 
(TPRD) 

Neviršytinas 
ribinis dydis 

(NRD) 

Eil. Nr. Pavadinimas CAS Nr. mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

1.  
Natrio 

hidroksidas 
1310-73-2 - - - - 20 - Ū 
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8.2. Poveikio kontrolė 

Atitinkamos techninio valdymo priemonės 

Bendra patalpų ventiliacija. 
Asmėninės apsaugos priemonės 

Bendros saugos ir higienos priemonės 
Plauti rankas su muilu prieš valgant, rūkant. Po darbo nusivilkti suteptus drabužius, avalynę ir kt. Nedėvėti 

užterštų rūbų. 

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Nebūtina. 
Akių apsauga. Akiniai arba veido skydelis. 

Odos apsauga. Guminės pirštinės, įprasti darbo drabužiai, guminiai batai. 
Poveikio aplinkai kontrolė 

Neleisti medžiagai patekti į kanalizaciją arba drenažą. 

Nuoroda į papildomus skirsnius: 
Plačiau žiūrėti 7 skirsnyje. 
 

 
9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 
 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Išvaizda:     Bespalvis skystis 

Kvapas:      Silpno kvapo medžiaga 
Kvapo atsiradimo slenkstis:   Nenustatyta 

pH (prie 20 °C):    ≥ 13,0 
Lydimosi /užšalimo temperatūra:  -8°C 

Specifinė masė (tankis)(prie 20 oC):  1,28 ± 0,05 g/cm3; 

Tirpumas:     Visiškai tirpus vandenyje; 
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: 100 ÷ 130 °C; 

Pliūpsnio temperatūra:   Nenustatyta; 

Garavimo greitis:     Nenustatyta; 
Degumas (kietų medžiagų, dujų):  Netaikoma; 

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Nenustatyta; 
Savaiminio užsidegimo temperatūra: Nenustatyta; 

Skilimo temperatūra:    Nenustatyta; 

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:  Produktas nėra sprogus; 
Klampa:     Nenustatyta; 

Oksidacinės savybės:    Nėra. 
Visos išvardintos sąvybės taikomos produktui. t.y. mišiniui. 
 

9.2. Kita informacija 

Nėra svarbios papildomos informacijos. 
 

 
10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 
 

10.1. Reaktingumas 

Reaguoja su rūgštimis (egzoterminė reakcija). 
 

10.2. Cheminis stabilumas 
Medžiaga stabili tol, kol sandėliuojama tinkamai (žr. 7 skyrių) 
 

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 

Reaguoja su stipriomis neorganinės rūgštymis. 
 

10.4. Vengtinos sąlygos 
Nėra duomenų. 
 

10.5. Vengtinos medžiagos 

Maišant su stipriomis rūgštimis išsiskiria šiluma (egzoterminė reakcija). 
 

10.6. Pavojingi skilimo produktai 

Produktas stabilus, bet degant gali išsiskirti pavojingi skilimo produktai: CO, CO2, H2. 
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11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 
 

11.1.1. Ūmus poveikis: 
Patekus į akis. Tiesioginis kontaktas su medžiaga gali sukelti akių gleivinės pažeidimus. 

Patekus ant odos. Medžiagos sąlytis su oda gali sukelti cheminį odos nudegimą. Kenksmingas prarijus. 
Ūmus toksiškumas patekus ant odos. Bandymai su triušiais LD50 nėra duomenų. 

Prarijus. Bandymai su žiurkėmis LD50 nėra duomenų. 

Įkvėpus. Nėra lakus. 
 

11.1.2. Lėtinis poveikis 

Įkvėpus. Nėra lakus. 

CMR poveikiai (kancerogenis,mutagenis ir toksiškumas reprodukcijai) Nėra duomenų. 
Kontaktinis dermatitas/Jautrinantis poveikis. Alergiškiems, jautriems asmenims gali išsivystyti 

dermatitas. 
 

11.1.3. Sveikatą sunkinančios aplinkybės 
Nėra duomenų. 
 

 
12 SKIRSNIS.  EKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 

12.1. Toksiškumas 
Neklasifikuojamas kaip aplinkai pavojingas: neklasifikuojamas kaip pavojingas gyvūnams ir vandens 

organizmams. Dideli medžiagos kiekiai, patekę į vandenį, sukelia trumpalaikį lokalinį vandens šarmingumo 
padidėjimą. 
 

12.2. Judrumas 

Medžiaga nėra laki. 
 

12.3. Patvarumas ir skaidomumas 
Visiškai tirpi vandenyje. 
 

12.4. Bioakumuliacijos potencialas 

Biologiškai nesikaupia. 
 

12.5. Judrumas dirvožemyje 
Nėra papildomos svarbios informacijos. 

Bendra pastaba: 
Draudžiama neskiestą  produktą arba didesnius jo kiekius išpilti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ar 

kanalizacijos sistemas. 
 

12.5. PTB įvertinimo rezultatai 
Medžiaga nesukelia toksiškumo rizikos. 
 

12.6. Kitas neigiamas poveikis 

Nėra duomenų. 
 

 
13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai 

Rekomendacijos 
Neleidžiama išmesti atliekų arba tuščios taros į aplinką, kartu su buitinėmis atliekomis, neatlikus būtinų 

veiksmų, siekiant pašalinti jų kenksmingą poveikį aplinkai. Cheminės medžiagos bei užterštos taros šalinimo 

būdai turi atitikti galiojančius aplinkosaugos reikalavimus. Tuščius konteinerius reikia grąžinti tiekėjui. 
Valymo priemonės: 

Vanduo, esant būtinybei naudojami plovikliai. 
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14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 
 

JT numeris 
JT teisingas 

krovinio 
pavadinimas 

Gabenimo 
pavojingumo 

klasė 

Pakuotės 
grupė 

Pavojus aplinkai 
Nesupakuotų krovinių vežimas 
pagal MARPOL 72/78 II priedą 

ir IBC kodeksą 

Nėra Netaikoma Netaikoma Netaikoma 
Reaguoja su rūgštimis. Sukelia  

odos, akių ir gleivinės nudegimus. 
Netaikoma 

 

Medžiagai nėra taikomi pavojingų krovinių vežimo (RID/ADR, IATA, IMO) reikalavimai ir klasifikavimas 

nereikalingas. Jokių specialių atsargumo priemonių nereikia, išskyrus tas, kurios paminėtos 8 skyriuje. 
 

Transportavimo papildoma informacija: Užtikrinti, kad transporto priemonė apsaugotų nuo užšalimo. 

Nėra transportuojamas nesupakuotas į įprastas talpas. 
 

 
15 SKIRSNIS.  INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 
 

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai  

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008  2008 m. gruodžio 16d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis 
Reglamentą (EB)  Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1).  

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 2010 m. gegužės 20 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). 

Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka. (Patvirtinta LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos 
ministro 2000 gruodžio 19 d. įsakymu 532/742, aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2002 birželio 27 d. įsakymu Nr. 345/313 
patvirtinta redakcija ( Žinios, 2002, Nr. 81-3501). Pakeitimai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro ( Žinios, 2003, Nr. 81(1)-3703; 2005, Nr. 115-4196; 2007, Nr.66-2517. 

Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarka. (Patvirtinta aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 19 
d. įsakymu Nr. 599, Žinios, 2002, Nr. 115-5151, 2008, Nr. 53-1989). 

Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir biologinių medžiagų sukeltų ūmių 
sveikatos sutrikimų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-769, 
Žinios, 2004, Nr. 7-157). 

Lietuvos higienos norma HN 23 “Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji 
reikalavimai”, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 
2007 m.  spalio 15 d. įsakymu Nr. V-827/A1-287 (Žinios, 2007, Nr. 108-4434). 

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 (Žinios, 2007, Nr. 123-5055). 

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), restukturizuota ADR 2001 m. leidimo sutartis, Valstybės žinios, 
2003, Nr. 46 (1) -2057, 46 (2) -2057, 46 (3) -2057, 46 (4) -2057.  

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 2003 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Žinios, 2002, Nr. 
81-3503. 

Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos  aplinkos ministro 2003 m. gruodžio  30 d. įsakymu Nr. 722, Žinios, 2004, Nr. 68-2381, 2008, Nr. 
55-2109. 

Bendrosios cheminių medžiagų ir preparatų sandeliavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 
22d. įsakymu Nr. 272, Žinios, 1999, Nr. 31-896. 
 

15.2. Cheminės saugos vertinimas 

Mišinio cheminis saugos vertinimas nebuvo atliktas. 
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16 SKIRSNIS.  KITA INFORMACIJA 
 

IN-ECO® 301- skirtas tik profesionaliam naudojimui.  
IN-ECO® 301 saugos duomenų lapai ir techninė informacija parengti gamintojų.  

Šie duomenys pagrįsti mūsų turimomis žiniomis , tačiau jie nesuteikia garantijos  nei vienai produkto savybei 

ir nenustato teisiškai galiojančių sutartinių santykių.  
 

Pavojingumo frazės pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 II priedą: 

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 
 

Santrumpų ir akronimų paaiškinimai: 
GHS arba CLP – Jungtinių Tautų Pasaulinės suderinto cheminių medžiagų mišinių klasifikavimo ženklinimo 

sistema.  

CAS Nr. – Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos suteiktas medžiagai registracijos numeris. 
EINECS Nr. – Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašo numeris. 

RID –  Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptaitinių vežimų geležinkeliu. 
ADR – Europos sutartis dėl povojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais 

IATA  – Tarptautinė oro transporto asociacija. 
 

 
Ši medžiaga skirta profesionaliam naudojimui. Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas 
yra susijęs su preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, 
aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie preparato poveikį sveikatai 
ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija 
neatskleidžia kitų specifinių preparato savybių. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl preparato 
naudojimo ne pagal paskirtį ir nesilaikant aukščiau nurodytų rekomendacijų. 
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1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS 
 

1.1. Produkto indentifikatorius 
 

Prekybinis pavadinimas:  IN-ECO® 312 
Mišinio pavadimimas: Polifostatų, organinių polimerų ir sulfitų vandeninis tirpalas. 

Veiklios cheminės medžagos pavadinimas: Natrio bisulfitas. 
REACH Registracijos numeris: 05-2115623316-53-0000. 
 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
 

Nustatyti naudojimo būdai: 

Garo katilo korozijos ir nuovirų inhibitorius, vandens apdirbimas 
Nerekomenduojami naudojimo būdai: Nepateikta. 
 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 
 

Gamintojas/tiekėjas:  UAB “Inžinerinė ekologija” 

Adresas:    Ašigalio g. 6, Kaunas, LT-49142, 

Telefonas:   +370 37 21 42 25, 

Faksas:     +370 37 21 42 26, 

El. paštas:   info@in-eco.biz 

Už saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: 

technologist@in-eco.biz 
 

1.4.  Pagalbos telefono numeris 
 

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras: 

Adresas: Šiltmanių g. 29, LT -2043 Vilnius 
Telefonas:  8 5 236 20 52 

Faksas:  8 5 236 21 42 
El. paštas: info@tox.lt 

Darbo laikas: visą parą. 
Bendras pagalbos telefonas: 112 
 

 
2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 
 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 
 

Akių dirginimas 2 kat. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 
 

Klasifikavimo sistema: 

Klasifikacija vykdoma pagal dabartinius EB sąrašus. Informacija papildyta iš techninės literatūros ir tiekėjų 
įmonių pateiktų duomenų. 
 

2.2. Ženklinimo elementai 
 

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 

Produktas klasifikuojamas pagal CLP taisykles. 
Pavojaus piktogramos: 

 
      GHS07  
 

Signaliniai žodžiai: atsargiai. 
Etiketėje pažymėti pavojingi komponentai: 

Katalizatorius, natrio bisulfitas, polifosfatai. 
 
 
 

mailto:info@in-eco.biz
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Pavojingumo frazės: 

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 

Atsargumo frazės: 
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones 

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. 
P332+313 Jei odos dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.  

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu 

jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 
P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. 
 

2.3. Kiti pavojai 

PBT ir vPvB rezultatų įvertinimas 
PBT: Netaikoma. 

vPvB:  Netaikoma. 
 

 
3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 
 

3.1. Mišinio sudėtis 

Medžiagos pavadinimas: Polifosfatų, organinių polimerų ir sulfitų vandeninis tirpalas. 
Pavojingos sudedamosios dalys: pagal reglamento Nr. 1272/2008/EB reikalavimus 
 

CAS Nr. 
EINECS 

Nr. 
Indekso Nr. 

REACH 
registracijos 

Nr. 

Masės 
(tūrio) 

dalis, % 
Pavadinimas 

Klasifikacija pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1272/2008[CPL/GHS]  

reikalavimus 

7631-90-5 231-548-0 016-064-00-8 Nepateikta 5-10 Natrio bisulfitas Acute Tox. 4 H302  

7320-34-5 230-785-7 Nepateikta Nepateikta 5-10 Polifosfatai Eye Irrit. 2 H319. 

9003-04-7 Nepateikta Nepateikta Nepateikta 10-15 Poliakrilatai Neklasifikuojama. 

7646-79-9 321-589-4 027-004-00-5 Nepateikta 0,01-0,03 Katalizatoriai 

Skin Sens. 1 H317  
Resp. Sens. 1 H334  

Muta. 2 H341  
Carc. 1B H350i  
Repr. 1B H360  

 

Papildoma informacija: Katalizatorius įtrauktas į labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų kandidatinį 
sarašą (SVHC) pagal reglamentą (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)  
 

 
4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS 
 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Bendra informacija 

Visus produktu suteptus rūbus nedelsiant pašalinti. 
Įkvėpus: 

Produktas nėra lakus. 

Patekus į akis: 
Nedelsiant plauti akis švariu vandeniu ne trumpiau kaip 10-15 minučių, atsargiai pakeliant ir nuleidžiant vokus. 

Kreiptis į akių gydytoją. 
Patekus ant odos: 

Nusiimti užterštus drabužius, avalynę ir t.t., o prieš pakartotiną jų panaudojimą – nuvalyti ir išskalbti. Nuplauti 

paveiktą vietą dideliu kiekiu vandens. Jei pasireiškia dirginimas ar nudegimai, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: 

Praplauti burną, išgerti ne mažiau 0,5 l vandens arba pieno. Daugiau nieko nevalgyti ir negerti. Nesukelti 
vėmimo. Kreiptis į gydytoją. 
 

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir toksiškas) 

Nėra nustatyta papildomos svarbios informacijos. 
 

4.3. Nurodymas apie bet kokias neatidėliotinas medicinos pagalbos  ir specialaus gydymo 
reikalingumą 

Nėra svarbios papildomos informacijos. 
 

Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga , būtina nedelsiant kreiptis į Apsinuodimų 
kontrolės  ir informacijos biurą tel. (8-5) 236 20 52. 
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5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 
 

5.1. Gesinimo priemonės 
Tinkamos gesinimo priemonės 

Visos: vanduo, sausi milteliai, anglies dioksidas, putos, smėlis ir kt. 

Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugos sumetimais 
Nėra duomenų. 
 

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavoaji 

Pavojingų mišinio degimo produktų nenustatyta. 
 

5.3. Patarimai gaisrininkams. 

Dėvėti  apsauginės darbo priemones, tokias batai, darbo drabužiai, pirštinės, akių ir veido apsaugos. 

 
6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 
 

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudoti asmenines apsaugines priemones. 
 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 
Neleisti išsiliejusiai koncentruotai medžiagai patekti į kanalizaciją, drenažą, paviršiaus ir gruntinius vandenis 
 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
 

Išsiliejusią medžiagą surinkti inertiniu absorbentu (pjuvenomis, smėliu, vermikulitu), supilti į tam skirtą 

konteinerį ir utilizuoti pagal galiojančius vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Išsiliejimo vietą praplauti dideliu 
kiekiu vandens. 
 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 

Kaip saugiai naudoti produktą nurodyta 7 skirsnyje. 
Asmeninės apsaugos priemonės pateiktos 8 skirsnyje. 
 

 
7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 
 

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

Darbo vietoje įrengti gerą ventiliacija. Darbo vietoje nevalgyti, negerti ir nerūkyti. 
 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Medžiaga laikoma sandariai uždaryta, įprastose gamintojo pakuosėse. 
 

Nurodymai dėl ribinio cheminės medžiagos, preparato kiekio, galimo sandeliuoti nurodytomos 

sąlygomis: 

Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: stiprios neorganinės rūgštys. 
Papildoma informacija dėl sandeliavimo sąlygų: 

Sandėlio patalpos turi būti sausojs, vėsios, 0 ÷ 35 °C temperatūros. Vengti produkto užšalimo. 
 

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 
Medžiaga dozuojama siurbliu dozatoriumi į katilo maitinimo vandenį prieš aukšto slėgio siurblį. 
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8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA 
 

8.1. Kontrolės parametrai 
Kompomentai su nustatytomis ribinėmis vertėmis darbo aplinkoje: 

Kancerogeninis poveikis įkvėpus. 

Carc. 1B; H350i: C ≥ 0,01 % M=10. 
 

Cheminės medžiagos profesinio poveikio ribiniai dydžiai: HN 23:2011 duomenys: 

Cheminė 
medžiaga 

Ribinis dydis 

Poveikio sveikatai 
ypatumų žymenys 

Ilgalaikio 
poveikio 

ribinis dydis 
(IPRD) 

Trumpalaikio 
poveikio ribinis 

dydis 
(TPRD) 

Neviršytinas 
ribinis dydis 

(NRD) 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas CAS Nr. mg/m3  ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

1.  Kobaltas ir jo 
neorganinai 

junginiai (kaip Co) 

  0,05 - - - - - K M J 

 

8.2. Poveikio kontrolė 

Atitinkamos techninio valdymo priemonės 
Bendra patalpų ventiliacija. 

Asmėninės apsaugos priemonės 
Bendros saugos ir higienos priemonės 

Plauti rankas su muilu prieš valgant, rūkant. Po darbo nusivilkti suteptus drabužius, avalynę ir kt. Nedėvėti 

užterštų rūbų. 
Kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Nebūtina. 

Akių apsauga. Akiniai arba veido skydelis. 
Odos apsauga. Guminės pirštinės, įprasti darbo drabužiai, guminiai batai. 

Poveikio aplinkai kontrolė 
Neleisti medžiagai patekti į kanalizaciją arba drenažą. 

Nuoroda į papildomus skirsnius: 

Plačiau žiūrėti 7 skirsnyje. 
 

 
9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 
 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Išvaizda:     Gelsvai rausvas skystis 
Kvapas:      Silpno kvapo medžiaga 

Kvapo atsiradimo slenkstis:   Nenustatyta 

pH (prie 20 °C):    9,5 ± 0,5 
Lydimosi/užšalimo temperatūra:  -5°C 
Specifinė masė (tankis) (prie 20oC):  1,13 ± 0,05 g/cm3; 

Tirpumas:     visiškai tirpus vandenyje; 
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: 100 ÷ 130 °C; 

Pliūpsnio temperatūra:   Nenustatyta; 
Garavimo greitis:     Nenustatyta; 

Degumas (kietų medžiagų, dujų):  Netaikoma; 

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Nenustatyta; 
Savaiminio užsidegimo temperatūra: Nenustatyta; 

Skilimo temperatūra:    Nenustatyta; 
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:  Produktas nėra sprogus; 

Klampa:     Nenustatyta; 

Oksidacinės savybės:    Nėra. 
 

Visos išvardintos sąvybės taikomos produktui. t.y. mišiniui. 
 

9.2. Kita informacija 

Nėra svarbios papildomos informacijos. 
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10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 
 

10.1. Reaktingumas 
Reaguoja su rūgštimis (egzoterminė reakcija). 
 

10.2. Cheminis stabilumas 

Medžiaga stabili tol, kol sandėliuojama tinkamai (žr. 7 skyrių) 
 

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 
Reaguoja su stipriomis neorganinės rūgštimis. 
 

10.4. Vengtinos sąlygos 

Vengti užšalimo. 
 

10.5. Vengtinos medžiagos 
Stiprios neorganinės rūgštys, stiprūs oksidatoriai. 
 

10.6. Pavojingi skilimo produktai 

Produktas stabilus, bet stipriai kaitinant, degant ar reaguojant su rūgštimis gali išsiskirti pavojingi skilimo 
produktai: CO, CO2, POx, NOx, SO2. 
 

 
11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 
 

11.1.1. Ūmus poveikis: 
Patekus į akis. Tiesioginis kontaktas su medžiaga gali sukelti smarkų akių gleivinės dirginimą. 

Patekus ant odos. Medžiagos sąlytis su oda gali sukelti odos dirginimą. Užsitęsęs poveikis gali sukelti 
cheminius odos nudegimus. 

Ūmus toksiškumas patekus ant odos. Bandymai su triušiais LD50 nėra duomenų. 
Prarijus. Bandymai su žiurkėmis LD50 nėra duomenų. 

Įkvėpus. Nėra lakus. 
 

11.1.2. Lėtinis poveikis 
Įkvėpus. Nėra lakus. 

CMR poveikiai (kancerogenis,mutagenis ir toksiškumas reprodukcijai) Įtariama, kad gali sukelti 

genetinius defektus. 
Kontaktinis dermatitas/Jautrinantis poveikis. Alergiškiems, jautriems asmenims gali išsivystyti 

dermatitas. 
 

11.1.3. Sveikatą sunkinančios aplinkybės 
Nėra duomenų. 
 

 
12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 

12.1. Toksiškumas 
Neklasifikuojamas kaip aplinkai pavojingas: neklasifikuojamas kaip pavojingas gyvūnams ir vandens 

organizmams. Dideli medžiagos kiekiai, patekę į vandenį, sukelia trumpalaikį lokalinį vandens šarmingumo 
padidėjimą. 
 

Produkto komponentas: Natrio bisulfitas 

Tyrimų duomenys: 
Toksiškumas žuvims LC50 - Gambusia affinis - 240 mg/l - 96 h  

Toksiškumas dafnijoms  EC50 - Daphnia magna (Dafnija ) - 102 mg/l - 4,2 d   

ir kitiems vandens bestuburiams  
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12.2. Judrumas 

Medžiaga nėra laki. 
 

12.3. Patvarumas ir skaidomumas 

Visiškai tirpi vandenyje. 
 

12.4. Bioakumuliacijos potencialas 
Biologiškai nesikaupia. 
 

12.5. Judrumas dirvožemyje 

Nėra papildomos svarbios informacijos. 
Bendra pastaba: 

Draudžiama neskiestą  produktą arba didesnius jo kiekius išpilti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ar 

kanalizacijos sistemas. 
 

12.5. PTB įvertinimo rezultatai 
Medžiaga nesukelia toksiškumo rizikos. 
 

12.6. Kitas neigiamas poveikis 

Nėra duomenų. 
 

 
13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai 

Rekomendacijos 
Neleidžiama išmesti atliekų arba tuščios taros į aplinką, kartu su buitinėmis atliekomis, neatlikus būtinų 

veiksmų, siekiant pašalinti jų kenksmingą poveikį aplinkai. Cheminės medžiagos bei užterštos taros šalinimo 
būdai turi atitikti galiojančius aplinkosaugos reikalavimus. Tuščius konteinerius reikia grąžinti tiekėjui. 

Valymo priemonės: 
Vanduo, esant būtinybei naudojmai plovikliai. 
 

 
14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 
 

JT numeris 
JT teisingas 
krovinio 
pavadinimas 

Gabenimo 
pavojingumo 
klasė 

Pakuotės 
grupė 

Pavojus aplinkai 
Nesupakuotų krovinių vežimas 
pagal MARPOL 72/78 II priedą 
ir IBC kodeksą 

Nėra Nėra Nėra Nėra 
Reaguoja su rūgštimis, oksidatoriais. 
Sukelia odos, akių ir gleivinės 
nudegimus. 

Netaikoma 

 

Transportavimo papildoma informacija: Užtikrinti, kad transporto priemonė apsaugotų nuo užšalimo. 

Nėra transportuojamas nesupakuotas į įprastas talpas. 
 

 
15 SKISRNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 
 

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d.dėl cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB 
bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir 
Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (ES oficialus leidinys, Nr. L396, 2006-12-30, klaidų atitaisymas - 
Nr. L 136/3, 2007-05-29). 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008  2008 m. gruodžio 16d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis 
Reglamentą (EB)  Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1). 

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 2010 m. gegužės 20 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). 

Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka. (Patvirtinta LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos 
ministro 2000 gruodžio 19 d. įsakymu 532/742, aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2002 birželio 27 d. įsakymu Nr. 345/313  

patvirtinta redakcija ( Žinios, 2002, Nr. 81-3501). Pakeitimai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro ( Žinios, 2003, Nr. 81(1)-3703; 2005, Nr. 115-4196; 2007, Nr.66-2517. 

Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarka. (Patvirtinta aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 19 d. 
įsakymu Nr. 599, Žinios, 2002, Nr. 115-5151, 2008, Nr. 53-1989). 
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Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir biologinių medžiagų sukeltų ūmių 
sveikatos sutrikimų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-769, 
Žinios, 2004, Nr. 7-157). 

Lietuvos higienos norma HN 23 “Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji 
reikalavimai”, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 
2007 m.  spalio 15 d. įsakymu Nr. V-827/A1-287 (Žinios, 2007, Nr. 108-4434). 

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 (Žinios, 2007, Nr. 123-5055). 

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), restukturizuota ADR 2001 m. leidimo sutartis, Valstybės žinios, 
2003, Nr. 46 (1) -2057, 46 (2) -2057, 46 (3) -2057, 46 (4) -2057. 

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 2003 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Žinios, 2002, Nr. 
81-3503. 

Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos  aplinkos ministro 2003 m. gruodžio  30 d. įsakymu Nr. 722, Žinios, 2004, Nr. 68-2381, 2008, Nr. 
55-2109. 

Bendrosios cheminių medžiagų ir preparatų sandeliavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 
22d. įsakymu Nr. 272, Žinios, 1999, Nr. 31-896. 
 

15.2. Cheminės saugos vertinimas 

Mišinio cheminis saugos vertinimas nebuvo atliktas. 
 

 
16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA 
 

IN-ECO® 312- skirtas tik profesionaliam naudojimui. 

IN-ECO® 312 saugos duomenų lapai ir techninė informacija parengta gamintojų. 

Šie duomenys pagrįsti mūsų turimomis žiniomis , tačiau jie nesuteikia garantijos nei vienai produkto savybei ir 
nenustato teisiškai galiojančių sutartinių santykių. 
 

Pavojingumo frazės pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 II priedą: 

H302 Kenksminga prarijus 
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją 
H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, atsmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą 

H341 Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus 
H350i Gali sukelti vėžį įkvėpus. 

H360 Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui. 
 

Pateikta informacija saugos duomenų lape yra teisinga, skirta saugiam tvarkymui, naudojimui, perdirbimui, 

saugojimui, transportavimui, šalinimui ir negali būti laikoma garantijara kokybės specifikacija. 
 

Santrumpų ir akronimų paaiškinimai: 

GHS arba CLP – Jungtinių Tautų Pasaulinės suderinto cheminių medžiagų mišinių klasifikavimo ženklinimo 

sistema. 
CAS Nr. – Cheminiu medžiagų santrumpų tarnybos suteiktas medžiagai registracijos numeris. 

EINECS Nr. – Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašo numeris. 
J – jautrinantis poveikis; 

K – kancerogeninis poveikis; 

M – mutageninis poveikis; 
RID –  Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptaitinių vežimų geležinkeliu. 

ADR – Europos sutartis dėl povojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais 
IATA  – Tarptautinė oro transporto asociacija. 
 

 
Ši medžiaga skirta profesionaliam naudojimui. Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra 
susijęs su preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos 
apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, 
apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų 
specifinių preparato savybių. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl preparato naudojimo ne pagal 
paskirtį ir nesilaikant aukščiau nurodytų rekomendacijų. 
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1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS 
 

1.1. Produkto indentifikatorius 
 

Prekybinis pavadinimas:  IN-ECO® 334 
Mišinio pavadimimas: Poliaminų vandeninis tirpalas. 
 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
 

Nustatyti naudojimo būdai: 

Garo katilo korozijos ir nuovirų inhibitorius, vandens apdirbimas 
Nerekomenduojami naudojimo būdai: Nepateikta. 
 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 
 

Gamintojas/tiekėjas:  UAB “Inžinerinė ekologija” 

Adresas:    Ašigalio g. 6, Kaunas, LT-49142,  

Telefonas:   +370 37 21 42 25, 

Faksas:     +370 37 21 42 26, 

El. paštas:   info@in-eco.biz 

Už saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: 

technologist@in-eco.biz 
 

1.4. Pagalbos telefono numeris 
 

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras: 
Adresas: Šiltmanių g. 29, LT -2043 Vilnius 

Telefonas:  8 5 236 20 52 

Faksas:  8 5 236 21 42 
El. paštas: info@tox.lt  

Darbo laikas: visą parą. 
Bendras pagalbos telefonas: 112 
 

 
2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 
 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 
 

Ūmus toksiškumas 4 kat. H302 Kenksminga prarijus. 

Ūmus toksiškumas 4. kat H312 Kenksminga susilietus su oda. 
Odos pažeidimas 1B kat. H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 

Toksinis poveikis reprodukcijai 2 kat. H361f*** Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui. 
 

Klasifikavimo sistema:  
Klasifikacija vykdoma pagal dabartinius EB sąrašus. Informacija papildyta iš techninės literatūros ir tiekėjų 

įmonių pateiktų duomenų. 
 

2.2. Ženklinimo elementai 
 

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 
Produktas klasifikuojamas pagal CLP taisykles. 

Pavojaus piktogramos: 

  
      GHS05      GHS08 
 

Signaliniai žodžiai: Pavojinga. 

Etiketėje pažymėti pavojingi komponentai: 
Poliaminai. 

mailto:info@in-eco.biz
mailto:technologist@in-eco.biz
mailto:info@tox.lt
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Pavojingumo frazės: 

H302 Kenksminga prarijus. 

H312 Kenksminga susilietus su oda. 
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 

H361f*** Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui. 
 

Atsargumo frazės:  
P201 Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. 

P202 Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. 
P270 Naudojant šį produkta, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. 

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos 

priemones. 
P281 Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. 

P301+P310 PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS 
BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. 

P330 Išskalauti burną 

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius 
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 

P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus 
drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. 

P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į 

gydytoją 
P308 + P313 Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją 

P405 Laikyti užrakintą. 
 

2.3. Kiti pavojai 
 

PBT ir vPvB rezultatų įvertinimas 

PBT: Netaikoma. 

vPvB:  Netaikoma. 
 

 
3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 
 

3.1. Mišinio sudėtis 

Medžiagos pavadinimas: Poliaminų vandeninis tirpalas 
Pavojingos sudedamosios dalys: pagal reglamento Nr. 1272/2008/EB reikalavimus 
 

CAS Nr. 
EINECS 
Nr. 

Indekso Nr. 
REACH registracijos 
Nr. 

Masės 
(tūrio) 

dalis, % 
Pavadinimas 

Klasifikacija pagal 
Reglamento (EB) Nr. 
1272/2008[CPL/GHS]  
reikalavimus 

108-91-8 203-629-0 612-050-00-6 
01-2119486803-29-
0001 

25-35 

Poliaminai 

Repr 2. H361f***  
Acute Tox. 4. H312  
Acute Tox. 4. H302  
Skin Corr. 1B H314  

110-91-8 203-815-1 613-028-00-9 

01-2119496057-30-
0000,  
01-2119496057-30,  
01-2119496057-30-
0001 

2-7 

Acute Tox. 4  H332, 
Acute Tox. 4  H302,  
Acute Tox. 4  H312, 
Skin Corr. 1B. H314  

 

Papildoma informacija: Informacija apie rizikos frazes pateikta 16 skirsnyje. 
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4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS 
 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Bendra informacija 

Visus produktu suteptus rūbus nedelsiant pašalinti. 

Įkvėpus: 
Išeiti arba išvesti nukentėjusįjį į tyrą orą. Kreiptis į gydytoją. 

Patekus į akis: 
Nedelsiant plauti akis švariu vandeniu ne trumpiau kaip 10-15 minučių, atsargiai pakeliant ir nuleidžiant 

vokus. Kreiptis į akių gydytoją. 
 

Patekus ant odos: 
Nusiimti užterštus drabužius, avalynę ir t.t., o prieš pakartotiną jų panaudojimą – nuvalyti ir išskalbti. 

Nuplauti paveiktą vietą dideliu kiekiu vandens. Jei pasireiškia dirginimas ar nudegimai, kreiptis į gydytoją. 
 

Prarijus: 
Praplauti burną, išgerti ne mažiau 0,5 l vandens arba pieno. Daugiau nieko nevalgyti ir negerti. Nesukelti 

vėmimo. Kreiptis į gydytoją. 
 

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir toksiškas) 
Svarbiausi žinomi simptomai ir požymiai yra aprašyti . 2.2 ir / arba 11 skirsnyje 
 

4.3. Nurodymas apie bet kokias neatidėliotinas medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 

reikalingumą 

Nėra svarbios papildomos informacijos. 
 

Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į Apsinuodimų 

kontrolės  ir informacijos biurą tel. (8-5) 236 20 52. 
 

 
5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 
 

5.1. Pliūpsnio temperatūra 

80 °C (uždarame tiglyje). 
 

5.2. Gesinimo priemonės 
Tinkamos gesinimo priemonės 

Visos: vanduo, sausi milteliai, anglies dioksidas, putos, smėlis ir kt. 

Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugos sumetimais 
Nėra duomenų. 
 

5.3. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Pavojingų mišinio degimo produktų nenustatyta. 
 

5.4. Patarimai gaisrininkams. 

Dėvėti apsauginės darbo priemones, tokias batai, darbo drabužiai, pirštinės, akių ir veido apsaugos. 
 

 
6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 
 

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Naudoti asmenines apsaugines priemones. . Vengti įkvėpti 

rūko/garų/dujų. Užtikrinti pakankamą vėdinimą. 
 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 

Neleisti išsiliejusiai koncentruotai medžiagai patekti į kanalizaciją, drenažą, paviršiaus ir gruntinius vandenis.  
 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Išsiliejusią medžiagą surinkti inertiniu absorbentu (pjuvenomis, smėliu, vermikulitu), supilti į tam skirtą 
konteinerį ir utilizuoti pagal galiojančius vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Išsiliejimo vietą praplauti 

dideliu kiekiu vandens. 
 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 
Kaip saugiai naudoti produktą nurodyta 7 skirsnyje. 

Asmeninės apsaugos priemonės pateiktos 8 skirsnyje. 
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7 SKISRNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 
 

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 
Darbo vietoje įrengti gerą ventiliacija. Darbo vietoje nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti patekimo ant odos. 
 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Medžiaga laikoma sandariai uždaryta, įprastose gamintojo pakuosėse. Atokiau nuo ugnies ir sprogimų. 
Papildoma informacija dėl sandeliavimo sąlygų: 

Sandėlio patalpos turi būti sausos, vėsios, 0 ÷ 35 °C temperatūros. Vengti produkto užšalimo. 
 

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 
Medžiaga paruošta naudojimui, dozuojama koncentruota siurbliu dozatoriumi į maitinimo siurblį, dozavimui 

taip pat galima naudoti aminų ir fosfatų linijas. 
 

 
8 SKISRNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA 
 

8.1. Kontrolės parametrai 

Kompomentai su nustatytomis ribinėmis vertėmis darbo aplinkoje: 

Cheminės medžiagos profesinio poveikio ribiniai dydžiai: HN 23:2011 duomenys: 

Cheminė 
medžiaga 

Ribinis dydis 

Poveikio sveikatai 
ypatumų žymenys 

Ilgalaikio 
poveikio 
ribinis dydis 
(IPRD) 

Trumpalaikio 
poveikio ribinis 
dydis 
(TPRD) 

Neviršytinas 
ribinis dydis 
(NRD) 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas CAS Nr. mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

1. 1 
Poliaminai 

110-91-8 36 10 72 20 - - - 

2. 2 108-91-8 20 5 40 10   R, Ū 
 

8.2. Poveikio kontrolė 
Atitinkamos techninio valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji patalpų ventiliacija.  

Asmėninės apsaugos priemonės 
Bendros saugos ir higienos priemonės 

Plauti rankas su muilu prieš valgant, rūkant. Po darbo nusivilkti suteptus drabužius, avalynę ir kt. Nedėvėti 
užterštų rūbų. 

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės. Kvėpavimo takų apsaugos priemonę (respiratorius, dujokaukė) 

su P2/A2 tipo filtru. 
Akių apsauga. Chemiškai atsparūs, hermetiški akiniai (EN 166) arba veido skydelis (EN 402). 

Odos apsauga. Apsauginės pirštinės pavyzdžiui Viton, neopreninės pirštinės, polivinilo alkoholio ar 
butadiennitrilo pirštinės (EN 374-1), įprasti darbo drabužiai, guminiai batai.  

Poveikio aplinkai kontrolė 

Neleisti medžiagai patekti į kanalizaciją arba drenažą. 
Nuoroda į papildomus skirsnius: 

Plačiau žiūrėti 7 skirsnyje. 
 

 
9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 
 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Išvaizda:     Bespalvis skystis; 
Kvapas:      Silpno kvapo medžiaga; 

Kvapo atsiradimo slenkstis:   Nenustatyta; 

pH (prie 20 °C):    12,0 ± 1,0; 

Lydimosi /užšalimo temperatūra:  -2°C 

Specifinė masė (tankis) (prie 20oC):  0,98 ± 0,05 g/cm3; 

Tirpumas:     visiškai tirpus vandenyje; 
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: 100 ÷ 130 °C; 

Pliūpsnio temperatūra:   80oC (uždarame tiglyje). ; 

Garavimo greitis:     Nenustatyta; 
Degumas (kietų medžiagų, dujų):  Netaikoma; 
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Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Nenustatyta; 

Savaiminio užsidegimo temperatūra: Nenustatyta; 
Skilimo temperatūra:    Nenustatyta; 

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:  Produktas nėra sprogus; 
Klampa:     Nenustatyta; 

Oksidacinės savybės:    Nėra. 
Visos išvardintos sąvybės taikomos produktui. t.y. mišiniui. 
 

9.2. Kita informacija 

Nėra svarbios papildomos informacijos. 

 
10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 
 

10.1. Reaktingumas 

Reaguoja su rūgštimis. 
 

10.2. Cheminis stabilumas 

Medžiaga stabili tol, kol sandėliuojama tinkamai (žr. 7 skyrių) 
 

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 
Reaguoja stipriomis neorganinės rūgštymis ir oksidatoriais. 
 

10.4. Vengtinos sąlygos 

Vengti kontakto su stipriais oksidantais (peroksidu), stipriomis rūgštimis, vario lydiniais ir aliuminiu. Neleisti 

statinei įkaisti daugiau kaip 75° C. Jei to negalima išvengti, statinę atšaldyti šaltu vandeniu.. 
 

10.5. Vengtinos medžiagos 

Egzoterminė reakcija (išsiskiria šiluma) su rūgštimis. 
 

10.6. Pavojingi skilimo produktai 
Produktas stabilus, bet kaitinant gali išsiskirti dujiniai skilimo produktai: CO, CO2, NOx. 

 
11 SKISRNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 
 

11.1.1. Ūmus poveikis: 

Ūmus toksiškumas : Cikloheksilamino poveikis. 

LD50 Oralinis -žiurkė - 11 mg/kg  
Paaiškinimai: Funkcionavimas: maisto vartojimas (gyvūnas). Plaučiai, krūtinės ląsta arba kvėpavimas:  

plaučių embolija. Skrandţio ir ţarnų: kiti pokyčiai.  
LC50 Įkvėpimas - žiurkė - 7.500 mg/m3  

Paaiškinimai: Funkcionavimas: susijaudinimas. Funkcionavimas: raumenų kontrakcija arba spazmavimas.  
LD50 Odos - triušis - 277 mg/kg  

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas Oda - triušis  

Rezultatas: Stiprus odos dirginimas - 24 h  
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas :Akys - triušis  

Rezultatas: Stiprus akių dirginimas - 24 h  
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas  

Neturima duomenų  

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų, bet tikėtina, kad poveikis galimas. 

Kancerogeniškumas  
Komponentas, nėra klasifikuojamas kaip kancerogeninis,  

Toksiškumas reprodukcijai  

Toksinis poveikis reprodukcijai, 2 kategorija. Įtariama, kad kenkia vaisingumui. 
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis  

Neturima duomenų 
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis poveikis  

Neturima duomenų  
Aspiracijos pavojus  

Neturima duomenų.  
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11.1.2. Lėtinis poveikis 

Įkvėpus. Nėra duomenų. 

CMR poveikiai (kancerogenis,mutagenis ir toksiškumas reprodukcijai) Įtariama, kad kenkia 
vaisingumui. Toksinis poveikis reprodukcijai, 2 kategorija. 

Kontaktinis dermatitas/Jautrinantis poveikis. Alergiškiems, jautriems asmenims gali išsivystyti 
dermatitas. 
 

11.1.3. Sveikatą sunkinančios aplinkybės 

Nėra duomenų. 
 

 
12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 

12.1. Toksiškumas 

Dideli medžiagos kiekiai, patekę į vandenį, sukelia trumpalaikį lokalinį vandens šarmingumo padidėjimą. 
 

Toksiškumas: cikloheksilaminas. Organizmas 
Koncentracija, mg/l, ir  

veikimo trukmė, h 

Toksiškumas žuvims LC50 Leuciscus idus (Golden orfe) 44 mg/l - 96 h 
Toksiškumas dafnijomsir kitiems vandens 

bestuburiams EC50 
Daphnia magna (Dafnija ) 

122mg/l - 24 h 

 

Toksiškumas jūros dumbliams:EC50 
Desmodesmus subspicatus 
(žaliadumbliai) 

20 mg/l - 96 h 

 

12.2. Judrumas 

Nėra duomenų. 
 

12.3. Patvarumas ir skaidomumas 
Visiškai tirpus vandenyje. Patekus į dirvožemį, lėtai garuos ir irs. Šis komponentas nelengvai adsorbuojamas 

dirvožemio ir aktyviai sunkiasi į požeminius vandenis. Mažai tikėtina, kad biologiškai kaupsis vandenyje. 
Atmosferoje jis reaguos su hidroksilo radikalais (T1/2 = 4 val). 
 

12.4. Bioakumuliacijos potencialas 

Biologiškai nesikaupia. 
 

12.5. Judrumas dirvožemyje 
Nėra papildomos svarbios informacijos. 

Bendra pastaba: 

Draudžiama neskiestą produktą arba didesnius jo kiekius išpilti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ar 
kanalizacijos sistemas. 
 

12.5. PTB įvertinimo rezultatai 

Medžiaga nesukelia toksiškumo rizikos. 
 

12.6. Kitas neigiamas poveikis 

Nėra duomenų. 
 

 
13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai 

Rekomendacijos 

Neleidžiama išmesti atliekų arba tuščios taros į aplinką, kartu su buitinėmis atliekomis, neatlikus būtinų 
veiksmų, siekiant pašalinti jų kenksmingą poveikį aplinkai. Cheminės medžiagos bei užterštos taros šalinimo 

būdai turi atitikti galiojančius aplinkosaugos reikalavimus. Atliekos šalinamos kaip pavojingos pagal vietos 
reikalavimus. Atliekų kodai: 07 01 04*; 07 07 04*- kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai 

tirpalai Tuščius konteinerius reikia grąžinti tiekėjui. 
 

Valymo priemonės: 
Vanduo, esant būtinybei naudojmai plovikliai. 
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14 SKISRNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 
 

JT numeris 
JT teisingas 
krovinio 
pavadinimas 

Gabenimo 
pavojingumo 
klasė 

Pakuotės 
grupė 

Pavojus aplinkai 
Nesupakuotų krovinių vežimas 
pagal MARPOL 72/78 II priedą 
ir IBC kodeksą 

Nėra Nėra Nėra Nėra 
Reaguoja su rūgštimis, oksidatoriais. 
Sukelia odos, akių ir gleivinės 
nudegimus. 

Netaikoma 

 

Medžiagai nėra taikomi pavojingų krovinių vežimo (RID/ADR, IATA, IMO) reikalavimai ir klasifikavimas 

nereikalingas. Jokių specialių atsargumo priemonių nereikia, išskyrus tas, kurios paminėtos 8 skyriuje. 
 

Transportavimo papildoma informacija: Užtikrinti, kad transporto priemonė apsaugotų nuo užšalimo. 
Nėra transportuojamas nesupakuotas į įprastas talpas. 
 

 
15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 
 

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai  

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d.dėl cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 
1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 
76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (ES oficialus leidinys, Nr. L396, 2006-12-30, 
klaidų atitaisymas - Nr. L 136/3, 2007-05-29). 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008  2008 m. gruodžio 16d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis 
Reglamentą (EB)  Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1).  

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 2010 m. gegužės 20 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). 

Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka. (Patvirtinta LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos 
ministro 2000 gruodžio 19 d. įsakymu 532/742, aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2002 birželio 27 d. įsakymu Nr. 345/313 
patvirtinta redakcija ( Žinios, 2002, Nr. 81-3501). Pakeitimai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro ( Žinios, 2003, Nr. 81(1)-3703; 2005, Nr. 115-4196; 2007, Nr.66-2517. 

Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarka. (Patvirtinta aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 19 
d. įsakymu Nr. 599, Žinios, 2002, Nr. 115-5151, 2008, Nr. 53-1989). 

Specialių pirmosios medicinos pagalbos priemonių pavojingų cheminių medžiagų bei preparatų ir biologinių medžiagų sukeltų ūmių 
sveikatos sutrikimų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-769, 
Žinios, 2004, Nr. 7-157). 

Lietuvos higienos norma HN 23 “Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji 
reikalavimai”, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 
2007 m.  spalio 15 d. įsakymu Nr. V-827/A1-287 (Žinios, 2007, Nr. 108-4434). 

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331 (Žinios, 2007, Nr. 123-5055). 

Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), restukturizuota ADR 2001 m. leidimo sutartis, Valstybės žinios, 
2003, Nr. 46 (1) -2057, 46 (2) -2057, 46 (3) -2057, 46 (4) -2057.  

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 2003 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Žinios, 2002, Nr. 
81-3503. 

Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos  aplinkos ministro 2003 m. gruodžio  30 d. įsakymu Nr. 722, Žinios, 2004, Nr. 68-2381, 2008, Nr. 
55-2109. 

Bendrosios cheminių medžiagų ir preparatų sandeliavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 
22d. įsakymu Nr. 272, Žinios, 1999, Nr. 31-896. 
 

15.2. Cheminės saugos vertinimas 
Mišinio cheminis saugos vertinimas nebuvo atliktas. 
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  Lapas:   8/8 
 

 
16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA 
 

IN-ECO® 334- skirtas tik profesionaliam naudojimui.  
IN-ECO® 334 saugos duomenų lapai ir techninė informacija parengti gamintojų.  

Šie duomenys pagrįsti mūsų turimomis žiniomis , tačiau jie nesuteikia garantijos  nei vienai produkto savybei 

ir nenustato teisiškai galiojančių sutartinių santykių.  
 

Pavojingumo frazės pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 II priedą: 

H302 Kenksminga prarijus. 

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 
H332 Kenksminga įkvėpus 

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis 
H361f*** Įtariama, kad kenkia vaisingumui. 
 

Pateikta informacija saugos duomenų lape yra teisinga, skirta saugiam tvarkymui, naudojimui, perdirbimui, 

saugojimui, transportavimui, šalinimui ir negali būti laikoma garantijara kokybės specifikacija. 
 

Santrumpų ir akronimų paaiškinimai: 
GHS arba CLP – Jungtinių Tautų Pasaulinės suderinto cheminių medžiagų mišinių klasifikavimo ženklinimo 

sistema.  
CAS Nr. – Cheminiu medžiagų santrumpų tarnybos suteiktas medžiagai registracijos numeris. 

EINECS Nr. – Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašo numeris. 

R – reprodukcijai toksiškas poveikis; 
Ū – ūmus poveikis. 

RID –  Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptaitinių vežimų geležinkeliu. 
ADR – Europos sutartis dėl povojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais 

IATA  – Tarptautinė oro transporto asociacija. 
 

 
Ši medžiaga skirta profesionaliam naudojimui. Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas 
yra susijęs su preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, 
aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie preparato poveikį sveikatai 
ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija 
neatskleidžia kitų specifinių preparato savybių. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl preparato 
naudojimo ne pagal paskirtį ir nesilaikant aukščiau nurodytų rekomendacijų. 
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1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS 
IDENTIFIKAVIMAS 

1.1 Produkto identifikatorius 

 

 Prekybinis pavadinimas 
FennoSan IT 21 T 

  
 

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Cheminės medžiagos/mišinio paskirtis 

 Biocidas, Galutinio produkto konservantas., Silimicidai 
 Rekomenduojami naudojimo apribojimai 
 Tik pramoniniam naudojimui. 
  

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

 Kemira Oyj 
Abonentinė pašto dėžutė 33000101  HELSINKI FINLAND 
Telefonas+358108611, Faksas. +358108621124 
ProductSafety.FI.Helsinki@kemira.com 
 
 

 

1.4 Pagalbos telefono numeris 

  
Carechem 24 International: +44 (0) 1235 239 670 
Neatidėliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378 

  
 
2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikavimas pagal ES 1272/2008 (CLP)
Odos ėsdinimas; 1B kategorija; Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 
Odos jautrinimas; 1 kategorija; Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai; 2 kategorija; Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius 
pakitimus. 
Smarkus akių pažeidimas; 1 kategorija; Smarkiai pažeidžia akis. 
Ūmus toksiškumas vandens aplinkai; 1 kategorija; Labai toksiška vandens organizmams. 

 
2.2 Ženklinimo elementai 

Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) 
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Pavojaus piktogramos :  

   

  

Signalinis žodis : Pavojinga 
 

Pavojingumo frazės : H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
H410 Labai toksiška vandens organizmams, 

sukelia ilgalaikius pakitimus. 
 

Atsargumo frazės : Prevencija:  
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą. 
P272 Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš 

darbo vietos. 
P260 Neįkvėpti rūko. 
 Dėvėkite apsaugines pirštines / apsauginius 

rūbus / akių apsaugos priemones. 
Greitoji pagalba:  
P301 + P330 + P331 PRARIJUS: išskalauti burną. 

NESKATINTI vėmimo. 
P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu 

muilo ir vandens. 
P333 + P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: 

kreiptis į gydytoją. 
Sandėliavimas:  
P405 Laikyti užrakintą. 
Šalinimas:  
P501 Turinį/talpą išmeskite kaip specialiąsias 

atliekas, laikydamiesi vietinių ir nacionalinių 
reikalavimų. 

 
   
 
Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje: 
 55965-84-9 mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] 

and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) 
 

 
Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje: 
55965-84-9 mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] 

and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) 
 

2.3 Kiti pavojai 
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3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

3.2 Mišiniai 

CAS Nr. /ES 
Nr./Registracijos 
numeris priskirtas 
pagal REACH 

Medžiagos cheminis pavadinimas Koncentracija Klasifikavimas pagal ES 
1272/2008 (CLP) 

55965-84-9 
 

mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-
isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] 
and 2-methyl-4-isothiazolin-3-one 
[EC no. 220-239-6] (3:1) 

   2,1 % Acute Tox. 3 
kategorija,H331 
Acute Tox. 3 
kategorija,H311 
Acute Tox. 3 
kategorija,H301 
Skin Corr. 1B 
kategorija,H314 
Skin Sens. 1 
kategorija,H317 
Aquatic Acute 1 
kategorija,H400 
Aquatic Chronic 1 
kategorija,H410 
M=1 
 

    
4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Bendroji pagalba
 Pirmąją pagalbą teikiantis asmuo privalo pats save apsaugoti.  

 
4.2  Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

Simptomai :   Informacijos neturima. 
 

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

Rizikos :    
 

 

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

5.1 Gesinimo priemonės 
Gesinimo priemonės :   Vandens rūkas 
   Putos 
   Sausi milteliai 
   Anglies dioksidas (CO2) 

 
5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

 Degant išsiskiria dirginantys ir toksiniai dūmai.  
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Azoto oksidai (NOx), Druskos rūgštis (HCl), sieros oksidai (SOx), Anglies monoksidas 

 
5.3 Patarimai gaisrininkams 

 Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.  

 
 

5.4 Specifiniai metodai 
 Saugoti paviršinius vandenis ir gruntinio vandens sistemą nuo taršos gaisro gesinimo vandeniu.  

 
6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
 Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių.  

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 
 Kenksminga vandens organizmams. Neužteršti paviršinio vandens. Jei produktu užteršiamos upės, 

ežerai ar nuotekų sistema, informuoti atsakingas institucijas. 
6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

 Užterštą plotą galima deaktyvuoti su 5% natrio bisulfito  ir 5% natrio bikarbonato tirpalu vandenyje. 
Išsiliejus dideliam kiekiui, sulaikykite užtvenkdami. Tinkamas rišiklis: universalus absorbentas. Jei 
išsiliejimas išbėga į kanalizaciją, surinkti užterštą vandenį į tinkamus konteinerius. 10% natrio 
metabisulfito (bent 5 l/l išsipylimo). Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tiekėją. 

 
7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

 Užtikrinti pakankamą vėdinimą. Naudoti produktą tik uždaroje sistemoje. 

 Naudoti tik tose vietose, kur yra atitinkama ištraukiamoji vėdinimo sistema. Naudoti asmenines apsaugos 
priemones. Užtikrinti atitinkamą (pakankamą) vėdinimą, ypač uždarose vietose. Esant nepakankamam 
vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. 

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogimo: 
 Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių.  

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

 

 Rekomenduojama laikymo temperatūra 20 °C . Laikyti sandariai uždarytą sausoje, vėsioje ir gerai 
vėdinamoje vietoje. Apsaugokite nuo išmetimo į aplinką, susijusio su prarastu sandarumu, naudodami 
tinkamą antrinio izoliavimo konstrukciją ir naudojant atitinkamas išsiliejimo kontrolės procedūras. Laikyti 
atokiai nuo maisto ir gėrimų. 

 Pakuotes laikyti sandariai uždarytas vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti originalioje pakuotėje. 
Pakuočių medžiagos 
 Netinkama medžiaga: plienas, Koroduojantys metalai:, Aliuminis, Cinkas, žalvaris 

Vengtinos medžiagos: 
 Nukleofilai, Reduktoriai, Stiprūs oksidatoriai, Bazės 
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 Sandėliavimo stabilumas: 

Sandėliavimo temperatūra 5 - 40 °C 
Kiti duomenys Venkite temperatūros virš 40°C. 

 
7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) 

 

 

  

  
 

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA 

 
8.1 Kontrolės parametrai 

 Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės. 
 

 

 
8.2 Poveikio kontrolė 

 

8.2.1Atitinkamos techninio valdymo priemonės 

 Vengti patekimo ant odos ir į akis. Neįkvėpti dujų, garų, aerozolių. Naudojant šį produktą, nevalgyti, 
negerti ir nerūkyti. 

 Užtikrinti pakankamą vėdinimą.  

 Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje. Naudoti apsauginį odos kremą. 

 

8.2.2 Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga 
Rankų apsauga 

 Pirštinių medžiaga: Butadiennitrilinis kaučiukas 
 Ilgos pirštinės.Apsauginės pirštinės, atitinkančios EN 374.Pirštinės nedelsiant turi būti nusimaunamos ir 

pakeičiamos, atsiradus bet kokiam jų pakenkimo ar cheminės medžiagos prasiskverbimo požymiui. 
 Pirštinių medžiaga: Chemiškai atsparios pirštines. 

 
Akių apsauga

 Veido apsauginis skydas  
Odos ir kūno apsaugos priemonės 
 Cheminėms medžiagoms atsparūs apsauginiai rūbai.  

 
Kvėpavimo organų apsauga

 Esant dideliems garų, rūko ar aerozolių kiekiams, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. (filtras 
ABEK-P2) 
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9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Bendro pobūdžio informacija (pavidalas, kvapas)  

Fizinis būvis skystas, 
Spalva ryški, ar, šviesiai gelsvas 

 
Kvapas švelnus 

  
 
Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką 

pH 3,3 - 3,7 
Virimo temperatūra / virimo temperatūros 
intervalas 

apytikriai 100 °C 

Pliūpsnio temperatūra  
Netaikomas 

 
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: 
Garų slėgis  

Neturima duomenų 
Tankis 1,03 g/cm³ ( 20 °C) 

 
Tirpumas: 

Tirpumas vandenyje  
maišus 

Terminis skilimas  
Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis. 

  
 
 

9.2 Kiti duomenys 
 

Korozija < 6,25 mm/a  (UN test C.1) 
Neėsdina metalų (aliuminio, geležies). 
 

 
10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

10.1 Reaktingumas 

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma. 

10.2 Cheminis stabilumas 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 

Pavojingos reakcijos : Ėsdinanti metalus. 
 

10.4 Vengtinos sąlygos 

Vengtinos sąlygos : Laikykite ne aukštesnėje kaip .?. temperatūroje 
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  Prieš naudojimą produktas neturėtų būti nei praskiestas, nei 

sumaišytas su kitomis cheminėmis medžiagomis, tam, kad 
būtų išvengta neigiamų poveikių aktyviajam ingredientui(-
ams). 
 

  60 °C 
10.5 Nesuderinamos medžiagos 

Vengtinos medžiagos : Nukleofilai 
Reduktoriai 
Stiprūs oksidatoriai 
Bazės 
 

10.6 Pavojingi skilimo produktai 

Terminis skilimas : Pastaba: Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo 
sąlygomis. 
 

 
11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas 

LD50/Oralinis/Žiurkė: > 2 000 mg/kg 
Paaiškinimai:Duomenys pagrįsti produkto atskirų komponentų toksikologinėmis sąvybėmis. 
 
Aktyvusis ingredientas :  
LD50/Oralinis/Žiurkė:  67 mg/kg 
LC50/Įkvėpimas/4 h/Žiurkė:  0,17 mg/l 
LD50/Odos/Žiurkė: > 140 mg/kg 

 
Dirginimas ir ardymas  

Oda: Nudegina.  
 
Akys: Nudegina.  
 
Gleivinės: Nudegina. 

 
 

Jautrinimą 

: Gali sukelti alergiją susilietus su oda.  

 
Lėtinis toksiškumas  

 



 
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS  
 

 FennoSan IT 21 T 

Pažyma  1.8/LT/LT SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 

Peržiūrėjimo data: 25.07.2018 Ankstesnė data: 25.07.2018  Spausdinimo data:22.10.2019 

 

 
(c) Kemira Oyj. All rights reserved. Reproduction and distribution is not permitted, unless used for the sole purpose of 
REACH 1907/2006 by customers of Kemira products only. 

8/11 

STOT (vienkartinis poveikis) 
 Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 

 
STOT (kartotinis poveikis) 
 Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 

 
 
 
 

  
12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

12.1 Toksiškumas 

Toksiškumas vandens aplinkai 

 

 
Aktyvusis ingredientas :  

 

EC50/96 h/Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)/OECD Bandymų gairės 203: 0,22 mg/l 
EC50/48 h/Daphnia (Dafnija)/OECD Bandymų metodika 202: 0,1 mg/l 
/Daphnia (Dafnija)/OECD Bandymų metodika 211:  
NOEC/72 h/Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)/OECD Bandymų metodika 201: 0,0012 mg/l 
 
Labai toksiška vandens organizmams. Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.  

 
Toksiškumas kitiems organizmams 

 
Aktyvusis ingredientas :  
EC50/aktyvusis dumblas/OECD Bandymų metodika 209: 2,92 mg/l 
EC20/aktyvusis dumblas/OECD Bandymų metodika 209: 0,97 mg/l 
Paaiškinimai: Priklausomai nuo koncentracijos, toksinis poveikis aktyvuotam dumblo organizmui yra 
įmanomas. 

 

 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

Biologinis skaidymas:  
>60 %/EBPO Tyrimų vadovas 301 D:    
 
Veiklioji medžiaga: Lengvai pašalinamas iš vandens Biologiškai skaidomas, bet trūksta 10 dienų langelio 
(> 80% per 28 dienas).  

 
12.3 Bioakumuliacijos potencialas 

Biokoncentracijos koeficientą (BCF)/apskaičiuota: 3,6 



 
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS  
 

 FennoSan IT 21 T 

Pažyma  1.8/LT/LT SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 

Peržiūrėjimo data: 25.07.2018 Ankstesnė data: 25.07.2018  Spausdinimo data:22.10.2019 

 

 
(c) Kemira Oyj. All rights reserved. Reproduction and distribution is not permitted, unless used for the sole purpose of 
REACH 1907/2006 by customers of Kemira products only. 

9/11 

Neįsivaizduojama verta kaupti organizmuose  
12.4.Judumas dirvožemyje 

Judrumas 

Tirpumas vandenyje: maišus 
 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Mišinyje nėra cheminių medžiagų, laikomų patvariomis, bioakumuliacinėmis arba toksiškomis (PBT)., 
Mišinyje nėra cheminių medžiagų, laikomų labai patvariomis arba didelės bioakumuliacijos medžiagomis 
(vPvB). 
 

 
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis 

Absorbuoti organiniai sujungtieji halogenai ( AOX):  
Produktuose yra organiškai sujungtų halogenų, kurie gali įtakoti AOX vertes nuotekose.  
Produkto sudėtyje nėra susirūpinimą nuotekomis keliančių sunkiųjų metalų koncentracijų.   

 
13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 
Produktas Jei perdirbimas netaikytinas, šalinti pagal vietinių taisyklių 

reikalavimus.Rekomenduojamas sudeginimas. 
Užterštos pakuotės Pakuotės, kurių negalima valyti, turi būti tvarkomos tuo pačiu 

būdu kaip nepanaudotas produktas.  
 
14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

14.1 JT numeris 3265 
 

Sausumos transportas 
ADR: 
Krovinių aprašymas:  

14.2 JT teisingas krovinio 
pavadinimas 

ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, ORGANINIS, K.N. (2-methyl-2H-
isothiazolin-3-one , 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazolin-3-one  ) 

14.3 Gabenimo pavojingumo 
klasė (-s) 

8 

14.4 Pakuotės grupė: II 
Klasifikacijos kodas: C3 
Rizikos kodas 80 
ADR/RID pavojaus ženklai: 8  
14.5 Pavojus aplinkai Environmentally Hazardous 

  
 
Jūrų transportas
IMDG: 
Krovinių aprašymas:  
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14.2 JT teisingas krovinio 
pavadinimas 

UN3265, CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (2-METHYL-
2H-ISOTHIAZOLIN-3-ONE , 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOLIN-3-
ONE )   

14.3 Gabenimo pavojingumo 
klasė (-s): 

8 

14.4 Pakuotės grupė: II 
IMDG ženklai: 8  
14.5 Pavojus aplinkai: Marine pollutant 
 
Oro transportas 
ICAO/IATA: 
Krovinių aprašymas  
14.2 JT teisingas krovinio 
pavadinimas 

UN3265, Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (2-methyl-2H-isothiazolin-
3-one , 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazolin-3-one ) 

14.3 Gabenimo pavojingumo 
klasė (-s): 

8 

14.4 Pakuotės grupė: II 
ICAO pavojaus ženklai: 8  
14.5 Pavojus aplinkai Environmentally Hazardous 
 

14.7 Nesupakuotų krovinių 
vežimas pagal MARPOL 73/78 II 
priedą ir IBC kodeksą 

Neklasifikuojamas kaip jūros teršalas 

 
14.8 Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

 Ardanti (ėsdinanti), Ėsdinanti metalus, Laikyti atokiai nuo maisto ir gėrimų. 
 

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

 
 
 

Kiti nurodymai : Europos Sąjungoje šis produktas patenka į biocidinių produktų 
reglamentą 528/2012. 
 

 

 
 

15.2 Cheminės saugos vertinimas 
Šio mišinio Cheminės Saugos įvertinimas yra nebūtinas. 
 

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA 

2 ir 3 skyriuose nurodytų pavojingumo frazių visas tekstas.
H331 Toksiška įkvėpus. 
H311 Toksiška susilietus su oda. 
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H301 Toksiška prarijus. 
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
H400 Labai toksiška vandens organizmams. 
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

Mokymo nurodymai 

Prieš naudojant produktą perskaityti saugos duomenų lapą. 
Tolesnė informacija 

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo 
sudarymo datos mūsų turimus duomenis. Šiais duomenimis turi būti vadovaujamasi saugiai 
naudojant, tvarkant, perdirbant,sandėliuojant, pervežant, šalinant, išskiriant cheminę 
medžiagą, preparatą, išskyrus garantijas ir kokybės specifikacijas. Duomenys yra susiję tik su 
specifine medžiaga, preparatu ir netaikomi tai medžiagai, esančiai junginiuose su kitomis 
medžiagomis, arba kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.  

Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai 

Reglamentai, duomenų bazės, literatūra, atlikti tyrimai.  
Papildymai, panaikinimai, peržiūrėjimai 

Aktualūs pakeitimai pažymėti vertikaliomis linijomis.  
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* 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

· 1.1 Produkto identifikatorius

· Prekybos ženklas: SP 9531
· UFI: Nenustatyta.
· 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
· Naudojimo sektorius

SU3   Pramoninis naudojimas: atskirų medžiagų arba preparatuose naudojimas pramonės gamybos vietose
· Produkto kategorija PC37   Vandens apdorojimo cheminės medžiagos
· Proceso kategorija

PROC1   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame procese, kurio metu poveikis nenumatomas,
arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC2   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame nepertraukiamame procese, kartais
pasireiškiant kontroliuojamam poveikiui, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC3   Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos procesuose,
kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės
izoliavimo sąlygos
PROC4   Cheminių produktų gamyba, esant poveikio galimybei

· Patekimo į aplinką kategorija
ERC4   Nereaguojančios pagalbinės apdirbimo priemonės naudojimas pramonės įmonėje (neįterpiant į
gaminį ar jo paviršių)

· Medžiagos / mišinio panaudojimas Anti-kvapas priedas popieriaus ir kartono pramonei

· 1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys
· Gamintojas / tiekėjas

ACQUAFLEX srl
Via Calvino 7
I-20017 Rho ( MI)
info@acquaflex.com

· 1.4 Pagalbos telefono numeris:
Tarptautinis pagalbos telefono numeris 24-7: +39 0687 501 979
Apsinuodijimų  kontrolês ir informacijos biuras visą parą: Tel. +370 (5) 236 2052; +370 687 53378

2. SKIRSNIS. Galimi  pavojai

· 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
· Klasifikavimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008

GHS03 liepsnojantis lankas

Ox. Liq. 1 H271 Gali sukelti gaisrą arba sprogimą, stiprus oksidatorius.

GHS08 pavojai sveikatai

STOT RE 2 H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.

GHS05 korozija

Met. Corr.1 H290 Gali ėsdinti metalus.

Skin Corr. 1B H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Eye Dam. 1 H318 Smarkiai pažeidžia akis.

GHS09 aplinka

Aquatic Acute 1 H400 Labai toksiška vandens organizmams.
(Tęsinys 2 psl.)

 LT 
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GHS07

Acute Tox. 4 H302 Kenksminga prarijus.

Aquatic Chronic 3 H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

· 2.2 Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008

Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos GHS03, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09
· Signalinis žodis Pavojinga

· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
sodium chlorite

· Pavojingumo frazės
H271 Gali sukelti gaisrą arba sprogimą, stiprus oksidatorius.
H290 Gali ėsdinti metalus.
H302 Kenksminga prarijus.
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H400 Labai toksiška vandens organizmams.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

· Atsargumo frazės
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų

uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P221 Imtis visų atsargumo priemonių, kad nebūtų sumaišyta su degiomis medžiagomis.
P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.
P280 Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą / veido apsaugą.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius,

jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ /

kreiptis į gydytoją.
· Papildomos nuorodos:

EUH032 Kontaktuodama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas.
· 2.3 Kiti pavojai
· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.
· Endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymas Nevartotina

3. SKIRSNIS. Sudėtis  arba informacija apie sudedamąsias dalis

· 3.2 Mišiniai
· Aprašymas: Žemiau išvardytų medžiagų mišinys su pavojingais priedais.

· Pavojingos sudedamosios medžiagos :

CAS: 7758-19-2
EINECS: 231-836-6

sodium chlorite
 Ox. Sol. 1, H271;  Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310;
 STOT RE 2, H373;  Skin Corr. 1B, H314;  Aquatic Acute 1,

H400; Aquatic Chronic 3, H412, EUH032

> 20- <32%

· Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.
 LT 

(Tęsinys 3 psl.)
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4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

· 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
· Bendra informacija:

Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti.
Apsinuodijimo simptomai gali atsirasti po daugelio valandų, todėl gydytojų priežiūra būtina mažiausiai 48
val. po įvykio.
Esant nevienodam kvėpavimui arba nustojus kvėpuoti, taikyti dirbtinį kvėpavimą.
gelbėtojų turi būti gerai aprūpinti

· Įkvėpus:
Netekus sąmonės, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono.
Pasirūpinti tyru oru.
Nedelsiant pasikonsultuoti su gydytoju.

· Po kontakto su oda:
Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

· Po kontakto su akimis:
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu ir pasikonsultuoti su gydytoju.

· Prarijus:
Nedelsiant iškviesti gydytoją.
Nesistengti iššaukti vėmimą; nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.

· 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Tikėtinas gleivinės pažeidimas gali kontraindikuoti plauti skrandį.

· 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Gydykite simptomiškai.

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

· 5.1 Gesinimo priemonės
· Tinkamos gesinimo medžiagos:

Gaisro gesinimo priemones taikyti adekvačiai aplinkai.
Putos
Smėlis
BC milteliai
Vandens rūkas

· Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos: CO2
· 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro atveju galima naudoti:
Natrio oksido dūmai
CO2
O2

· 5.3 Patarimai gaisrininkams
· Ypatingos saugos priemonės:

Gaisrininkai ir kiti nuo gaisro nukentėję asmenys privalo dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

· 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų.
Dėvėti asmeninę apsauginę aprangą.
Garantuoti pakankamą vėdinimą.

· 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:
Praskiesti dideliu kiekiu vandens.
Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/gruntinius vandenis.

(Tęsinys 4 psl.)
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· 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:
Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).
Panaudoti neutralizavimo priemonę.
Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.
Garantuoti pakankamą vėdinimą.

· 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

* 7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

· 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą/nutraukimą.
Vengti aerozolių susidarymo.
Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Naudokite asmenines apsaugos priemones
Indus laikyti sandariai uždarytus.
Dirbdami su produktu, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.

· Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Neleiskite gaminiui išdžiūti.

· 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
· Sandėliavimas:
· Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:

Nėra jokių specialių reikalavimų.
Laikyti tik originalioje talpoje.

· Nuorodos dėl laikymo bendrai:
Nelaikyti kartu su rūgštimis.
Laikyti atskirai nuo oksiduojančių priemonių.

· Kitos sandėliavimo nuorodos:
Talpas laikyti sandariai uždarytas.
Laikyti sausai.
Laikyti šaltai.
Neleiskite išdžiūti.
Tinkamai laikant produktą, jis išlieka stabilus 12 mėnesi

· 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

* 8. SKIRSNIS. Poveikio  kontrolė / asmens apsauga

· 8.1 Kontrolės parametrai

· Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

7758-19-2 sodium chlorite

PRD IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1 mg/m³
O 

· DNEL lygių

7758-19-2 sodium chlorite

Oralinis(ė) DNEL (systemic) 0,029 mg/kg (CONSUMER)

Dermalinis(ė) DNEL (sistemic) 0,58 mg/kg (WORKERS)

0,29 mg/kg (CONSUMER)

Inhaliacinis(ė) DNEL (systemic) 0,41 mg/m3 (WORKERS)

0,1 mg/m3 (CONSUMER)
(Tęsinys 5 psl.)

 LT 
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· PNEC lygių

7758-19-2 sodium chlorite

PNEC acquatic 0,000065 mg/l (water marine)

0,00065 mg/l (WATER FRESH)

· Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

· 8.2 Poveikio kontrolės priemonės
· Atitinkamos techninio valdymo priemonės Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.
· Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga
· Bendrosios saugos ir higienos priemonės:

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.
Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.
Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.
Darbo aprangą laikyti atskirai.
Vengti kontakto su akimis ir oda.

· Kvėpavimo apsaugą Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo apsaugą.
· Rankų apsaugą

Apsauginės pirštinės
Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.

· Pirštinių medžiaga
Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių
rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinės
medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.
Pirštinės iš PVC
Pirštinės iš neopreno

· Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis
Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.

· Akių ir (arba) veido apsaugą Tampriai prisispaudžiantys akiniai
· Kūno apsauga: Naudoti apsauginį kostiumą.
· Poveikio aplinkai kontrolės priemonės Neleisti patekti į kanalizaciją.

9. SKIRSNIS. Fizikinės  ir cheminės savybės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
· Bendra informacija
· Fizinė būsena Skysta(s)
· Spalva: Šviesiai geltona(s)
· Kvapas: Būdinga(s)
· Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.
· Lydymosi ir stingimo temperatūra Nenustatyta
· Virimo temperatūra arba pradinė virimo

temperatūra ir virimo temperatūros intervalas 106 °C (222,8 °F)
· Degumas Nevartotina.
· Viršutinė ir apatinė sprogumo ribos
· Žemutinė: Nenustatyta.
· Viršutinė Nenustatyta.
· Pliūpsnio temperatūra: Nevartotina.
· Skilimo temperatūra: Nenustatyta.
· pH esant 20 °C (68 °F) >12
· Klampa:
· Kinematinė klampa Nenustatyta.
· Dinaminis: 3,26 mPas

(Tęsinys 6 psl.)
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· Tirpumas
· vandeniu esant 20 °C (68 °F): 572 g/l
· Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo

(logaritminė vertė) Nenustatyta.
· Garų slėgis esant 20 °C (68 °F): 1 hPa (0,8 mm Hg)
· Tankis ir (arba) santykinis tankis
· Tankis esant 20 °C (68 °F): 1,26-1,28 g/cm³ (10,515-10,682 lbs/gal)
· Santykinis tankis: Nenustatyta.
· Garų tankis Nenustatyta.
· Dalelių savybės Nevartotina

· 9.2 Kita informacija
· Išvaizda:
· Forma: Skysta(s)
· Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei

saugumui
· Savaiminio užsidegimo temperatūra: Produktas savaime neužsidega.
· Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.
· Sudėties pakeitimas
· Garavimo greitį Nenustatyta.

· Informacija apie fizinių pavojų klases
· Sprogstamosios medžiagos atkrenta
· Degiosios dujos atkrenta
· Aerozoliai atkrenta
· Oksiduojančiosios dujos atkrenta
· Suslėgtosios dujos atkrenta
· Degieji skysčiai atkrenta
· Degios kietos medžiagos atkrenta
· Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai atkrenta
· Piroforiniai skysčiai atkrenta
· Piroforinės kietosios medžiagos atkrenta
· Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai atkrenta
· Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas

esant sąlyčiui su vandeniu atkrenta
· Oksiduojantieji skysčiai Gali  suke l t i  ga isrą  arba sprog imą ,  s t iprus

oksidatorius.
· Oksiduojančiosios kietosios medžiagos atkrenta
· Organiniai peroksidai atkrenta
· Metalų koroziją sukeliančios medžiagos Gali ėsdinti metalus.
· Desensibilizuoti sprogmenys atkrenta

* 10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

· 10.1 Reaktyvumas Kaitinamas jis suyra.
· 10.2 Cheminis stabilumas
· Informacija apie laikymo trukmę Tinkamai laikant produktą, jis išlieka stabilus 12 mėnesi
· Instrukcijos kaip patikrinti desensibilizaciją Nenustatyta.
· Terminis irimas / vengtinos sąlygos:

Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
Kaitinamas jis suyra.

· 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė
Susilietęs su rūgštimis, organinėmis medžiagomis, reduktoriais ir oksidatoriais išsiskiria nuodingos chloro ir
(arba) chloro dioksido dujos.

· 10.4 Vengtinos sąlygos Kaitinamas jis suyra.
(Tęsinys 7 psl.)
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· 10.5 Nesuderinamos medžiagos:
rūgštys
Oksiduojančios medžiagos
Chlorinti junginiai

· 10.6 Pavojingi skilimo produktai:
Nežinomi jokie irimo produktai.
Anglies monoksidas ir anglies dioksidas
ClO₂
Deguonis

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

· 11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
· Ūmus toksiškumas Kenksminga prarijus.

· Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:

Oralinis(ė) LD50 390 mg/kg (rat) (Bridging Principles)

Dermalinis(ė) LD50 >2.000 mg/kg (rabbit) (Bridging Principles)

· Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
· Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas Smarkiai pažeidžia akis.
· Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
· Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· STOT (kartotinis poveikis) Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
· Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· 11.2 Informacija apie kitus pavojus

· Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

· 12.1 Toksiškumas
Note: no ecological testing was carried out on the product. Data are based on the properties of the main
components.

· Vandeninis toksiškumas:

7758-19-2 sodium chlorite

EC 50/48h 1 mg/l (daphnia) (OECD 202)

EC50/72h 1 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

LC50/96h 0,65 mg/l (Crustaceans)

105 mg/l (Cyprinidon variegatus)

105 mg/l (fish)

EC50/96h 1 mg/l (algae)

· 12.2 Patvarumas ir skaidumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.

(Tęsinys 8 psl.)
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· 12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės
Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios pasižymėtų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis.

· 12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis
· Kitos ekologinės nuorodos:
· Bendrosios nuorodos:

Vandens užteršimo klasė 2 (Savarankiška klasifikacija): užteršia vandenį
Neleisti patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją.
Negali neskiestame pavidale arba nenukenksminus patekti į nuotėkas arba į ištekėjimo kanalą.
Net ir nedideliems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė.
Didesnių kiekių išpylimas į kanalizaciją arba aplinkos vandenis gali įtakoti pH vertės pakilimą. Aukšta pH
vertė kenkia vandens organizmams. Atskiedus naudotą koncentraciją, žymiai sumažėja pH vertė, todėl po
produkto panaudojimo į kanalizaciją patenkančios nuotėkos gali tik silpnai pakenkti vandeniui.

13. SKIRSNIS. Atliekų  tvarkymas

· 13.1 Atliekų apdorojimo metodai
· Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

· Europos atliekų katalogas

16 00 00 KITOS SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS

16 03 00 netinkamos naudoti partijos ir nenaudoti gaminiai

16 03 03* neorganinės atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų

· Nevalytos pakuotės:
· Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.
· Rekomenduojamas valiklis: Vanduo, jeigu įmanoma pridedant valymo priemonės.

14. SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

· 14.1 JT numeris ar ID numeris
· ADR, IMDG, IATA UN1908

· 14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas
· ADR 1908 CHLORITO TIRPALAS, PAVOJINGA APLINKAI
· IMDG CHLORITE SOLUTION, MARINE POLLUTANT
· IATA CHLORITE SOLUTION

· 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

· ADR, IMDG

· klasė 8 Ėsdinančios medžiagos
· Pavojingumo etiketė 8 

· IATA

· Class 8 Ėsdinančios medžiagos
· Label 8 

(Tęsinys 9 psl.)
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· 14.4 Pakuotės grupė
· ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 Pavojus aplinkai:
· Marine pollutant: Simbolis (žuvis ir medis)
· Ypatingas ženklinimas (ADR): Simbolis (žuvis ir medis)

· 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Atsargiai: Ėsdinančios medžiagos

· 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu
pagal IMO priemones Nevartotina.

· Transportavimas/kitos nuorodos:

· ADR
· Riboti kiekiai (LQ): 1L
· Nekontroliuojami kiekiai (EQ) Kodas: E2

Didžiausias neto kiekis vidinėje taroje: 30 ml
Didžiausias neto kiekis išorinėje taroje: 500 ml

· Transporto kategorija 2 
· Tunelio apribojimo kodas: E 

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 1L
· Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· UN "Model Regulation": UN 1908 CHLORITO TIRPALAS, 8, II, PAVOJINGA
APLINKAI

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

· 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir tolesni modifikavimai.
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) ir tolesni modifikavimai.
Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 ir tolesni modifikavimai.
ADR 2021

· Ženklinimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008 žiūrėti 2 skyrių

· Direktyva 2012/18/ES
· Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
· Seveso kategorija

P8  OKSIDUOJANTIEJI SKYSČIAI IR OKSIDUOJANČIOSIOS KIETOSIOS MEDŽIAGOS
E1  Pavojinga vandens aplinkai

· Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant žemesnės pakopos reikalavimus 50 t
· Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukštesnės pakopos reikalavimus 200 t
· REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 3

· Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje
apribojimo - II Priedas

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· REGLAMENTAS (ES) 2019/1148

· I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI (Viršutinė ribinė vertė
licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalį)

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
(Tęsinys 10 psl.)
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· II Priedas - SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANEŠTI

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· Nacionaliniai normatyvai: D.Lgs 81/2008 and further modifications ( Italy)

· Kitos nuostatos, apribojimai ir draudimai niekas
· Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos (SVHC) pagal REACH, 57 straipsnio niekas
· 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija
Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra
pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

· 16.10 Galima susisiekti su Italijos apsinuodijimų kontrolės centrų telefonų numeriais
CAVp  Osp. Pediatrico Bambino Gesù - Roma, tel. 0039 06-68593726 (24/24 h)
Az. Osp. Univ. Foggia - Foggia, tel.  0039 800183459
Az. Osp. A. Cardarelli - Napoli tel.  0039 081-5453333 (24/24 h)
CAV Policlinico Umberto I- Roma, tel.  0039 06-49978000 (24/24  h)
CAV Policlinico A. Gemelli - Roma, tel.  0039 06-3054343 (24/24 h)
Az. Osp. Careggi U.O. Tossicologia Medica – Firenze,  tel.  0039 055-7947819 (24/24 h)
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia, tel.   0039 0382-24444 (24/24 h)
Osp. Niguarda Cà Granda – Milano, tel.   0039 02-66101029 (24/24 h)
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII- Bergamo, tel.  0039 800 883 300 (24/24 h)
Azienda Ospedaliera Integrata Verona, tel.  0039 800 011 858 (24/24 h)

· Svarbios frazės
H271 Gali sukelti gaisrą arba sprogimą, stiprus oksidatorius.
H301 Toksiška prarijus.
H310 Mirtina susilietus su oda.
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H400 Labai toksiška vandens organizmams.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUH032 Kontaktuodama su rūgštimis išskiria labai toksiškas dujas.

· Duomenų suvestinę sudarantis skyrius: Research and development department
· Asmuo kontaktams : Drssa Baggio E-mail: baggio@acquaflex.com
· Ankstesnės versijos data: 31.03.2022
· Ankstesnės versijos numeris: 1 
· Santrumpos ir akronimai:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Liq. 1: Oksiduojantieji skysčiai – 1 kategorija
Ox. Sol. 1: Oksiduojančiosios kietosios medžiagos – 1 kategorija
Met. Corr.1: Metalų koroziją sukeliančios medžiagos – 1 kategorija
Acute Tox. 3: Ūmus toksiškumas – 3 kategorija
Acute Tox. 4: Ūmus toksiškumas – 4 kategorija
Acute Tox. 2: Ūmus toksiškumas – 2 kategorija

(Tęsinys 11 psl.)
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Skin Corr. 1B: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 1B kategorija
Eye Dam. 1: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 1 kategorija
STOT RE 2: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) – 2 kategorija
Aquatic Acute 1: Pavojinga vandens aplinkai - ūmus pavojus vandens aplinkai – 1 kategorija
Aquatic Chronic 3: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 3 kategorija

· * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys   
 LT 
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* 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

· 1.1 Produkto identifikatorius

· Prekybos ženklas: SP 9541
· UFI: Nenustatyta.
· 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
· Naudojimo sektorius

SU3   Pramoninis naudojimas: atskirų medžiagų arba preparatuose naudojimas pramonės gamybos vietose
· Produkto kategorija PC37   Vandens apdorojimo cheminės medžiagos
· Proceso kategorija

PROC1   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame procese, kurio metu poveikis nenumatomas,
arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC2   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame nepertraukiamame procese, kartais
pasireiškiant kontroliuojamam poveikiui, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC3   Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos procesuose,
kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės
izoliavimo sąlygos
PROC4   Cheminių produktų gamyba, esant poveikio galimybei

· Patekimo į aplinką kategorija
ERC4   Nereaguojančios pagalbinės apdirbimo priemonės naudojimas pramonės įmonėje (neįterpiant į
gaminį ar jo paviršių)

· Medžiagos / mišinio panaudojimas Koaguliantas

· 1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys
· Gamintojas / tiekėjas

ACQUAFLEX srl
Via Calvino 7
I-20017 Rho ( MI)
info@acquaflex.com

· 1.4 Pagalbos telefono numeris:
Tarptautinis pagalbos telefono numeris 24-7: +39 0687 501 979
Apsinuodijimų  kontrolês ir informacijos biuras visą parą: Tel. +370 (5) 236 2052; +370 687 53378

2. SKIRSNIS. Galimi  pavojai

· 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
· Klasifikavimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008

GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

· 2.2 Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008

Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos GHS07
· Signalinis žodis Atsargiai

· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
aluminum chloride

· Pavojingumo frazės
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

· Atsargumo frazės
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti.
P280 Naudoti akių apsaugą / veido apsaugą.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius,

jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

(Tęsinys 2 psl.)
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· 2.3 Kiti pavojai
· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.
· Endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymas Nevartotina

3. SKIRSNIS. Sudėtis  arba informacija apie sudedamąsias dalis

· 3.2 Mišiniai
· Aprašymas: Žemiau išvardytų medžiagų mišinys su pavojingais priedais.

· Pavojingos sudedamosios medžiagos :

CAS: 1327-41-9
EINECS: 215-477-2
Reg.nr.: 01-2119531563-43-XXXX

aluminum chloride
 Met. Corr.1, H290; Eye Dam. 1, H318

< 15%

Polyquaternary amine
Aquatic Chronic 3, H412

< 10%

· Papildomos nuorodos Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

· 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
· Bendra informacija: gelbėtojų turi būti gerai aprūpinti
· Įkvėpus: Garantuoti tyrą orą, tęsiantis negalavimams, kreiptis į gydytoją.
· Po kontakto su oda: Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.
· Po kontakto su akimis: Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu.
· Prarijus: Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.
· 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

· 5.1 Gesinimo priemonės
· Tinkamos gesinimo medžiagos: Gaisro gesinimo priemones taikyti adekvačiai aplinkai.
· 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro atveju galima naudoti:
Anglies monoksidas (CO)
CO2

· 5.3 Patarimai gaisrininkams
· Ypatingos saugos priemonės:

Gaisrininkai ir kiti nuo gaisro nukentėję asmenys privalo dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

· 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Nereikalaujama.
· 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:

Praskiesti dideliu kiekiu vandens.
Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/gruntinius vandenis.

· 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:
Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).

(Tęsinys 3 psl.)
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· 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

· 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Naudojant pagal instrukciją, nebūtinos jokios specialiosios priemonės.

· Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.

· 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
· Sandėliavimas:
· Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms: Laikyti tik originalioje talpoje.
· Nuorodos dėl laikymo bendrai: Nereikalaujama.
· Kitos sandėliavimo nuorodos: atidarius produktą, jis yra stabilus 6 mėnesius
· Sandėliavimo klasė: 12
· 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

8. SKIRSNIS. Poveikio  kontrolė / asmens apsauga

· 8.1 Kontrolės parametrai
· Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

Produkte nesama jokių žymių kiekių medžiagų, kurių duomenys turėtų įtakos darbo vietai ir būtų stebėtini.
· Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

· 8.2 Poveikio kontrolės priemonės
· Atitinkamos techninio valdymo priemonės Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.
· Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga
· Bendrosios saugos ir higienos priemonės: Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.
· Kvėpavimo apsaugą Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo apsaugą.
· Rankų apsaugą

Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.
Apsauginės pirštinės

· Pirštinių medžiaga
Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių
rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinės
medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.
Pirštinės iš neopreno

· Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis
Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.

· Akių ir (arba) veido apsaugą Perpilant rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius.
· Kūno apsauga: Naudoti apsauginį kostiumą.
· Poveikio aplinkai kontrolės priemonės Neleisti patekti į kanalizaciją.

9. SKIRSNIS. Fizikinės  ir cheminės savybės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
· Bendra informacija
· Fizinė būsena Skysta(s)
· Spalva: Geltona(s)
· Kvapas: Būdinga(s)
· Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.

(Tęsinys 4 psl.)
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· Lydymosi ir stingimo temperatūra Nenustatyta
· Virimo temperatūra arba pradinė virimo

temperatūra ir virimo temperatūros intervalas Nenustatyta.
· Degumas Nevartotina.
· Viršutinė ir apatinė sprogumo ribos
· Žemutinė: Nenustatyta.
· Viršutinė Nenustatyta.
· Pliūpsnio temperatūra: Nevartotina.
· Skilimo temperatūra: Nenustatyta.
· pH esant 20 °C (68 °F) 2,8
· Klampa:
· Kinematinė klampa Nenustatyta.
· Dinaminis: Nenustatyta.
· Tirpumas
· vandeniu: Pilnai maišytina(s).
· Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo

(logaritminė vertė) Nenustatyta.
· Garų slėgis: Nenustatyta.
· Tankis ir (arba) santykinis tankis
· Tankis esant 20 °C (68 °F): 1,2-1,4 g/cm³ (10,014-11,683 lbs/gal)
· Santykinis tankis: Nenustatyta.
· Garų tankis Nenustatyta.

· 9.2 Kita informacija
· Išvaizda:
· Forma: Skysta(s)
· Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei

saugumui
· Savaiminio užsidegimo temperatūra: Produktas savaime neužsidega.
· Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.
· Sudėties pakeitimas
· Garavimo greitį Nenustatyta.

· Informacija apie fizinių pavojų klases
· Sprogstamosios medžiagos atkrenta
· Degiosios dujos atkrenta
· Aerozoliai atkrenta
· Oksiduojančiosios dujos atkrenta
· Suslėgtosios dujos atkrenta
· Degieji skysčiai atkrenta
· Degios kietos medžiagos atkrenta
· Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai atkrenta
· Piroforiniai skysčiai atkrenta
· Piroforinės kietosios medžiagos atkrenta
· Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai atkrenta
· Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas

esant sąlyčiui su vandeniu atkrenta
· Oksiduojantieji skysčiai atkrenta
· Oksiduojančiosios kietosios medžiagos atkrenta
· Organiniai peroksidai atkrenta
· Metalų koroziją sukeliančios medžiagos atkrenta
· Desensibilizuoti sprogmenys atkrenta

 LT 
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10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

· 10.1 Reaktyvumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.2 Cheminis stabilumas
· Informacija apie laikymo trukmę produktas yra stabilus 6 mėnesius, jei tinkamai laikomas
· Instrukcijos kaip patikrinti desensibilizaciją Nenustatyta.
· Terminis irimas / vengtinos sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
· 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
· 10.4 Vengtinos sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.6 Pavojingi skilimo produktai: COx

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

· 11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
· Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

· Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:

Polyquaternary amine

Oralinis(ė) LD50 >5.000 mg/kg (rat)

Dermalinis(ė) LD50 >2.000 mg/kg (rabbit)

Inhaliacinis(ė) LC50/4 h >20 mg/l (rat)

LC50/96 h 10-100 mg/l (Brachydanio rerio)

· Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Sukelia smarkų akių dirginimą.
· Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· 11.2 Informacija apie kitus pavojus

· Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

· 12.1 Toksiškumas
Note: no ecological testing was carried out on the product. Data are based on the properties of the main
components.

· Vandeninis toksiškumas:

Polyquaternary amine

EC 50/48h 10-100 mg/l (daphnia)

IC50/ 72h 10-100 mg/l (Selenastrum capricornutum)

· 12.2 Patvarumas ir skaidumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.

(Tęsinys 6 psl.)
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· vPvB: Nevartotina.
· 12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios pasižymėtų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis.
· 12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis
· Kitos ekologinės nuorodos:
· Bendrosios nuorodos:

Vandens užteršimo klasė 2 (Savarankiška klasifikacija): užteršia vandenį
Neleisti patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją.
Net ir nedideliems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė.

13. SKIRSNIS. Atliekų  tvarkymas

· 13.1 Atliekų apdorojimo metodai
· Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

· Europos atliekų katalogas

16 00 00 KITOS SĄRAŠE NEAPIBRĖŽTOS ATLIEKOS

16 03 00 netinkamos naudoti partijos ir nenaudoti gaminiai

16 03 04 neorganinės atliekos, nenurodytos 16 03 03 pozicijoje

· Nevalytos pakuotės:
· Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.
· Rekomenduojamas valiklis: Vanduo, jeigu įmanoma pridedant valymo priemonės.

14. SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

· 14.1 JT numeris ar ID numeris
· ADR, ADN, IMDG, IATA atkrenta

· 14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas
· ADR, ADN, IATA atkrenta
· IMDG Nevartotina.

atkrenta

· 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· klasė atkrenta

· 14.4 Pakuotės grupė
· ADR, IMDG, IATA atkrenta

· 14.5 Pavojus aplinkai: Nevartotina.

· 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Nevartotina.

· 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu
pagal IMO priemones Nevartotina.

· UN "Model Regulation": atkrenta

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

· 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir tolesni modifikavimai.
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) ir tolesni modifikavimai.
Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 ir tolesni modifikavimai.
ADR 2021

(Tęsinys 7 psl.)
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· Ženklinimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008 žiūrėti 2 skyrių

· Direktyva 2012/18/ES
· Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
· REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 3

· Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje
apribojimo - II Priedas

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· REGLAMENTAS (ES) 2019/1148

· I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI (Viršutinė ribinė vertė
licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalį)

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· II Priedas - SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANEŠTI

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· Nacionaliniai normatyvai: D.Lgs 81/2008 and further modifications ( Italy)

· Kitos nuostatos, apribojimai ir draudimai niekas
· Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos (SVHC) pagal REACH, 57 straipsnio niekas
· 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija
Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra
pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

· 16.10 Galima susisiekti su Italijos apsinuodijimų kontrolės centrų telefonų numeriais
CAVp  Osp. Pediatrico Bambino Gesù - Roma, tel. 0039 06-68593726 (24/24 h)
Az. Osp. Univ. Foggia - Foggia, tel.  0039 800183459
Az. Osp. A. Cardarelli - Napoli tel.  0039 081-5453333 (24/24 h)
CAV Policlinico Umberto I- Roma, tel.  0039 06-49978000 (24/24  h)
CAV Policlinico A. Gemelli - Roma, tel.  0039 06-3054343 (24/24 h)
Az. Osp. Careggi U.O. Tossicologia Medica – Firenze,  tel.  0039 055-7947819 (24/24 h)
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia, tel.   0039 0382-24444 (24/24 h)
Osp. Niguarda Cà Granda – Milano, tel.   0039 02-66101029 (24/24 h)
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII- Bergamo, tel.  0039 800 883 300 (24/24 h)
Azienda Ospedaliera Integrata Verona, tel.  0039 800 011 858 (24/24 h)

· Svarbios frazės
H290 Gali ėsdinti metalus.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

· Duomenų suvestinę sudarantis skyrius: Research and development department
· Asmuo kontaktams : Drssa Baggio E-mail: baggio@acquaflex.com
· Ankstesnės versijos data: 09.09.2021
· Ankstesnės versijos numeris: 1 
· Santrumpos ir akronimai:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern

(Tęsinys 8 psl.)
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vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Metalų koroziją sukeliančios medžiagos – 1 kategorija
Eye Dam. 1: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 1 kategorija
Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2 kategorija
Aquatic Chronic 3: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 3 kategorija

· * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys   
 LT 
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Suvartojamo vandens ir išleidžiamų nuotekų balansas 
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Sutartys su AB „Klaipėdos vanduo“ 
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Gamybos metu susidarančių nuotekų tyrimo protokolai 



Data
Nuotekų 
kiekis, m3 Gramatūra

Koncentracija, 
mg/l

Tarša, kg
Koncentracija, 

mg/l
Tarša, kg

Koncentracija, 
mg/l

Tarša, kg
Koncentracija, 

mg/l
Tarša, kg

Koncentracija, 
mg/l

Tarša, kg

2020.06.06 1036,5 807 836 1790 1855 3272 3391 87 90 3,08 3,19 2785
2020.06.07 2459,5 1003 2467 2480 6100 4410 10846 98 241 3,6 8,85 8816
2020.06.08 1859,5 436 811 2550 4742 3880 7215 66 123 2,78 5,17 5680
2020.06.09 1447,5 530 767 3090 4473 5100 7382 64 93 3,6 5,21 5338
2020.06.10 949 1907 1810 4070 3862 7710 7317 80 76 0,875 0,83 5749
2020.06.11 840,5 310 261 1560 1311 2504 2105 52 44 2,33 1,96 1617
2020.06.12 653,5 670 438 5080 3320 8160 5333 87 57 9,75 6,37 3821
2020.06.13 712 497 354 5310 3781 8180 5824 83 59 7,13 5,08 4199
2020.06.14 941,5 917 863 4980 4689 8100 7626 89 84 9 8,47 5644
2020.06.15 2703 1023 2765 5900 15948 9090 24570 92 249 10 27,03 18989
2020.06.16 1319,5 618 815 6520 8603 9330 12311 97 128 6,73 8,88 9555
2020.06.17 1080 547 591 5580 6026 8700 9396 86 93 6,4 6,91 6717
2020.06.18 2172,5 242 526 2240 4866 3740 8125 66 143 3,85 8,36 5544
2020.06.19 2159,5 246 531 2240 4837 3720 8033 61 132 3,43 7,41 5508
2020.06.20 1870,5 242 453 2060 3853 3360 6285 64 120 3,53 6,60 4432
2020.06.21 1550 287 445 3320 5146 4500 6975 68 105 3,68 5,70 5702
2020.06.22 2175 473 1029 3710 8069 5590 12158 49 107 5,1 11,1 9216
2020.06.23 2902,5 417 1210 3930 11407 6330 18373 80 232 5,15 14,9 12864
2020.06.24 2268,5 453 1028 3520 7985 5360 12159 80 181 4,3 9,8 9204
2020.06.25 1791,5 266 477 2290 4102,535 4000 7166 63 113 3,35 6,0 4698
2020.06.26 2239 246 551 2740 6134,86 4500 10076 49 110 3,3 7,4 6803
2020.06.27 2416,5 162 391 2190 5292,135 3310 7999 45 109 2,13 5,1 5797
2020.06.28 2433,5 517 1258 4110 10001,685 6280 15282 68 165 5,45 13,3 11439
2020.06.29 2155 316 681 2490 5365,95 3330 7176 56 121 3,43 7,4 6175
2020.06.30 2349 398 935 2970 6976,53 4320 10148 65 153 3,48 8,2 8072
2020.07.01 2609 102,1 367 958 2340 6105,06 3500 9132 59 154 3,08 8,0 7225
2020.07.02 2018,5 93,7 284 573 1950 3936,075 2680 5410 63 127 2,5 5,0 4642
2020.07.03 1946 101,1 287 559 1830 3561,18 3170 6169 77 150 2,6 5,1 4275
2020.07.04 1690 112 263 444 1790 3025,1 2790 4715 54 91 1,95 3,3 3564
2020.07.05 2000 125,6 233 466 1940 3880 3010 6020 52 104 2,05 4,1 4454

Vidurkis: 499 843 3219 5642 5064 8824 70 125 4 7,5 6617,4

Bendra tarša, kg
SM BDS7 ChDS N P
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Data
Nuotekų 
kiekis, m3

Koncentracija, 
mg/l

Tarša, kg
Koncentracija, 

mg/l
Tarša, kg

Koncentracija, 
mg/l

Tarša, kg
Koncentracija, 

mg/l
Tarša, kg

Koncentracija, 
mg/l

Tarša, kg

2020.07.06 2146,5 453 972 2690 5774 4090 8779 53 114 2,95 6,33 6867
2020.07.07 2332 350 816 3350 7812 4355 10156 57 133 3,23 7,53 8769
2020.07.08 2827,5 390 1103 3570 10094 4730 13374 58 164 3,3 9,33 11370
2020.07.09 2269 296 672 2700 6126 4000 9076 46 104 2,9 6,58 6909
2020.07.10 2307 340 784 2490 5744 3920 9043 59 136 3,43 7,91 6673
2020.07.11 2646,5 352 932 3110 8231 4450 11777 60 159 3,43 9,08 9330
2020.07.12 2511,5 437 1098 2960 7434 4250 10674 64 161 3,85 9,67 8702
2020.07.13 2731,5 202 552 3170 8659 4670 12756 57 156 4,1 11,20 9378
2020.07.14 2610 462 1206 3540 9239 5040 13154 63 164 4,68 12,21 10622
2020.07.15 2732 314 858 1520 4153 2770 7568 45 123 2,75 7,51 5141
2020.07.16 1897,5 386 732 1620 3074 2650 5028 62 118 3,03 5,75 3930
2020.07.17 2172 202 439 1620 3519 2480 5387 60 130 2,68 5,82 4094
2020.07.18 1855 166 308 1650 3061 2720 5046 65 121 2,35 4,36 3494
2020.07.19 2014,5 170 342 1020 2055 1700 3425 58 117 1,65 3,32 2517
2020.07.20 1762,5 150 264 1540 2714 2450 4318 56 99 1,85 3,26 3081
2020.07.21 2023 373 755 3760 7606 5290 10702 70 142 3,68 7,44 8510
2020.07.22 2132 244 520 1730 3688 2740 5842 47 100 3,67 7,8 4317
2020.07.23 2768 280 775 2880 7972 4020 11127 51 141 3,57 9,9 8898
2020.07.24 2566 340 872 4020 10315 3900 10007 66 169 4,38 11,2 11368
2020.07.25 2606 330 860 2640 6880 5770 15037 58 151 3,03 7,9 7899
2020.07.26 2902 328 952 2880 8358 4150 12043 56 163 3,3 9,6 9482
2020.07.27 2967 467 1386 3160 9376 4540 13470 54 160 3,65 10,8 10932
2020.07.28 2590 454 1176 3510 9091 5240 13572 73 189 4,2 10,9 10467
2020.07.29 2677 284 760 2530 6773 3570 9557 65 174 3,58 9,6 7717
2020.07.30 2374 493 1170 2930 6956 4190 9947 54 128 4,03 9,6 8264
2020.07.31 2362 318 751 2910 6873 4420 10440 60 142 4,15 9,8 7776
2020.08.01 2381 406 967 3330 7929 4930 11738 71 169 4,8 11,4 9076
2020.08.02 2470 526 1299 3500 8645 5670 14005 63 156 4,63 11,4 10111
2020.08.03 2801 322 902 3040 8515 5040 14117 84 235 4,42 12,4 9665
2020.08.04 3005 202 607 2390 7182 3720 11179 45 135 3,12 9,4 7934

Vidurkis: 335 828 2725 6795 4049 10078 59 145 3 8,6 7776,3

Bendra tarša, kg
SM BDS7 ChDS N P



Data
Nuotekų 
kiekis, m3

Koncentracija, 
mg/l

Tarša, kg
Koncentracija, 

mg/l
Tarša, kg

Koncentracija, 
mg/l

Tarša, kg
Koncentracija, 

mg/l
Tarša, kg

Koncentracija, 
mg/l

Tarša, kg

2020.08.05 2.738 278 761 2860 7831 4030 11034 51 140 2,87 7,86 8,73934 8739
2020.08.06 3.379 320 1081 2470 8346 3820 12908 66 223 3,32 11,22 9,661642 9662
2020.08.07 2.864 296 848 2310 6616 3280 9394 56 160 3,07 8,79 7,63276 7633
2020.08.08 2.579 256 660 2400 6190 3500 9027 60 155 3,2 8,25 7,012817 7013
2020.08.09 2.512 338 849 2550 6406 3640 9144 57 143 3,53 8,87 7,406707 7407
2020.08.10 2.369 274 649 3290 7794 4190 9926 75 178 3,37 7,98 8,628775 8629
2020.08.11 2.587 236 611 2800 7244 4490 11616 62 160 3,23 8,36 8,022882 8023
2020.08.12 2.460 516 1269 2950 7257 4620 11365 55 135 4,27 10,50 8,672164 8672
2020.08.13 2.338 522 1220 3180 7435 4940 11550 61 143 4,75 11,11 8,809 8809
2020.08.14 2.619 190 498 3990 10450 5610 14693 57 149 4,03 10,55 11,10726 11107
2020.08.15 2.636 410 1081 4050 10676 5980 15763 67 177 4,6 12,13 11,9453 11945
2020.08.16 2.510 727 1825 3930 9864 5780 14508 108 271 4,63 11,62 11,97177 11972
2020.08.17 2.788 907 2529 2860 7974 4400 12267 73 204 4,98 13,88 10,7198 10720
2020.08.18 2.732 550 1503 3060 8360 4930 13469 73 199 4,86 13,28 10,07523 10075
2020.08.19 2.551 95 242 1920 4898 2664 6796 46 117 1,72 4,39 5,261999 5262
2020.08.20 3.023 336 1016 2360 7134 3990 12062 61 184 2,83 8,56 8,342966 8343
2020.08.21 2.989 797 2382 3080 9206 5150 15393 70 209 3,36 10,0 11,80763 11808
2020.08.22 2.980 380 1132 3670 10937 5650 16837 79 235 3,57 10,6 12,31506 12315
2020.08.23 2.912 397 1156 3150 9173 4660 13570 77 224 4,22 12,3 10,56538 10565
2020.08.24 2.811 553 1554 3620 10176 5570 15657 69 194 5 14,1 11,93832 11938
2020.08.25 2.927 890 2605 3310 9688 5800 16977 78 228 5,42 15,9 12,53757 12538
2020.08.26 2.417 366 884 3330 8047 4980 12034 68 164 4,42 10,7 9,106387 9106
2020.08.27 2.726 543 1480 4260 11613 6450 17583 70 191 5,22 14,2 13,29803 13298
2020.08.28 2.829 650 1839 2900 8204 5020 14202 65 184 4,55 12,9 10,23971 10240
2020.08.29 2.782 885 2462 3180 8847 6000 16692 67 186 5,5 15,3 11,51053 11511
2020.08.30 3.596 1085 3902 3530 12694 5240 18843 66 237 5,7 20,5 16,85337 16853
2020.08.31
2020.09.01 0
2020.09.02 0
2020.09.03 0

Vidurkis: 492 1386 3116 8579 4784 13204 67 184 4 11,3 10160,9

Bendra tarša, kg
SM BDS7 ChDS N P
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PRIORITETINIŲ PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ, PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ, BEI KITŲ LIETUVOJE KONTROLIUOJAMŲ MEDŽIAGŲ TYRIMŲ REZULTATAI 

 

  µg/l  µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
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4/8/2020 12.3 0.142 0.029 <0,010 0.021 0.013 <0,010 0.75 0.093 <52 6.6 0.166 0.196 0.91 14 0.136 0.121 0.493 0.153 0.022 0.0028 0.0013 0.088 0.33 

6/17/2020 11.9 <0,020 <0,050 <0,010 0.016 0.0256 <0,010               22.9   1.067               

7/21/2020 2.1 <0,020 <0,011 <0,011 <0,011 <0,010 <0,010 0.58 0.038           2.4 <0,004 <0,003               

8/25/2020 14.1 <0,020 <0,010 <0,010 <0,010 0.015 <0,010 0.91 0.049           25.1 0.121 0.044               

9/23/2020 13 <0,020 <0,010 <0,010 <0,010 <0,100 <0,100 1.49 0.088           18.3 0.025 0.015               

10/27/2020 10.2 <0,020 <0,010 <0,010 <0,010 0.0109 <0,010 0.41 0.122 99 21.5       16.9 <0,004 <0,003 0.058 0.057           

11/19/2020 11.1 <0,020 0.011 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0.44 0.253 54 4.9       16.6 <0,004 <0,003 0.041 0.045           

12/15/2020 12.6 <0,020 0.018 0.017 0.014 <0,100 <0,100 0.47 0.071           17.8 0.042 0.028               

1/12/2021 6.8 0.024 0.017 <0,010 0.019 <0,100 <0,100 2.07 0.102           20.1 0.0082 <0,003               

2/23/2021 9.1 <0,020 0.016 <0,010 0.012 0.0253 <0,010 1.73 0.125           17.1 0.02 0.006               

3/23/2021 4.5 <0,020 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0.26 0.157 <52 3.9 <0,030 <0,200 0.46 15.3 0.364 0.185 0.217 0.042 0.84 0.0026 0.0043 0.044 0.088 

4/27/2021 <1,3 <0,020 <0,020 <0,020 <0,011 <0,010 <0,010 <0,20 <0,020 <0,052 2.9 <0,060 0.169 <0,10 <0,60 0.069 0.041 0.279 0.066 1.92 <0,001 <0,001 <0,015 3.1 

5/27/2021 5.6 <0,200 <0,010 <0,010 <0,010 0.0312 <0,010 0.4 0.148           21.5 <0,004 <0,003               

6/28/2021 7.0 <0,020 0.019 <0,010 0.019 - - 0.99 0.123     0.05 0.151   16.8   0.029 0.132             

7/28/2021 2.0 0.024 <0,010 <0,010 <0,010 <0,100 <0,100 4.48 0.104           23.7 0.138 0.099               

8/25/2021 5.1 <0,020 <0,011 - <0,011 - - 1.45 0.091           18.6   0.328 0.276             

9/15/2021 3.8 <0,020 - <0,010 <0,010 0.021 <0,010 0.42 0.169           18.7 0.027 0.012               

10/26/2021 8 <0,020 0.01 <0,010 <0,010 0.0197 <0,010 0.44 0.125           14.1 <0,004 <0,003               

11/16/2021 3.1 <0,020 <0,010 <0,010 <0,010 0.0162 <0,010 0.29 0.116           17.5 0.073 0.041 0.083   1.94     <0,015 <0,058 

12/7/2021 9.6 <0,020 <0,010 <0,010 0.01 0.0158 <0,010 0.76 0.124           9.6 0.303 0.215 0.203   3.75     <0,015   

 

Maksimali nustatyta teršalo koncentracija per laikotarpį nuo 2020-04-08 iki 2021-12-07 



 

 

 

 

 

 

 

Įrangos gamintojo garantinis raštas 
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/Įmonės „Econvert Water & Energy“ logotipas/ 

 

Technologinė garantija 
 

Projektas: P0307 AB „Grigeo Klaipėda“ 

Data: 2021-01-25 

 

Projekto specifikacijos 
 

Užsakovas AB „Grigeo Klaipėda“, Klaipėda, Lietuva 

Statybos metai 2021 

1 įrenginys: 

Anaerobinis valymas: 

Reaktoriaus tipas: Econvert-EGSB® 12015 (ø 12 m * 15 m vėsinamas vandeniu) 

Projektinė apkrova: 37 000 kg COD/d. (COD-cheminis deguonies poreikis) 

2 įrenginys: 

Nusierinimas 

Reaktoriaus tipas: Econvert-Dsulph® 1.0-030 (ø 1, m dujų plautuvas, 30 m3 reaktorius) 

Projektinė apkrova: 191 kg S/d. 

3 įrenginys: 

Biodujų sistema 

Reaktoriaus tipas: Biodujų buferis, fakelas ir kondensato gaudyklė 

 

6. Eksploatacinių savybių garantija 
 

6.1. Įvadas 

Šioje eksploatacinių savybių garantijoje nurodomas terminas ir sąlygos, kuriomis „Econvert“ užtikrina pristatytų 

įrenginių eksploatacines savybes. Be to, pateikiamos rekomendacijos, kaip pasiekti tinkamų eksploatacinių savybių 

ir kokias priemones taikyti. 
 

6.2. Būtinosios eksploatacinių savybių garantijos sąlygos „Econvert“ aerobiniame valyme 

Eksploatacinių savybių garantija taikoma tik tada, kai užsakovas užtikrina šias bendrąsias, būtinąsias sąlygas: 
 

Įprastas naudojimas Užsakovas valdo įrenginį pagal valdymo ir techninės priežiūros instrukcijas ir 

rekomendacijas, kurias pateikė „Econvert“. Be to, įrenginys bus naudojamas, remiantis 

bendrai priimta „įprasto naudojimo“ praktika ir taip, kad nebūtų pakenkta procesui. 

Operacinis langas Į pristatytą įrenginį įtekantis srautas pilnai ir pagal visus parametrus atitinka šio 

dokumento operacinio lango skyriuje nurodytas kokybės vertes. 

Anaerobinių maisto 

medžiagų dozavimas 

Į pristatytą įrenginį įtekančiame sraute palaikoma maisto medžiagų pusiausvyra, kai 

NH4-N koncentracija ištekančiame sraute yra >5 mg/l, o PO4-P koncentracija 

ištenkančiame sraute yra > 2 mg/l. 

Anaerobinis aktyvusis 

dumblas 

Eksploatacinių savybių bandymo pradžioje reaktoriuje esantis anaerobinis aktyvusis 

dumblas atitinka šias kiekio ir kokybės vertes: 

Dumblo kiekis reaktoriuje @ 100 % projektinė apkrova: 

Econvert-EGSB® 12015 reaktorius -> 1240 m3 

TSS (bendras suspenduotų 

dalelių skaičius) koncentracija 

> 100 kg/m3 drėgno dumblo 

VSS (lakiųjų suspenduotų 

dalelių skaičius) koncentracija 

> 75 % 

Aktyvumo lygis > 0,6 kg COD/kg VSS d. @ 30 °C 

Jei įdedama mažiau ar blogesnės kokybės dumblo, eksploatacinių savybių garantija 

atitinkamai pakoreguojama. 

Analizės rezultatai Užsakovas turi fiksuoti ir perduoti „Econvert“ atitinkamus vandens kokybės analizės 

rezultatus ir valymo sistemos eksploatacinius duomenis. 
 

Visa informacija ir eksploataciniai duomenys, susiję su kitais vandens valymo procesais 

ir užsakovo suteikta produkcija, yra teisingi ir tikslūs. 

Cheminių medžiagų 

dozavimas 

Cheminės medžiagos dozuojamos pagal naudojimo instrukcijas ir geriausią įmanomą 

cheminių medžiagų naudojimą procese. Chemines medžiagas parinks abi šalys, 

pasikonsultavusios su cheminių medžiagų tiekėju ir taikydamos bandymus, kurių 

pagalba bus parinktos tinkamiausios cheminės medžiagos. 

Neatskleidžiami 

parametrai 

Koncentracijos ar neatskleistų parametrų buvimas gali anuliuoti bet kokias „Econvert“ 

rekomendacijų suteikiamas garantijas (eksploatacinių savybių ar kitas). 

Toksiškumas / 

skaidomumas 

Ateinančios neišvalytos nuotekos nėra toksiškos biologiniams organizmams ir nėra 

kenksmingos anaerobiniam granuliuotam dumblui, jas galima apdoroti biologiškai, kad 

atitiktų reikiamas vertes. 



/Įmonės „Econvert Water & Energy“ logotipas/ 

 

6.3. Anaerobinio valymo operacinis langas 

 

 

PARAMETRAS  projektinė MIN MAKS PASTABOS 

Srautas (dienos/sav.) 7 7 7  

 (m3/sav.) 21 000 6146 26 880  

 (m3/d.) 3000 878 3840  

 (m3/val.) 125 37 160  

COD bendras (mg/l) 7391 9682 9682  

COD tirpus (mg/l)     

COD bendras (kg/d.) 22173 8500* 37179  

COD tirpus (kg/d.)     

BOD20
5 bendras 

(BOD-biologinis 

deguonies 

poreikis) 

(kg/d.) 

 

 > 0,6*CODt   

Rūgštinimas  (%) 30 20 40 Reikalingas buferinis rezervuaras – 

rūgštinimo kontrolė 

TSS (bendras 

suspenduotų 

kietųjų dalelių 

kiekis) 

(mg/l) 250 0 300 Reikalinga DAF (flotacija 

ištirpusiu oru), norint pasiekti TSS 

< 300 mg/l 

Temperatūra (°C) 35 30 39  

pH (-) 6,5-7,5 6,5 7,5  

N-kjeldahl (mg/l) 30,5 0   

NO3-N (mg/l) <1 0 10  

NO2-N (mg/l) <1 0 5  

NH4-N (mg/l) 27,5   Numatomas šlapalo (40 %) 

dozavimas: 27,9 l/val. 

PO4-P (mg/l) 1,7   3,6 l/val. H3PO4 (85 %) dozavimas 

SO4 (mg/l) 400 0 600  

S2- (mg/l) 0 0 10  

Chloridas (mg/l) 100 0 300 ** žr. žemiau esančią pastabą 

Kalcis (mg/l) 535 50 1043 Esant daugiau nei 700 mg/l, gali 

susidaryti sunkus dumblas 

Riebalai / alyva / 

tepalas (FOG) 

(mg/l) 0 0 <2  

Laidumas*** (mS/cm) 6,3   *** žr. žemiau esančią pastabą 

Toksiški junginiai  NĖRA NĖRA NĖRA  

 

PASTABOS 

 

*8500 kg EGSB (išplėsto granuliuoto dumblo anaerobinis reaktorius) 

** chloridų kiekis neturi labai keistis per trumpą laikotarpį. 

*** Turi būti palaikomas stabilus laidumas. Projektinis 6,3 mS/cm. 
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6.4. Biodujų nusierinimo operacinis langas 

 

 

PARAMETRAI PROJEKTINIS MIN. MAKS. PASTABOS 

Srautas (Nm3/d.) 8376 2856 12504  

 (Nm3/val.) 349 119 600  

H2S (ppm) 16 000 16 000 16 000  

Apkrova (kg S/d.) 191 65 286 Maks. apkrova < maks. srautas * 

maks. konc. 

CH4 (vol%) 70 60 90  

CO2 (vol%) 30 10 40  

RH (vol%) Prisotinti    

Temperatūra (°C) 30 15 40  

Slėgis (mbar) 30 20 60  

Toksiški junginiai  NĖRA NĖRA NĖRA  

 

 

 

6.5. Užtikrinami anaerobinio valymo parametrai 

 

Parametras Užtikrinama vertė Pastabos 

tCOD-apkrova 37000 kg tCOD/d. @ < 5 meg/l VFA (lakiosios riebalų rūgštys) 

ištekančiame sraute 

tCOD-pašalinimo efektyvumas > 80 % @ projektinė tCOD koncentracija* 

BOD-pašalinimo efektyvumas > 80 % @ projektinė tCOD koncentracija* 

*Ši garantija galioja tik tada, jei nepriklausomoje laboratorijoje įrodoma, kad vanduo yra biologiškai skaidomas bent 

jau iki užtikrinamos skaidomumo vertės. 

 

 

6.6. Užtikrinami Econvert-Dsulph* parametrai 

 

Parametras Užtikrinama vertė Pastabos 

H2S koncentracija [ppm] 

ištekančiame sraute 

< 200 ppm Vidurkis per 14 dienų 

 

 

6.7. Anaerobinio valymo patikrinimo procedūra 

 

Įprastas veikimas Pasiekus užtikrinamus parametrus įprasto veikimo metu ir atsižvelgiant į eksploatacinių 

savybių bandymo trukmę, bus laikoma, kad eksploatacinės savybės yra užtikrinamos. 

Tai bus patvirtinama raštu. 

 

Eksploatacinių savybių 

bandymas 

Eksploatacinių savybių bandymas bus atliekamas, užtikrinus stabilų vandens tiekimą ir 

laikantis operaciniame lange nurodytų verčių 14 dienų, jis bus užfiksuojamas raštu. Prieš 

pradedant, užsakovas turi patikrinti, ar yra tenkinamos būtinosios sąlygos. Tai užsakovas 

turi patvirtinti raštu. Be raštiško pranešimo eksploatacinių savybių bandymas yra 

atidedamas dėl nuo „Econvert“ nepriklausančių priežasčių. Užsakovas turi suteikti visas 

bandymui reikalingas susijusias papildomas priemones ir laboratorines paslaugas. 

 

Garantiniai bandymai 14 dienų vykdomi vidutinėmis sąlygomis ir iki 2 dienų iš eilės – 

veikiant maksimaliai apkrovai – 37 tonoms COD/d. Per šias 14 dienų mėginiai imami 

pagal žemiau nurodytą analizės metodą. 
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/Įmonės „Econvert Water & Energy“ logotipas/ 

 

 

 Eksploatacinių savybių bandymas yra laikomas sėkmingu, kai yra išlaikomi užtikrinti 

parametrai. Tai turi būti patvirtinta raštu. 

 

Kai užsakovas 

nesilaiko reikalavimų 

Jei užsakovas neužtikrina būtinųjų eksploatacinių savybių bandymo sąlygų, 

eksploatacinių savybių bandymas yra atidedamas dėl nuo „Econvert“ nepriklausančių 

priežasčių. Galutinis būtinųjų sąlygų atitikimo terminas yra 3 mėnesiai po perėmimo 

arba 6 mėnesiai nuo baigimo dienos, žiūrint kuri data bus anksčiau. 

 

Kai „Econvert“ 

nesilaiko reikalavimų 

Jei „Econvert“ nepasiekia užtikrinamų parametrų dėl nuo užsakovo nepriklausančių 

priežasčių ar Force Majeure, antrasis eksploatacinių savybių bandymas atliekamas 

dviejų (2) mėnesių laikotarpyje po pirmojo, duodant „Econvert“ laiko sureguliuoti 

sistemą taip, kad būtų pasiekti užtikrinami parametrai. Jei antrasis eksploatacinių 

savybių bandymas taip pat nepavyksta, dviejų (2) mėnesių laikotarpyje po antrojo 

eksploatacinių savybių bandymo atliekamas trečiasis ir paskutinis eksploatacinių 

savybių bandymas. Jei šio galutinio eksploatacinių savybių bandymo metu nepasiekiami 

užtikrinami parametrai, reikia atlikti skyriuje „Korekcinės priemonės“ nurodytus 

veiksmus. 

 

Analizės metodas Turi būti nustatytas. 

 

 

 

6.8. Econvert-Dsulph® tikrinimo procedūra 

 

Įprastas veikimas Pasiekus užtikrinamus parametrus įprasto veikimo metu ir atsižvelgiant į eksploatacinių 

savybių bandymo trukmę, bus laikoma, kad eksploatacinės savybės yra užtikrinamos. 

Tai bus patvirtinama raštu. 

 

Eksploatacinių savybių 

bandymas 

Eksploatacinių savybių bandymas bus atliekamas, užtikrinus stabilų biodujų tiekimą ir 

laikantis operaciniame lange nurodytų verčių 14 dienų, jis bus užfiksuojamas raštu. Prieš 

pradedant, užsakovas turi patikrinti, ar tenkinamos būtinosios sąlygos. Tai užsakovas 

turi patvirtinti raštu. Be raštiško pranešimo eksploatacinių savybių bandymas yra 

atidedamas dėl nuo „Econvert“ nepriklausančių priežasčių. 

Užsakovas turi suteikti visas bandymui reikalingas susijusias papildomas priemones ir 

laboratorines paslaugas. 

Garantiniai bandymai vykdomi 7 dienas. Per šias 7 dienas mėginiai imami pagal žemiau 

nurodytą analizės metodą. Eksploatacinių savybių bandymas laikomas sėkmingu, jei 

atitinka užtikrinami parametrai. Tai turi būti patvirtinta raštu. 

 

Kai užsakovas 

nesilaiko reikalavimų 

Jei užsakovas neužtikrina būtinųjų eksploatacinių savybių bandymo sąlygų, 

eksploatacinių savybių bandymas yra atidedamas dėl nuo „Econvert“ nepriklausančių 

priežasčių. Galutinis būtinųjų sąlygų atitikimo terminas yra 6 mėnesiai po perėmimo 

arba 6 mėnesiai nuo baigimo dienos, žiūrint kuri data bus anksčiau. 

 

Kai „Econvert“ 

nesilaiko reikalavimų 

Jei „Econvert“ nepasiekia užtikrinamų parametrų dėl nuo užsakovo nepriklausančių 

priežasčių ar Force Majeure, antrasis eksploatacinių savybių bandymas atliekamas trijų 

(3) mėnesių laikotarpyje po pirmojo, duodant „Econvert“ laiko sureguliuoti sistemą taip, 

kad būtų pasiekti užtikrinami parametrai. Jei antrasis eksploatacinių savybių bandymas 

taip pat nepavyksta, dviejų (2) mėnesių laikotarpyje po antrojo eksploatacinių savybių 

bandymo atliekamas trečiasis ir paskutinis eksploatacinių savybių bandymas. Jei šio 

galutinio eksploatacinių savybių bandymo metu nepasiekiami užtikrinami parametrai, 

reikia atlikti skyriuje „Korekcinės priemonės“ nurodytus veiksmus. 

 

Analizės metodas Reikia išanalizuoti šiuos parametrus, ar jie atitinka garantinį bandymą: 
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/Įmonės „Econvert Water & Energy“ logotipas/ 

 

 

 − Įeinantis H2S 

− Išeinantis H2S 

− Sausos medžiagos reaktorius 

− Reaktoriaus šarmingumas 

− NH4-N 

− PO4-P 

Jei „Econvert“ nesutinka su užsakovo atlikta analize, ją gali atlikti nepriklausoma 

laboratorija. Laboratoriją turi patvirtinti abi šalys. Už neatitikimą atsakinga šalis turės 

apmokėti analizės išlaidas. 

 

 

6.9. Korekcinės priemonės 

 

Jei „Econvert“ nesilaiko reikalavimų, įsigalios šis korekcinių priemonių skyrius. Korekcinė priemonė kiekvienam 

parametrui yra nurodyta žemiau esančioje lentelėje. Susitarta, kad šios korekcinės priemonės yra vienintelės, pilnos 

ir galutinės korekcinės priemonės, taikomos tuo atveju, jei neatitinka užtikrinami parametrai, o raštiškai patvirtinus 

korekcines priemones, išduodamas priėmimo aktas. 

 

Anaerobiniai parametrai 

Parametras Užtikrinama 

vertė 

LD 1 žingsnis 

2,5 % 

LD 2 žingsnis 

5,0 % 

LD 3 žingsnis 

7,5 % 

 

COD apkrova [kg COD/d.] 

@ < 5 meg/l VFA 

37 000 < 36 000 < 35 000 < 33 000 

Anaerobinių parametrų LD, remiantis sutarties kaina be Econvert-Dsulph® 

 

 

Econvert-Dsulph® parametrai 

Parametras Užtikrinama 

vertė 

LD 1 žingsnis 

2,5 % 

LD 2 žingsnis 

5,0 % 

LD 3 žingsnis 

7,5 % 

 

H2S koncentracija 

ištekančiame sraute [ppm] 

< 200 > 250 > 300 > 400 

Econvert-Dsulph® LD parametrai, remiantis tik Econvert-Dsulph® sutarties kaina 

 

 

Bendra korekcinių priemonių suma neturi viršyti 7,5 % bendros sutarties kainos. 

 

 

 

Parašai 
 

Įmonė AB „Grigeo Klaipėda“ 

vardu 

„Econvert Water & Energy“ 

vardu 

Vardas, pavardė 

  

 

Thijs Jansen /Parašas/ 

Projektų vadovas 

Data  2021-01-25 
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AB „Klaipėdos vanduo“ sutikimo raštas 



 
 
 
 
 
 
 
 

AB „Klaipėdos vanduo“ 
 

         Įmonės k.: 140089260                                                                                            (8 46) 220220 
         PVM k.: LT400892610                                                                                              info@vanduo. lt 
         Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda                                                                 www.vanduo.lt 

 

AB ,,Grigeo Klaipėda“      2021-12-     Nr. 2021/S. 4-5/1.E- 

Direktoriui Tomui Eikinui 

El.p.:  info.klaipeda@grigeo.lt  

 

 

DĖL SUTIKIMO PRIIMTI NUOTEKAS  

 

 

AB “Klaipėdos vanduo” susipažinusi su Jūsų 2021-12-17 raštu Nr. SK/2021-165 informuoja, 

kad priims dalinai po bioreaktoriaus apvalytas gamybines nuotekas, kurių užterštumas pagal BDS7- 

1020-1162 mg/l. 

 
 
Gamybos departamento direktorius Vaidotas Girdvainis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raštą parengė: Kristina Bereišienė, tel. +370 63004237, el. p. kristina.bereisiene@vanduo.lt . 

 

mailto:info.klaipeda@grigeo.lt
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AB „Klaipėdos vanduo“ 
 

         Įmonės k.: 140089260                                                                                            (8 46) 220220 
         PVM k.: LT400892610                                                                                              info@vanduo. lt 
         Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda                                                                 www.vanduo.lt 

 

AB ,,Grigeo Klaipėda“      2022-03-02 Nr. 2022/S.4-5/1.E- 

Direktoriui Tomui Eikinui               Į 2022-02-25 Nr. SK/2022-28 

El.p.: info.klaipeda@grigeo.lt  

 

 

DĖL SUTIKIMO PRIIMTI NUOTEKAS  

 

 

AB “Klaipėdos vanduo” pažymi, kad galėtų priimti AB „Grigeo Klaipėda“ technologinį skystį, 

užterštą sieros ir sieros junginiais, jei bendras sulfatų kiekis bendrame AB „Grigeo Klaipėda“ nuotekų 

sraute neviršys nuotekų tvarkymo reglamente nustatytos didžiausios leistinos koncentracijos (DLK) – 

1000 mg/l į nuotekų surinkimo sistemą ir/ar jei tai nepakenks AB “Klaipėdos vanduo” nuotekų valyklos 

technologiniam procesui. Šio technologinio skysčio išleidimo srautas turi būti maksimaliai vienodas 

bei tolygus paros atžvilgiu, siekiant išvengti pavojingų pikinių apkrovų teršalais ir kad šių teršalų 

poveikis Klaipėdos nuotekų valyklai būtų minimalus.  

 

 

 

Generalinis direktorius       Benitas Jonikas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Originalas siunčiamas nebus. 

Raštą parengė: A.Šulskis, mob. +370 640 28649, el. p. audronis.sulskis@vanduo.lt 

mailto:info.klaipeda@grigeo.lt
mailto:640%2028649


 

 

 

 

 

 

 

Ozonavimo įrangos gamintojo komercinis pasiūlymas 

(Konfidenciali informacija) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 5 

 

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR DALYVAVIMAS 

POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO 

PROCESE  

 

 



klasifikuoti skelbimai18 / 2022 m. gruodžio 27 d. 

INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, FIZINIAMS ASMENIMS, NAUDOJANTIEMS ŽEMĘ PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTĄ 
SUTARTĮ, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministro 2022 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 1-302 patvirtinti Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių 
magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano (toliau – Planas) sprendiniai.

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNS įstatymas) 11 str. 3 ir 4 d. nuostatomis informuojame apie Planu nustatytas teritorijas ir žemės sklypo (-ų) savininko (-ų), 
taip pat asmens (-ų), kurio (-ių) teisė į žemės sklypą (-us) įregistruota Nekilnojamojo turto registre, kurio (-ių) gyvenamosios vietos adresas nežinomas arba kuriam (-iems) nepavyko įteikti registruoto 
laiško (detalesnė informacija žemiau pateiktoje lentelėje), teisę kreiptis į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių AB „Amber Grid“ (toliau – Plano iniciatorius) dėl SŽNS įstatymo 13 
str. 1 d. nurodytos kompensacijos išmokėjimo. Informuojame, kad teisę į kompensaciją galite įgyvendinti Plano iniciatoriui pateikiant Metodikoje „Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika“ nustatyta tvarka 
užpildytą prašymą išmokėti kompensaciją (kurio forma nustatyta šioje Metodikoje) kartu su pridedamais dokumentais. Pažymėtina, kad vadovaujantis LR SŽNS įstatymo 141 str. 3 d. kompensacijos 
nemokamos, kai nurodytai veiklai statybą leidžiantys dokumentai buvo išduoti, suderinti ir veikla pradėta vykdyti iki 1992-05-11 bei SŽNSĮ įstatymo 13 str. 5 d. numatytais atvejais.

Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į Planu nustatytą teritoriją*, kurio savininko (-ų), �zinio (-ių) asmens (-ų), naudojančių žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, 
gyvenamosios vietos adresas nežinomas

Unikalus Nr. Adresas Unikalus Nr. Adresas
440004740709 Prienų r. sav., Prienų sen., Giniūnų k. 440003413252 Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pakumprio k.
691000020005 Prienų r. sav., Išlaužo sen., Šaltupio k., Šaltupio g. 18 691500050082 Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno Kolonijų k.
694800010090 Prienų r. sav., Išlaužo sen., Šaltupio k., Šaltupio g. 21 440004254939 Prienų r. sav., Išlaužo sen., Valengiškių k.
692000030007 Prienų r. sav., Jiezno sen., Mediniškių k. 440012537048 Prienų r. sav., Išlaužo sen., Šaltupio k.
695500060016 Prienų r. sav., Prienų sen., Ignacavos k., Kauno pl. 440006789635 Prienų r. sav., Jiezno sen., Beniukų k.
691500020144 Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno Kolonijų k. 440006273298 Prienų r. sav., Jiezno sen., Kašonių k.
691500050032 Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno Kolonijų k. 691500050175 Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno Kolonijų k.
692000010085 Prienų r. sav., Jiezno sen., Būdos k. 440053485144 Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno Kolonijų k.
440007755208 Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno Kolonijų k. 692000020156 Prienų r. sav., Jiezno sen., Mediniškių k.
696500010042 Prienų r. sav., Jiezno sen., Beniukų k. 694500020006 Prienų r. sav., Prienų sen., Naravų k.
691500050208 Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno Kolonijų k. 440006329831 Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pakumprio k.
691000020161 Prienų r. sav., Išlaužo sen., Šaltupio k. 440018394102 Prienų r. sav., Išlaužo sen., Valengiškių k. 2
696500020098 Prienų r. sav., Jiezno sen., Kurmoniškių k. 692000010005 Prienų r. sav., Jiezno sen., Jakniškių k. 5
440029783644 Prienų r. sav., Jiezno sen., Kurmoniškių k. 440004451016 Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno Kolonijų k.
440015134817 Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pakumprio k. 695500020027 Prienų r. sav., Prienų sen., Mačiūnų k.
696500020039 Prienų r. sav., Jiezno sen., Vėžionių k. 691500050089 Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno Kolonijų k., Miško g. 5
440010592864 Prienų r. sav., Jiezno sen., Vėžionių k. 694800010110 Prienų r. sav., Išlaužo sen., Valengiškių k.
694800010050 Prienų r. sav., Išlaužo sen., Laukiškių k., Žalioji g. 3 691500050030 Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno Kolonijų k.
695500020020 Prienų r. sav., Prienų sen., Mačiūnų k., Naujakurių g. 31 440021108665 Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pakumprio k.
440008284139 Prienų r. sav., Jiezno sen., Jakniškių k. 440004740630 Prienų r. sav., Prienų sen., Giniūnų k.
691500020087 Prienų r. sav., Jiezno sen., Lingėniškių k. 440013050403 Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno Kolonijų k.
440025276619 Prienų r. sav., Išlaužo sen., Šaltupio k. 696500020178 Prienų r. sav., Jiezno sen., Vėžionių k.
440051825880 Prienų r. sav., Prienų sen., Mačiūnų k. 440006273078 Prienų r. sav., Jiezno sen., Slabados k.
440015795612 Prienų r. sav., Išlaužo sen., Šaltupio k. 440021108698 Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pakumprio k.
695500020097 Prienų r. sav., Prienų sen., Mačiūnų k. 440006273156 Prienų r. sav., Jiezno sen., Slabados k.
440042050666 Prienų r. sav., Jiezno sen., Lingėniškių k. 440006273278 Prienų r. sav., Jiezno sen., Kašonių k.

Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į Planu nustatytą teritoriją*, kurio savininkui (-ams), �ziniam (-iems) asmens (-ims), naudojantiems žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą 
sutartį, nepavyko įteikti registruoto laiško

Unikalus Nr. Adresas Unikalus Nr. Adresas
692000030044 Prienų r. sav., Jiezno sen., Musninkų k. 695500020008 Prienų r. sav., Prienų sen., Mačiūnų k., Pelkių g. 1
691000020096 Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pakumprio k. 695500020097 Prienų r. sav., Prienų sen., Mačiūnų k.
440020258304 Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pakumprio k. 440030135561 Prienų r. sav., Prienų sen., Naravų k., Nemuno g. 16
695500020026 Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pačiudiškių k. 696500020156 Prienų r. sav., Jiezno sen., Vėžionių k.
440004740630 Prienų r. sav., Prienų sen., Giniūnų k. 440001363528 Prienų r. sav., Prienų sen., Mačiūnų k., Kauno g. 111
440008284139 Prienų r. sav., Jiezno sen., Jakniškių k. 692000030043 Prienų r. sav., Jiezno sen., Musninkų k.
691500020144 Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno Kolonijų k. 440042469141 Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pakumprio k.
440005128552 Prienų r. sav., Prienų sen., Mačiūnų k. 440004740709 Prienų r. sav., Prienų sen., Giniūnų k.
695500020034 Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pačiudiškių k. 440030135644 Prienų r. sav., Prienų sen., Naravų k.
440003901106 Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pakumprio k. 440003901158 Prienų r. sav., Išlaužo sen., Pakumprio k.
691500050103 Prienų r. sav., Jiezno sen., Jiezno Kolonijų k. 692000030042 Prienų r. sav., Jiezno sen., Mediniškių k.

*Magistralinių dujotiekių apsaugos zonų dydžiai nurodyti LR SŽNS įstatymo 27 str. 1 ir 2 d., kurių ribose taikytini LR SŽNS įstatymo 28 str. įtvirtinti ūkinės ir/ar kitos veiklos apribojimai. Susijusios 
infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir jų ribose įtvirtinti ūkinės ir/ar kitos veiklos apribojimai: Elektros tinklų apsaugos zonų dydis – LR SŽNS įstatymo 24 str. 3 d., jose taikytini apribojimai – LR SŽNS 
įstatymo 25 str.; Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydis – LR SŽNS įstatymo 45 str. 1 d., jose taikytini apribojimai – LR SŽNS įstatymo 46 str.
Su patvirtinto Plano sprendiniais galite susipažinti Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje adresu https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai .
Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el.p. info@ambergrid.lt, interneto svetainė www.ambergrid.lt. Už Plano rengimo vykdymą atsakingas 
asmuo – vyresnioji inžinierė Rūta Bastikaitienė, tel. +370 640 42 750, el.p. r.bastikaitiene@ambergrid.lt.
Plano rengėjas – UAB „Atamis“,  Žirmūnų g. 139, Vilnius LT-09120, tel. +370 5 272 8334, el.p. info@atamis.lt,  interneto svetainė www.atamis.lt. Atsakingas asmuo – projekto dalies vadovė Asta 
Anikėnienė, tel. +370 614 32520, el.p.  a.anikeniene@atamis.lt.
Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Atamis“ ar AB „AmberGrid“ aukščiau nurodytus atsakingus asmenis. (Užs. 22AVI1-723)

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau - Agentūra)  
informuoja, kad gauta UAB „Alytaus šilumos tinklai“ 

Alytaus rajoninės katilinės, veikiančios adresu:  
Pramonės g. 9, Alytus, paraiška (toliau – Paraiška)  

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui  
Nr. T-A.1-5/2015 (toliau – TIPK leidimas) pakeisti.  

Institucija, priimanti sprendimą dėl TIPK leidimo keitimo ir ku-
riai gali būti teikiamos pastabos ir klausimai - Agentūra.
Su pateikta paraiška galima susipažinti Agentūroje, adresu: 
Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel.: +370 682 92653, el. p. aaa@
gamta.lt, darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30 val. (nuo pirmadie-
nio iki ketvirtadienio), nuo 7.30 iki 15.15 val. (penktadieniais) iš 
anksto susitarus su atsakingais darbuotojais paskelbtais telefo-
nais ar el. p. arba Agentūros interneto svetainėje https://aaa.lrv.
lt, nuorodoje > Svarbu! > Paraiškos TIPK leidimams gauti/
pakeisti.
Pastabas dėl paraiškos ir leidimo keitimo galima teikti Agentū-
rai 15 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo dienos. Pas-
tabos ir pasiūlymai teikiami raštu, nurodant vardą, pavardę (ar 
organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną.

(Užs. 22B133-17)

Pranešimasapieparengtąpoveikiovisuomenėssveikataivertinimo(PVSV)ataskaitą.ŪkinėsveiklosorganizatoriusAB„GrigeoKlaipėda“,į.k.

141011268,Nemunog.2,Klaipėda,tel.846395601,el.p.info.klaipeda@grigeo.ltŪkinėsveiklosPVSVdokumentųrengėjasUAB„DGEBaltic

SoilandEnvironment“,Smolenskog.3,Vilnius,tel.852644304,el.p.info@dge.ltŪkinėsveiklospavadinimas:popieriausir/arkartonogamyba.

Ūkinėsveiklosvieta:Nemunog.2,Klaipėda.Trumpasūkinėsveiklosaprašymas:pagrindinėAB„GrigeoKlaipėda“produkcijayralitlainerisirfliu

tingasžaliavagofruotokartonogamybai.Bendrovėsteritorijojenumatomamodernizuotinuotekųtvarkymobarą,pastatantanaerobinįbioreakto

rių,kuriamebusvalomosgamybinėsnuotekos,oišnuotekosenusodintųorganiniųteršalųbusgaminamosbiodujos(iki5,256mln.Nm3/metus),

kuriosišvalytosplanuojamameskruberyjeirnusierinimoįrenginyjebussudeginamosesamojedujinėjekatilinėje,atitinkamaisumažinantgamtinių

dujųsuvartojimą.SusipažintisuPVSVataskaitagalimanuo20221227iki20230111Klaipėdosmiestosavivaldybėje,Liepųg.11,Klaipėdoje

(darbolaikasI–IV8–17val.,V8–15.45val.,pietųpertrauka12–12.45val.),UAB„DGEBalticSoilandEnvironment“patalpose,Smolenskog.3,

Vilniuje(IV817),internetosvetainėjewww.dge.ltskiltyje„Visuomenėsinformavimas“.ViešasvisuomenėssupažindinimassuPVSVataskaita

įvyks2023m.sausio11d.17.00val.Klaipėdosmiestosavivaldybėsposėdžiųsalėje,IIIaukšte,Liepųg.11,Klaipėdoje.PasiūlymusdėlPVSV

ataskaitosgalimateiktiiki20230111raštuPVSVdokumentųrengėjuiel.paštuinfo@dge.lt.SprendimądėlūkinėsveiklosgalimybiųpriimsNa

cionaliniovisuomenėssveikatoscentroKlaipėdosdepartamentas,Liepųg.17,Klaipėda,tel.846410350,el.p.klaipeda@nvsc.lt



SKELbIMAI. REKLAMA
2022 m.  GruODŽiO 27 D., ANTrADiENis

12

 f 13

Objektai, privatizuojami parduodant ilgalaikį 
materialųjį turtą viešo aukciono būdu sausio mėn.

KlAIPĖDOS SAVIVAlDYBĖS INfORmACIJA

Objekto pavadinimas
Pradinė 

pardavimo 
kaina Eur

Objekto 
apžiūros 

data ir laikas

Dokumentų dalyvauti 
aukcione registracijos 

data ir laikas

Aukciono 
vykdymo 

data ir laikas

Butas (unikalus numeris 4400-0590-3144:8586 plotas–27,28 kv. m, 2 aukštų su 
mansarda pastato  mansardiniame aukšte, pažymėjimas plane–1A2p, statybos 
metai – 1930); minijos g. 115-19, Klaipėda.

24 120 2023 01 05 
10.15-10.25 val. 

2023 01 10 
00.00.00 val. – 

2023 01 11 
23.59.59 val.

2023 01 16 
9.00 val. – 

2023 01 19 
13.59 val.

Buto (unikalus numeris 2195-3002-8012:0024, plotas – 36,85 kv. m, 3 aukštų 
pastato 2 aukšte, pažymėjimas plane – 1A3p, statybos metai – 1953); minijos 
g. 141-14, Klaipėda.

30 618 2023 01 05 
10.30-10.40 val.

2023 01 10 
00.00.00 val. – 

2023 01 11 
23.59.59 val.

2023 01 16 
9.00 val. – 

2023 01 19 
13.59 val.

64/100 buto dalys (unikalus numeris 2198-5002-3010:0003, bendras plotas 
– 77,18 kv. m, 5 aukštų pastato  pirmame aukšte, pažymėjimas plane – 1A5b, 
statybos metai – 1985); patalpų žymėjimo indeksai: 3-3(1/1 iš 18,86kv.m), 3-4(1/1 
iš 13,68kv.m) su bendro naudojimo patalpomis: 3-1(1/2 iš 4,66kv. m), 3-5(1/2 
iš 12,39kv.m), 3-6(1/2 iš 8,62kv.m), 3-7(1/2 iš 3,10kv.m), 3-8(1/2 iš 2,56kv.m), 
3-9(1/2 iš 0,89kv.m), 3-10(1/2 iš 1,06kv.m); Nidos g. 15-3, Klaipėda.

40 500 2023 01 05 
10.45-10.55 val.

2023 01 10 
00.00.00 val. – 

2023 01 11. 
23.59.59 val.

2023 01 16 
9.00 val. – 

2023 01 19 
13.59 val.

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje www.evarzytynes.lt
Privatizavimo institucijos darbuotojas, atsakingas už programos vykdymą: Genovaitė Paulikienė, Turto skyriaus patarėja, 314 kab., Liepų g. 11, Klaipėda, tel. (8 46) 39 60 26, mob. tel. 

868941210, el. p. genovaite.paulikiene@klaipeda.lt. Apie norą dalyvauti apžiūroje informuokite telefonu. sąlygos skelbiamos savivaldybės internetiniame puslapyje 
https://www.klaipeda.lt/savivaldybė/Administracija/turto valdymas/privatizuojami objektai/objektai privatizuojami parduodant materialųjį turtą viešo aukciono būdu.
Aukciono dalyvio registravimo mokestis - 30 Eur, aukciono dalyvio garantinis įnašas turi būti sumokami iki dokumentų pateikimo registruoti į Klaipėdos miesto savivaldybės admi-

nistracijos banko sąskaitą LT167300010103761832 swedbank AB banke. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 30 dienų nuo 
pardavimo aukcione vykdymo dienos, o visa nekilnojamojo turto kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo.

I N F O R M A C I J A
Informuojame visuomenę apie parengtą žemės 
sklypo Paryžiaus Komunos g. 24A, Klaipėdoje, 
detaliojo plano, patvirtinto Klaipėdos mi-
eto savivaldybės tarybos 1999 m. sausio 28 
d. sprendimu Nr. 13, korektūros, patvirtintos 
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu 
Nr. AD1-2467, korektūrą.Planuojama teritorija: 
žemės sklypas Paryžiaus Komunos g. 24A, (kad. 
Nr. 2101/0005:311), Klaipėda. Planuojamos 
teritorijos plotas–0.2949 ha.Planavimo or-
ganizatorius: Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos direktorius, Liepų g.11, Klaipėda, 
tel. (8 46) 396066, el. p. info@klaipeda.lt, 
www.klaipeda.lt  Planavimo iniciatorius: 
UAB „Marimatas“.Detaliojo plano koregavimo 
rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla 
(Nr.938392). PV–Asta Taurosevičienė (TPV0091), 
tel. 8 65043536, el. paštas: asta.tauroseviciene@
gmail.com. Planavimo pagrindas: Klaipėdos 
m. sav. adm. direktoriaus įsakymai 2021-11-
22 Nr.AD2-2259 ir 2021-12-23 Nr.AD2-2511.
Planavimo uždaviniai: esant poreikiui teisės 
aktų nustatyta tvarka atlikti žemės sklypo ribų 
ir ploto pakeitimus (padalijant sklypą); naujai 

suformuotiems sklypams nustatyti urbanizuotos 
teritorijos naudojimo reglamentus, detalizuojant 
savivaldybės lygmens bendrajame plane nus-
tatytus teritorijos naudojimo privalomuosius 
reikalavimus.Planavimo tikslai: teisės aktų 
nustatyta tvarka atlikti žemės sklypo ribų ir 
ploto pakeitimus (padalinti žemės sklypą) 
bei detalizuojant bendrojo plano sprendinius 
naujai suformuotiems sklypams nustatyti 
teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus, 
neprieštaraujant įstatymų ir kitų teisės aktų 
reikalavimams bei Teritorijų planavimo įstatymo 
4 straipsnio 4 dalyje nurodytų teritorijų planavi-
mo dokumentų sprendiniams.Klaipėdos miesto 
savivaldybės vyr. architektas 2022-10-04 raštu 
Nr. (21.107)-UA2-165 pritarė detaliojo plano 
koncepcijai.Pagal Teritorijų planavimo įstatymą 
ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir 
dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų 
planavimo nuostatus su koreguojamu detaliuoju 
planu galima susipažinti nuo 2023-01-06 iki 
2023-01-19 imtinai planavimo organizatoriaus 
- Klaipėdos miesto savivaldybės internetiniame 
tinklalapyje www.klaipeda.lt, Lietuvos Respub-
likos teritorijų planavimo dokumentų rengimo 
ir teritorijų planavimo proceso valstybinės 
priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.

lt (TPD Nr. K-VT-00-21-810). Vieša projekto 
ekspozicija vyks nuo 2023-01-06 iki 2023-01-12 
imtinai Klaipėdos miesto savivaldybėje (Liepų 
g. 11, Klaipėda) arba detaliojo plano rengėjo 
patalpose (iš anksto susitarus nurodytu tele-
fonu). Informacija teikiama aukščiau nurodytais 
detaliojo plano rengėjo kontaktais.Detaliojo 
plano projekto viešas svarstymas numatomas 
2023-01-20 16:00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda 
prisijungimui: https://us05web.zoom.us/j/8925
6964231?pwd=V3NNZ2kycXlNQ21TZ0FYSGgwV
W5VQT09  Meeting ID: 892 5696 4231 Passcode: 
5aJwWJ.Planavimo pasiūlymus dėl parengto 
detaliojo plano koregavimo sprendinių galima 
teikti raštu, iki viešo svarstymo susirinkimo 
pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano 
rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje 
sistemoje.Atmestų planavimo pasiūlymų 
pareiškėjai parengto detaliojo plano koregavimo 
sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali 
apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą 
atliekančiai institucijai.Planuojamos teritorijos 
bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir 
naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka 
deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės 
adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo 
plano rengėjui.
306738

Pranešimas apie parengtą poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą Ūkinės 
veiklos organizatorius: AB „Grigeo Klaipėda“, 
į. k. 141011268, Nemuno g. 2, Klaipėda, tel. 
846 395601, el. p. info.klaipeda@grigeo.lt 
Ūkinės veiklos PVSV dokumentų rengėjas: 
UAB „DGE Baltic Soil and Environment“, Smo-
lensko g. 3, Vilnius, tel. 85 2644304, el. p. 
info@dge.lt Ūkinės veiklos pavadinimas: 
popieriaus ir/ar kartono gamyba. Ūkinės 
veiklos vieta: Nemuno g. 2, Klaipėda.Trumpas 
ūkinės veiklos aprašymas: pagrindinė AB 
„Grigeo Klaipėda“ produkcija yra litlaineris ir 
fliutingas - žaliava gofruoto kartono gamybai. 
Bendrovės teritorijoje numatoma modernizuoti 
nuotekų tvarkymo barą, pastatant anaerobinį 
bioreaktorių, kuriame bus valomos gamybinės 
nuotekos, o iš nuotekose nusodintų organinių 
teršalų bus gaminamos biodujos (iki 5,256 mln. 
Nm3/metus), kurios išvalytos planuojamame 
skruberyje ir nusierinimo įrenginyje bus sude-
ginamos esamoje dujinėje katilinėje, atitinka-
mai sumažinant gamtinių dujų suvartojimą.
Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 
2022-12-27 iki 2023-01-11 Klaipėdos miesto 
savivaldybėje, Liepų g. 11, Klaipėdoje (darbo 
laikas I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų 

pertrauka 12–12.45 val.), UAB „DGE Baltic Soil 
and Environment“ patalpose, Smolensko g. 3, 
Vilniuje (I-V 8-17), interneto svetainėje www.
dge.lt skiltyje „Visuomenės informavimas“. 
Viešas visuomenės supažindinimas su PVSV 
ataskaita įvyks 2023 m. sausio 11 d. 17:00 val. 
Klaipėdos miesto savivaldybės posėdžių salėje, 
III aukšte, Liepų g. 11, Klaipėdoje. Pasiūlymus 
dėl PVSV ataskaitos galima teikti iki 2023-01-
11 raštu: PVSV dokumentų rengėjui el. paštu 
info@dge.lt. Sprendimą dėl ūkinės veiklos 
galimybių priims: Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Klaipėdos departamentas, 
Liepų g. 17, Klaipėda, tel. 846 410350, el. p. 
klaipeda@nvsc.lt  
306740

Pra n e š i m a s  a p i e  v i e š o  v i s u o m e n ė s 
supažindinimo su poveikio visuomenės 
sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaita datos 
pakeitimą. Informuojame, kad dėl techninių 
nesklandumųvisuomenės supažindinimo su AB 
„Grigeo Klaipėda“ PVSV ataskaita susirinkimas, 
turėjęs vykti Klaipėdos miesto savivaldybėje, 
Liepų g. 11, Klaipėdoje, 2023 m. sausio3 d. 
17:00 val.,perkeliamas į sausio 11 d.17:00 val. 
Visuomenė informuojama pakartotinai.







http://www.dge-group.lt/pranesimas-apie-parengta-ab-grigeo-klaipeda-poveikio-visuomenes-sveikatai-
vertinimo-pvsv-ataskaita/  

 

 

http://www.dge-group.lt/pranesimas-apie-parengta-ab-grigeo-klaipeda-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita/
http://www.dge-group.lt/pranesimas-apie-parengta-ab-grigeo-klaipeda-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita/


http://www.dge-group.lt/pranesimas-apie-parengta-ab-grigeo-klaipeda-poveikio-visuomenes-sveikatai-
vertinimo-pvsv-ataskaita/  

 

 

 

http://www.dge-group.lt/pranesimas-apie-parengta-ab-grigeo-klaipeda-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita/
http://www.dge-group.lt/pranesimas-apie-parengta-ab-grigeo-klaipeda-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-pvsv-ataskaita/
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Viešo visuomenės supažindinimo (susirinkimo) su  

AB „Grigeo Klaipėda“ Nemuno g. 2, Klaipėdoje, 

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita 

 

S U S I R I N K I M O   P R O T O K O L A S 

 

2023 m. sausio 11 d. 

 

 

Pradžia: 1700 val. 

Pabaiga: 1800 val. 

Viešo supažindinimo susirinkimo pirmininkė: Živilė Kaminskienė (UAB „DGE Baltic Soil and 

Environment”). 

Viešo supažindinimo susirinkimo sekretorius: Aleksandras Kirpičiovas (UAB „DGE Baltic Soil and 

Environment”). 

Dalyvavo: 

Tomas Eikinas, AB „Grigeo Klaipėda“ generalinis direktorius; 

Irmantas Zubrus, AB „Grigeo Klaipėda“ atstovas; 

Edvinas Danielkus, AB „Grigeo Klaipėda“ atstovas; 

Rita Liakstutytė, AB „Grigeo Klaipėda“ atstovė; 

Dainius Jokymaitis, Klaipėdos m. sav. Aplinkosaugos skyriaus vyr. specialistas; 

Živilė Kaminskienė, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ direktoriaus pavaduotoja aplinkosaugai.; 

Dana Bagdonavičienė, UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ aplinkosaugos ekspertė; 

Aleksandras Kirpičiovas, UAB „DGE Baltic Soil and Environment” visuomenės sveikatos specialistas, 

projektų vadovas; 

Visuomenės atstovai į susirinkimą neatvyko. 

Dalyvių sąrašas pridedamas prie protokolo. 

Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita susirinkimo suinteresuotos visuomenės pasiūlymų 

nebuvo gauta.  

Darbotvarkė.  

1 Supažindinimas su susirinkimo tvarka bei visuomenės dalyvavimo PVSV procese procedūromis; 

2 Supažindinimas su AB „Grigeo Klaipėda“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita; 

3 Atsakymai į klausimus, diskusijos. 

Susirinkimo eiga: 

Į susirinkimą atvyko ir užsiregistravo ūkinės veiklos organizatoriaus atstovai, poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitos rengėjai, Klaipėdos m. savivaldybės Aplinkosaugos skyriaus 

atstovas. Suinteresuotos visuomenės atstovai neatvyko, tačiau ūkinės veiklos organizatoriaus prašymu 

susirinkimo dalyviai buvo supažindinti su PVSV procedūromis ir vertinimo rezultatais.  

Visuomenės sveikatos specialistas Aleksandras Kirpičiovas prisistatė susirinkimo darbotvarkę ir 

susirinkimo eigą, pristatė PVSV procedūrų eigą ir pradėjo aptarimą. Paminėjo, kad vykdomas garso 

įrašas, pristatymas bus protokoluojamas ir pristatė supažindinimo su PVSV ataskaita tvarką. Taip pat 

susirinkimo dalyviams buvo pranešta, kad iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita dienos 



 

 2 

suinteresuotos visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta. Susirinkimo dalyviams buvo išaiškinta apie 

galimybę teikti pasiūlymus pristatomai PVSV ataskaitai ir susirinkimo protokolui bei pasiūlymų teikimo 

terminus. Susirinkimo dalyviai informuoti apie PVSV ataskaitos teikimo ir nagrinėjimo Nacionaliniame 

VSC terminus ir sprendimo dėl ūkinės veiklos galimybių viešinimą.  

UAB „DGE Baltic Soil and Environment” visuomenės sveikatos specialistas Aleksandras Kirpičiovas 

pristatė AB „Grigeo Klaipėda“ poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą. Pristatymo metu buvo 

pakomentuoti kvapų, fizikinės ir cheminės taršos sklaidos skaičiavimo rezultatai įmonės teritorijoje ir 

gyvenamojoje aplinkoje, sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo principai. Taip pat buvo pateikta 

vertinimo išvada, kad nei esama, nei planuojama ūkinė veikla gyvenamosios aplinkos kokybės neįtakos, 

poveikio visuomenės sveikatai nedarys.  

PVSV pristatymo metu buvo pateikta SAZ schema, taip pat teritorijos schema su pažymėtomis 

artimiausiomis gyvenamosiomis teritorijomis, buvo parodytos teritorijos, prie kurių buvo įvertinti 

aplinkos veiksniai. 

Susirinkimo dalyviai klausimų neturėjo, diskusijos nevyko.  

 

IŠVADA 

1. Kadangi į viešą supažindinimą neatvyko nei vienas visuomenės atstovas, o iki viešo visuomenės 

supažindinimo su ataskaita susirinkimo suinteresuotos visuomenės pasiūlymų nebuvo gauta, 

daroma išvada, kad visuomenė nėra suinteresuota AB „Grigeo Klaipėda“ vykdoma ir planuojama 

vykdyti ūkine veikla adresu Nemuno g. 2, Klaipėda. 

2. Viešojo supažindinimo procedūra atlikta. 

Viešo susirinkimo pirmininkas       Aleksandras Kirpičiovas 

 

 

 

Viešo susirinkimo sekretorius     Živilė Kaminskienė 

          
 

 

Protokolas pasirašytas 2023 m. sausio 18 d. 
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