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1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/1477350
Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2011-12-23
Adresas: Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Aukštikalnių k.,
Mūšos g. 19
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-2269-2897
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovės pavadinimas: 6753/0004:292 Pervalkų k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
Statusas: Suformuotas sujungus daiktus
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 67530004-0130
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 44000089-4919
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 67530004-0131
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 67530004-0154
Žemės sklypo plotas: 7.9646 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 1.8972 ha
iš jo: sodų plotas: 1.8972 ha
Užstatyta teritorija: 5.9917 ha
Kitos žemės plotas: 0.0757 ha
Nusausintos žemės plotas: 7.9646 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 66.6
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 59010 Eur
Žemės sklypo vertė: 36881 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 54200 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-22
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-02-10
2.2.

Pastatas - Automobilinės svarstyklės
Unikalus daikto numeris: 4400-1637-5330
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: k1
Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Nėra
Stogo danga: Nėra
Bendras plotas: 0.00 kv. m
Tūris: 87 kub. m
Užstatytas plotas: 70.00 kv. m
Koordinatė X: 6215296

Koordinatė Y: 525313
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 9570 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %
Atkuriamoji vertė: 7660 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 842 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-22
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-03-10
2.3.

Pastatas - Grūdų saugyklos (elevatoriai)
Aprašymas / pastabos: 1c1, 1c2, 1c3, 1c4
Unikalus daikto numeris: 4400-1637-5329
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Žymėjimas plane: 1c
Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Bendras plotas: 0.00 kv. m
Tūris: 24000 kub. m
Užstatytas plotas: 1590.00 kv. m
Koordinatė X: 6215397
Koordinatė Y: 525321
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 888000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %
Atkuriamoji vertė: 710000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 78100 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-22
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-03-10

2.4.

Pastatas - Drėgnų grūdų bokštai
Aprašymas / pastabos: 2c1, 2c2
Unikalus daikto numeris: 4400-1617-0262
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 2c
Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Nėra
Bendras plotas: 0.00 kv. m
Tūris: 1000 kub. m
Užstatytas plotas: 77.00 kv. m
Koordinatė X: 6215349
Koordinatė Y: 525304
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 29000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %
Atkuriamoji vertė: 23200 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 2550 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-22

Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-03-10
2.5.

Pastatas - Šiukšlių bunkeriai
Aprašymas / pastabos: 5c1, 5c2
Unikalus daikto numeris: 4400-1617-0251
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 5c
Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Nėra
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 0.00 kv. m
Tūris: 100 kub. m
Užstatytas plotas: 18.00 kv. m
Koordinatė X: 6215361
Koordinatė Y: 525299
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3300 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %
Atkuriamoji vertė: 2640 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 290 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-22
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-03-10

2.6.

Pastatas - Grūdų sandėlis
Unikalus daikto numeris: 6798-7023-9038
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Žymėjimas plane: 3F1g
Statybos pradžios metai: 1987
Statybos pabaigos metai: 1987
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 546.86 kv. m
Pagrindinis plotas: 546.86 kv. m
Tūris: 2739 kub. m
Užstatytas plotas: 548.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 84900 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 62 %
Atkuriamoji vertė: 32300 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 3550 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-22
Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-07-16

2.7.

Pastatas - Aliejaus spaudimo cechas
Unikalus daikto numeris: 6798-7023-9049
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 4P1g
Statybos pradžios metai: 1987
Statybos pabaigos metai: 1987

Rekonstravimo pradžios metai: 2004
Rekonstravimo pabaigos metai: 2005
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 496.98 kv. m
Pagrindinis plotas: 453.24 kv. m
Tūris: 4327 kub. m
Užstatytas plotas: 567.00 kv. m
Koordinatė X: 6215314.05
Koordinatė Y: 525533.78
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 307000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 26 %
Atkuriamoji vertė: 227000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 25000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-22
Kadastro duomenų nustatymo data: 2005-12-12
2.8.

Pastatas - Garažas
Unikalus daikto numeris: 6798-7023-9052
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų
Žymėjimas plane: 5G1g
Statybos pradžios metai: 1987
Statybos pabaigos metai: 1987
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 532.27 kv. m
Pagrindinis plotas: 465.62 kv. m
Tūris: 3146 kub. m
Užstatytas plotas: 555.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 72115 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 32 %
Atkuriamoji vertė: 48946 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 11400 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-22
Kadastro duomenų nustatymo data: 2003-07-16

2.9.

Pastatas - Operatorinė
Aprašymas / pastabos: B.p. 17H1g
Unikalus daikto numeris: 4400-1617-0073
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 17P1g
Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra

Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 15.34 kv. m
Pagrindinis plotas: 15.34 kv. m
Tūris: 60 kub. m
Užstatytas plotas: 18.00 kv. m
Koordinatė X: 6215323
Koordinatė Y: 525311
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 6420 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %
Atkuriamoji vertė: 5140 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 565 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-22
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-03-10
2.10.

Pastatas - Sandėlis
Unikalus daikto numeris: 4400-1617-0095
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Žymėjimas plane: 18F1g
Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 226.99 kv. m
Pagrindinis plotas: 226.99 kv. m
Tūris: 2316 kub. m
Užstatytas plotas: 229.00 kv. m
Koordinatė X: 6215350
Koordinatė Y: 525295
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 83400 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %
Atkuriamoji vertė: 66700 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 7340 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-22
Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-08-14

2.11.

Pastatas - Siurblinė
Unikalus daikto numeris: 4400-1617-0124
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žymėjimas plane: 19H1g
Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 55.39 kv. m

Pagrindinis plotas: 55.39 kv. m
Tūris: 185 kub. m
Užstatytas plotas: 60.00 kv. m
Koordinatė X: 6215397.3
Koordinatė Y: 525404.05
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 34800 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %
Atkuriamoji vertė: 27800 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 27800 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-11-18
2.12.

Pastatas - Grūdų valomoji
Aprašymas / pastabos: B.p. 20H2g
Unikalus daikto numeris: 4400-1648-6283
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 20P2g
Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 51.34 kv. m
Pagrindinis plotas: 51.34 kv. m
Tūris: 257 kub. m
Užstatytas plotas: 27.00 kv. m
Koordinatė X: 6215352
Koordinatė Y: 525311
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 26200 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %
Atkuriamoji vertė: 21000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 2310 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-22
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-03-10

2.13.

Pastatas - Transformatorinė
Unikalus daikto numeris: 4400-1991-9007
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 21P1g
Statybos pradžios metai: 2009
Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 49.72 kv. m
Pagrindinis plotas: 49.72 kv. m
Tūris: 158 kub. m
Užstatytas plotas: 53.00 kv. m
Koordinatė X: 6215289

Koordinatė Y: 525373
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 7580 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 12 %
Atkuriamoji vertė: 6670 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 1590 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-12-09
2.14.

Pastatas - Biomasės apdorojimo pastatas
Unikalus daikto numeris: 4400-1996-2140
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 22P2g
Statybos pradžios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 1357.28 kv. m
Pagrindinis plotas: 1156.77 kv. m
Tūris: 11023 kub. m
Užstatytas plotas: 1045.00 kv. m
Koordinatė X: 6215365
Koordinatė Y: 525406
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1080000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 14 %
Atkuriamoji vertė: 929000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 102000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-11-18
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo
klasė: B
Skaičiuojamosios šiluminės energijos
sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 0.00 kWh/m2/m.

2.15.

Pastatas - Siurblinė
Unikalus daikto numeris: 4400-1996-2151
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žymėjimas plane: 23H1g
Statybos pradžios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 59.72 kv. m
Pagrindinis plotas: 59.72 kv. m
Tūris: 223 kub. m
Užstatytas plotas: 63.00 kv. m
Koordinatė X: 6215290
Koordinatė Y: 525397

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 44800 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 14 %
Atkuriamoji vertė: 38500 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 38500 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-11-18
2.16.

Pastatas - Siurblinė
Unikalus daikto numeris: 4400-1996-2162
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žymėjimas plane: 24H1g
Statybos pradžios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 143.69 kv. m
Pagrindinis plotas: 143.69 kv. m
Tūris: 1057 kub. m
Užstatytas plotas: 162.00 kv. m
Koordinatė X: 6215330
Koordinatė Y: 525459
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 154000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 14 %
Atkuriamoji vertė: 133000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 133000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-11-18

2.17.

Pastatas - Siurblinė
Unikalus daikto numeris: 4400-1996-2184
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žymėjimas plane: 25H1g
Statybos pradžios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Vietinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 143.11 kv. m
Pagrindinis plotas: 143.11 kv. m
Tūris: 1050 kub. m
Užstatytas plotas: 150.00 kv. m
Koordinatė X: 6215372
Koordinatė Y: 525453
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 144000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 14 %
Atkuriamoji vertė: 124000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 124000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-11-18
2.18.

Pastatas - Elektros ir automatikos pastatas
Unikalus daikto numeris: 4400-1997-1783
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žymėjimas plane: 26H1g
Statybos pradžios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 12.20 kv. m
Pagrindinis plotas: 12.20 kv. m
Tūris: 37 kub. m
Užstatytas plotas: 15.00 kv. m
Koordinatė X: 6215312
Koordinatė Y: 525438
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 6360 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 14 %
Atkuriamoji vertė: 5470 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 5470 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-11-18

2.19.

Pastatas - Elektros ir automatikos pastatas
Unikalus daikto numeris: 4400-1997-1807
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žymėjimas plane: 27H1g
Statybos pradžios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 13.05 kv. m
Pagrindinis plotas: 13.05 kv. m
Tūris: 37 kub. m
Užstatytas plotas: 15.00 kv. m
Koordinatė X: 6215401
Koordinatė Y: 525440
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 6810 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 14 %
Atkuriamoji vertė: 5850 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 5850 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-11-18

2.20.

Pastatas - Sandėlis
Unikalus daikto numeris: 4400-2087-2595
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo

Žymėjimas plane: 30F1g
Statybos pradžios metai: 2010
Statybos pabaigos metai: 2010
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 557.77 kv. m
Pagrindinis plotas: 557.77 kv. m
Tūris: 3716 kub. m
Užstatytas plotas: 559.00 kv. m
Koordinatė X: 6215410
Koordinatė Y: 525284
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 119000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 16 %
Atkuriamoji vertė: 99900 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 11000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-22
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-09-14
2.21.

Pastatas - Biokuro katilinė
Unikalus daikto numeris: 4400-2793-3375
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 31P1g
Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2013
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 525.76 kv. m
Pagrindinis plotas: 457.55 kv. m
Tūris: 6182 kub. m
Užstatytas plotas: 525.00 kv. m
Koordinatė X: 6215447
Koordinatė Y: 525297
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 451000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 14 %
Atkuriamoji vertė: 388000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 42700 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-01-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-10-30

2.22.

Pastatas - Valdymo bloko operatorinė
Unikalus daikto numeris: 4400-2850-9917
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žymėjimas plane: 32H1g
Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2013
Statinio kategorija: Ypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 8.89 kv. m
Pagrindinis plotas: 8.89 kv. m
Tūris: 26 kub. m
Užstatytas plotas: 10.00 kv. m
Koordinatė X: 6215302
Koordinatė Y: 525581
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 4470 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 12 %
Atkuriamoji vertė: 3940 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 3940 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-12-30
2.23.

Pastatas - Automobilinės svarstyklės
Aprašymas / pastabos: H10
Unikalus daikto numeris: 4400-2037-0847
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: h
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 44000494-0354
Statybos pradžios metai: 2005
Statybos pabaigos metai: 2005
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Nėra
Stogo danga: Nėra
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 0.00 kv. m
Tūris: 76 kub. m
Užstatytas plotas: 61.00 kv. m
Koordinatė X: 6215310
Koordinatė Y: 525554
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 8390 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 26 %
Atkuriamoji vertė: 6210 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 373 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-22
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-03-10

2.24.

Pastatas - Sandėliavimo bokštai (elevatoriai)
Aprašymas / pastabos: H1, h2, h3, h4
Unikalus daikto numeris: 4400-2037-0869
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Žymėjimas plane: h
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 44000494-0354

Statybos pradžios metai: 2004
Statybos pabaigos metai: 2005
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 0.00 kv. m
Tūris: 14820 kub. m
Užstatytas plotas: 707.00 kv. m
Koordinatė X: 6215361
Koordinatė Y: 525502
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 552000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 26 %
Atkuriamoji vertė: 408000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 24400 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-22
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-03-10
Pastatas - Drėgno rapso bokštas su džiovykla ir šiukšlių
bunkeriu
Aprašymas / pastabos: H5, h7, h8
Unikalus daikto numeris: 4400-2037-0870
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: h
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 44000494-0354
Statybos pradžios metai: 2005
Statybos pabaigos metai: 2005
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Nėra
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 0.00 kv. m
Tūris: 1350 kub. m
Užstatytas plotas: 60.00 kv. m
Koordinatė X: 6215349
Koordinatė Y: 525543
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 27000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 26 %
Atkuriamoji vertė: 20000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 1200 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-23
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-03-10

2.25.

2.26.

Pastatas - Rapso valomoji
Unikalus daikto numeris: 4400-2036-8750
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 28P1g
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 44000494-0354
Statybos pradžios metai: 2005
Statybos pabaigos metai: 2005
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 18.63 kv. m
Pagrindinis plotas: 18.63 kv. m
Tūris: 134 kub. m
Užstatytas plotas: 24.00 kv. m
Koordinatė X: 6215363
Koordinatė Y: 525543
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 13700 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 26 %
Atkuriamoji vertė: 10100 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 1110 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-23
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-03-10
2.27.

Pastatas - Sandėlis
Unikalus daikto numeris: 4400-2036-8761
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Žymėjimas plane: 29F1g
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 44000494-0354
Statybos pradžios metai: 2005
Statybos pabaigos metai: 2005
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra
Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 134.62 kv. m
Pagrindinis plotas: 134.62 kv. m
Tūris: 1694 kub. m
Užstatytas plotas: 161.00 kv. m
Koordinatė X: 6215349
Koordinatė Y: 525552
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 61000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 26 %
Atkuriamoji vertė: 45100 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 4960 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-23
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-03-10

2.28.

Kiti inžineriniai statiniai - Kaminas
Unikalus daikto numeris: 4400-2809-7423
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: k

Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2013
Statinio kategorija: Neypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 53100 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 35 %
Atkuriamoji vertė: 34500 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 34500 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-01-08
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-10-30
2.29.

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Aprašymas / pastabos: (kiemo aptvėrimas, kiemo aikštelė)
Unikalus daikto numeris: 6798-7023-9105
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: t
Statybos pradžios metai: 1987
Statybos pabaigos metai: 1987
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 145000 Eur
Atkuriamoji vertė: 36200 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 36200 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-23
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-12-30

2.30.

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aptvėrimas
Unikalus daikto numeris: 4400-1760-0927
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: t
Statybos pradžios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 11700 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 25 %
Atkuriamoji vertė: 8770 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 8770 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-23
Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-11-20

2.31.

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aptvėrimas
Unikalus daikto numeris: 4400-1617-0162
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 1t
Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 5720 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 25 %
Atkuriamoji vertė: 4300 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 4300 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-23
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-11-18

2.32.

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė
Aprašymas / pastabos: 3b1, 3b2
Unikalus daikto numeris: 4400-1637-5307
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 3b

Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 334000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 41 %
Atkuriamoji vertė: 198000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 198000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-23
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-09-14
2.33.

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aptvėrimas
Unikalus daikto numeris: 4400-1997-1829
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 3t
Statybos pradžios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 23800 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 21 %
Atkuriamoji vertė: 18800 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 14700 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-11-18

2.34.

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aikštelė
Unikalus daikto numeris: 4400-1996-2262
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 4b
Statybos pradžios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 385000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 29 %
Atkuriamoji vertė: 275000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 275000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-11-18

2.35.

Kiti inžineriniai statiniai - Grūdų džiovykla
Unikalus daikto numeris: 4400-1617-0284
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 4c
Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2008
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 41600 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %
Atkuriamoji vertė: 33200 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 33200 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-23
Kadastro duomenų nustatymo data: 2008-08-14

2.36.

Kiti inžineriniai statiniai - Kuro sandėliavimo aikštelė
Unikalus daikto numeris: 4400-2809-7434
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 5b
Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2013
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 38300 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 28 %
Atkuriamoji vertė: 27500 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 27500 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-01-09
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-10-30
2.37.

Kiti inžineriniai statiniai - Aikštelė
Unikalus daikto numeris: 4400-2850-9360
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 6b
Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2013
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 112000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 25 %
Atkuriamoji vertė: 83700 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 83700 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-12-30

2.38.

Kiti inžineriniai statiniai - Vandens aušintuvė
Unikalus daikto numeris: 4400-1617-0308
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 7c
Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 19000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 35 %
Atkuriamoji vertė: 12400 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 12400 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-11-18

2.39.

Kiti inžineriniai statiniai - Valymo įrenginių rezervuaras
Unikalus daikto numeris: 4400-1997-1842
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 8c
Statybos pradžios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 35700 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 35 %
Atkuriamoji vertė: 23200 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 23200 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-11-18

2.40.

Kiti inžineriniai statiniai - Įrenginių gelžbetoninė atrama
Unikalus daikto numeris: 4400-1997-1872
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 9c
Statybos pradžios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 401000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 35 %
Atkuriamoji vertė: 261000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 261000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-11-18
2.41.

Kiti inžineriniai statiniai - Rapsų masės duobė
Unikalus daikto numeris: 4400-1997-1929
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 10c
Statybos pradžios metai: 2008
Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 11500 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 35 %
Atkuriamoji vertė: 7480 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 7480 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-11-18

2.42.

Kiti inžineriniai statiniai - Požeminė fuzelių talpykla
Unikalus daikto numeris: 4400-2674-2156
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 12c
Statybos pradžios metai: 2012
Statybos pabaigos metai: 2013
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 24000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 6 %
Atkuriamoji vertė: 23000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 23000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-06-05
Kiti inžineriniai statiniai - Skysto kuro rezervuaras su
degalų kolonėle
Aprašymas / pastabos: Skysto kuro rezervuaras - 1 vnt., degalų kolonėlės- 2 vnt.
Unikalus daikto numeris: 4400-2850-9393
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 13c
Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2013
Statinio kategorija: Ypatingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 47300 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 30 %
Atkuriamoji vertė: 33100 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 33100 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-12-30

2.43.

2.44.

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo aptvėrimas
Unikalus daikto numeris: 4400-2675-5088
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 13t
Statybos pradžios metai: 2012
Statybos pabaigos metai: 2013
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis

Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1080 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 10 %
Atkuriamoji vertė: 971 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 58 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2013-06-05
2.45.

Kiti inžineriniai statiniai - Vandens talpa
Unikalus daikto numeris: 4400-3202-2689
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 14c
Statybos pradžios metai: 2013
Statybos pabaigos metai: 2015
Statinio kategorija: II grupės nesudėtingasis
Baigtumo procentas: 100 %
Aukštis: 10.00 m
Kiekis: 1 vnt.
Tūris: 840 kub. m
Medžiaga: Plienas
Koordinatė X: 6215329
Koordinatė Y: 525510
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 68100 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 6 %
Atkuriamoji vertė: 64100 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 64100 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-23
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-01-19

2.46.

Kiti inžineriniai statiniai - Juostinis transporteris
Aprašymas / pastabos: H14
Unikalus daikto numeris: 4400-2037-0858
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: h
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 44000494-0354
Statybos pradžios metai: 2005
Statybos pabaigos metai: 2005
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1220 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 26 %
Atkuriamoji vertė: 903 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 903 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-23
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-03-10
Pastatas - Sandėliavimo bokštai (elevatoriai) su juostiniu
Priklausinys: transporteriu
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2269-2897, aprašytam
p. 2.1.
Aprašymas / pastabos: H15, h16, h17
Unikalus daikto numeris: 4400-0927-3118
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo
Žymėjimas plane: h
Statybos pradžios metai: 2006
Statybos pabaigos metai: 2006
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nėra

2.47.

Vandentiekis: Nėra
Nuotekų šalinimas: Nėra
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Metalas
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 0.00 kv. m
Tūris: 7415 kub. m
Užstatytas plotas: 413.00 kv. m
Koordinatė X: 6215380
Koordinatė Y: 525503
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 225000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 20 %
Atkuriamoji vertė: 179000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 11400 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2018-01-23
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-03-10
2.48.

Priklausinys: Pastatas - Bioetanolio gamykla
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2269-2897, aprašytam
p. 2.1.
Unikalus daikto numeris: 4400-0722-6552
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 15P4g
Statybos pradžios metai: 2005
Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Gamtinės
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 4
Bendras plotas: 4251.46 kv. m
Pagrindinis plotas: 3294.55 kv. m
Tūris: 43342 kub. m
Užstatytas plotas: 1894.00 kv. m
Koordinatė X: 6215323.98
Koordinatė Y: 525359.9
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3337000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 24 %
Atkuriamoji vertė: 2536000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 279000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-11-18
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo
klasė: C
Skaičiuojamosios šiluminės energijos
sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 0.00 kWh/m2/m.

2.49.

Priklausinys: Pastatas - Administracinis pastatas
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2269-2897, aprašytam
p. 2.1.
Unikalus daikto numeris: 4400-1617-0040
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė
Žymėjimas plane: 16B2g
Statybos pradžios metai: 2005
Statybos pabaigos metai: 2009

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra
Sienos: Metalas su karkasu
Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 284.21 kv. m
Pagrindinis plotas: 233.78 kv. m
Tūris: 1094 kub. m
Užstatytas plotas: 186.00 kv. m
Koordinatė X: 6215287.78
Koordinatė Y: 525304.25
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 202734 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 8 %
Atkuriamoji vertė: 186515 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 31858 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2009-11-18
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-11-18
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo
klasė: B
Skaičiuojamosios šiluminės energijos
sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 0.00 kWh/m2/m.
2.50.

Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Stoginė
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2269-2897, aprašytam
p. 2.1.
Unikalus daikto numeris: 4400-1637-5283
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: s
Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3140 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 22 %
Atkuriamoji vertė: 2450 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 147 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-11-18

2.51.

Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Įrenginių gelžbetoninė atrama
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso žemės sklypui Nr. 4400-2269-2897, aprašytam
p. 2.1.
Unikalus daikto numeris: 4400-1617-0140
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Žymėjimas plane: 6c
Statybos pradžios metai: 2007
Statybos pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 11550 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 35 %
Atkuriamoji vertė: 7510 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 7510 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-01-01
Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-11-18

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosavybė:
4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "KURANA", a.k. 300092090
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2793-3375, aprašytas p. 2.21.
kiti statiniai Nr. 4400-2809-7423, aprašyti p. 2.28.
kiti statiniai Nr. 4400-2809-7434, aprašyti p. 2.36.
Įregistravimo pagrindas: 2020-03-09 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 929
Įrašas galioja: Nuo 2020-03-23

4.2.

Nuosavybės teisė
Savininkas: AB "Energijos skirstymo operatorius", a.k. 304151376
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1991-9007, aprašytas p. 2.13.
Įregistravimo pagrindas: 2015-08-31 Reorganizavimo sąlygos
2015-12-31 Priėmimo - perdavimo aktas
Įrašas galioja: Nuo 2016-08-17

4.3.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio agrochemija", a.k.
169198457
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2269-2897, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-02-17 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 558
Įrašas galioja: Nuo 2015-04-24

4.4.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio agrochemija", a.k.
169198457
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-3202-2689, aprašyti p. 2.45.
Įregistravimo pagrindas: 2015-02-11 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2015-02-18

4.5.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio agrochemija", a.k.
169198457
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2850-9917, aprašytas p. 2.22.
kiti statiniai Nr. 4400-2850-9360, aprašyti p. 2.37.
kiti statiniai Nr. 4400-2850-9393, aprašyti p. 2.43.
Įregistravimo pagrindas: 2014-02-21 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-14022100022
Įrašas galioja: Nuo 2014-02-26

4.6.

Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "KURANA", a.k. 300092090
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2674-2156, aprašyti p. 2.42.
Įregistravimo pagrindas: 2013-09-05 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-13090500089
Įrašas galioja: Nuo 2013-09-24

4.7.

Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "KURANA", a.k. 300092090
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2675-5088, aprašyti p. 2.44.
Įregistravimo pagrindas: 2013-09-11 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2013-09-24

4.8.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Kooperatyvas "Mūšos aruodai", a.k. 300634986
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2087-2595, aprašytas p. 2.20.
Įregistravimo pagrindas: 2010-11-22 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-156
Įrašas galioja: Nuo 2010-12-02

4.9.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio agrochemija", a.k.
169198457

Daiktas: pastatas Nr. 4400-0927-3118, aprašytas p. 2.47.
Įregistravimo pagrindas: 2006-08-28 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2010-04-21 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. SP11104/2010-04-26
Įrašas galioja: Nuo 2010-06-18
4.10.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio agrochemija", a.k.
169198457
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2036-8750, aprašytas p. 2.26.
pastatas Nr. 4400-2036-8761, aprašytas p. 2.27.
pastatas Nr. 4400-2037-0847, aprašytas p. 2.23.
pastatas Nr. 4400-2037-0869, aprašytas p. 2.24.
pastatas Nr. 4400-2037-0870, aprašytas p. 2.25.
kiti statiniai Nr. 4400-2037-0858, aprašyti p. 2.46.
Įregistravimo pagrindas: 2006-02-10 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2010-04-21 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. SP11104/2010-04-26
Įrašas galioja: Nuo 2010-06-18

4.11.

Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "KURANA", a.k. 300092090
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1996-2262, aprašyti p. 2.34.
kiti statiniai Nr. 4400-1997-1829, aprašyti p. 2.33.
Įregistravimo pagrindas: 2009-12-11 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2009-12-29 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 2010-01-18

4.12.

Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "KURANA", a.k. 300092090
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1996-2140, aprašytas p. 2.14.
pastatas Nr. 4400-1996-2162, aprašytas p. 2.16.
pastatas Nr. 4400-1996-2184, aprašytas p. 2.17.
pastatas Nr. 4400-1997-1783, aprašytas p. 2.18.
pastatas Nr. 4400-1997-1807, aprašytas p. 2.19.
kiti statiniai Nr. 4400-1997-1872, aprašyti p. 2.40.
kiti statiniai Nr. 4400-1997-1929, aprašyti p. 2.41.
Įregistravimo pagrindas: 2009-12-29 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 2010-01-18

4.13.

Nuosavybės teisė
Savininkas: UAB "KURANA", a.k. 300092090
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0722-6552, aprašytas p. 2.48.
pastatas Nr. 4400-1617-0040, aprašytas p. 2.49.
pastatas Nr. 4400-1617-0124, aprašytas p. 2.11.
pastatas Nr. 4400-1996-2151, aprašytas p. 2.15.
kiti statiniai Nr. 4400-1617-0140, aprašyti p. 2.51.
kiti statiniai Nr. 4400-1617-0308, aprašyti p. 2.38.
kiti statiniai Nr. 4400-1637-5283, aprašyti p. 2.50.
kiti statiniai Nr. 4400-1997-1842, aprašyti p. 2.39.
Įregistravimo pagrindas: 2009-12-11 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 2010-01-18

4.14.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Kooperatyvas "Mūšos aruodai", a.k. 300634986
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1760-0927, aprašyti p. 2.30.
Įregistravimo pagrindas: 2008-10-22 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 2008-12-11

4.15.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Kooperatyvas "Mūšos aruodai", a.k. 300634986
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1617-0073, aprašytas p. 2.9.
pastatas Nr. 4400-1617-0095, aprašytas p. 2.10.

pastatas Nr. 4400-1617-0251, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 4400-1617-0262, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 4400-1637-5329, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4400-1637-5330, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 4400-1648-6283, aprašytas p. 2.12.
kiti statiniai Nr. 4400-1617-0162, aprašyti p. 2.31.
kiti statiniai Nr. 4400-1617-0284, aprašyti p. 2.35.
kiti statiniai Nr. 4400-1637-5307, aprašyti p. 2.32.
Įregistravimo pagrindas: 2008-10-22 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 2008-12-11
4.16.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio agrochemija", a.k.
169198457
Daiktas: pastatas Nr. 6798-7023-9038, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 6798-7023-9049, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 6798-7023-9052, aprašytas p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 6798-7023-9105, aprašyti p. 2.29.
Įregistravimo pagrindas: 2003-10-06 Teismo sprendimas Nr. 2-2-494/2003
Įrašas galioja: Nuo 2003-11-17

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra
6. Kitos daiktinės teisės :
6.1.
Kiti servitutai (tarnaujantis)
Servituto turėtojas: Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai, a.k. 110870890
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2269-2897, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-06-13 Servituto sutartis Nr. 3866
Plotas: 0.076 ha
Aprašymas: Teisė nekliudomai prieiti, privažiuoti ar kitaip patekti prie
servituto turėtojui priklausančių ar jo eksploatuojamų
energetikos objektų, atlikti jų techninės priežiūros,
remonto, rekonstravimo, modernizavimo, elektros tinklų
keitimo iš oro linijų į kabelių linijas, paleidimo bei derinimo
darbus, bandymus, matavimus, dispečerinį bei technologinį
valdymą. Teisė tiesti naujus skirstomuosius tinklus, įrengti
kitus elektros įrenginius.
Įrašas galioja: Nuo 2011-12-30
6.2.

6.3.

6.4.

Servitutas - teisė naudoti požemines, antžemines
komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2269-2897, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-11-25 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 24VĮ-(14.24.2.)738
Plotas: 7.9646 ha
Įrašas galioja: Nuo 2011-12-30
Servitutas - teisė aptarnauti požemines, antžemines
komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2269-2897, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-11-25 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 24VĮ-(14.24.2.)738
Plotas: 7.9646 ha
Įrašas galioja: Nuo 2011-12-30
Servitutas - teisė tiesti požemines, antžemines
komunikacijas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2269-2897, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-11-25 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 24VĮ-(14.24.2.)738
Plotas: 7.9646 ha
Įrašas galioja: Nuo 2011-12-30
7. Juridiniai faktai:
7.1.

Hipoteka
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2269-2897, aprašytas p. 2.1.
pastatas Nr. 4400-0927-3118, aprašytas p. 2.47.
pastatas Nr. 6798-7023-9038, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 6798-7023-9049, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 6798-7023-9052, aprašytas p. 2.8.
pastatas Nr. 4400-2036-8750, aprašytas p. 2.26.
pastatas Nr. 4400-2036-8761, aprašytas p. 2.27.
pastatas Nr. 4400-2037-0847, aprašytas p. 2.23.
pastatas Nr. 4400-2037-0869, aprašytas p. 2.24.
pastatas Nr. 4400-2037-0870, aprašytas p. 2.25.
pastatas Nr. 4400-2850-9917, aprašytas p. 2.22.
kiti statiniai Nr. 6798-7023-9105, aprašyti p. 2.29.
kiti statiniai Nr. 4400-2037-0858, aprašyti p. 2.46.
kiti statiniai Nr. 4400-2850-9360, aprašyti p. 2.37.
kiti statiniai Nr. 4400-2850-9393, aprašyti p. 2.43.
kiti statiniai Nr. 4400-3202-2689, aprašyti p. 2.45.
Įregistravimo pagrindas: 2018-10-09 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos
įregistravimą Nr. 20120180082941
Aprašymas: Įkeičiama žemės sklypo 28584/79646 dalys.
Įrašas galioja: Nuo 2018-10-10

7.2.

Įkeista turtinė teisė
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2269-2897, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2018-09-12 Hipotekos registro pranešimas apie įkeitimo
įregistravimą Nr. 20220180076432
Aprašymas: Įkeista nuomos teisė. Įkaito davėjas Kooperatyvas "Mūšos
aruodai", 300634986
Įrašas galioja: Nuo 2018-09-12

7.3.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "EKO TERMO", a.k. 303012434
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2269-2897, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2014-01-17 Nuomos sutartis
2014-04-01 Susitarimas pakeisti sutartį
2018-01-25 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 18/1-25.1
Plotas: 0.7385 ha
Aprašymas: Neterminuotai
Įrašas galioja: Nuo 2018-01-30

7.4.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: Kooperatyvas "Mūšos aruodai", a.k. 300634986
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2269-2897, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2008-07-30 Nuomos sutartis
2012-01-02 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. aruodai
2015-02-18 Susitarimas pakeisti sutartį
2018-01-25 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 18/1-25
Plotas: 1.4003 ha
Įrašas galioja: Nuo 2018-01-30
Terminas: Iki 2114-12-31

7.5.

Sudaryta nuomos sutartis
Nuomininkas: UAB "KURANA", a.k. 300092090
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2269-2897, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2005-05-03 Nuomos sutartis
2007-01-23 Susitarimas
2012-01-02 Susitarimas pakeisti sutartį
2014-04-01 Susitarimas pakeisti sutartį
2018-01-25 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 18/1-25.2
Plotas: 2.971 ha
Aprašymas: Neterminuotai
Įrašas galioja: Nuo 2018-01-30
7.6.

7.7.

Hipoteka
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1617-0073, aprašytas p. 2.9.
pastatas Nr. 4400-1617-0095, aprašytas p. 2.10.
pastatas Nr. 4400-1617-0251, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 4400-1617-0262, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 4400-1637-5329, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4400-1637-5330, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 4400-1648-6283, aprašytas p. 2.12.
pastatas Nr. 4400-2087-2595, aprašytas p. 2.20.
kiti statiniai Nr. 4400-1617-0162, aprašyti p. 2.31.
kiti statiniai Nr. 4400-1617-0284, aprašyti p. 2.35.
kiti statiniai Nr. 4400-1637-5307, aprašyti p. 2.32.
kiti statiniai Nr. 4400-1760-0927, aprašyti p. 2.30.
Įregistravimo pagrindas: 2018-01-24 Hipotekos registro pranešimas apie hipotekos
įregistravimą Nr. 20120180004849
Įrašas galioja: Nuo 2018-01-24
Nustatytas bendro naudojimo objektų valdymas (sudaryta
jungtinės veiklos sutartis)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2850-9917, aprašytas p. 2.22.
kiti statiniai Nr. 4400-2850-9360, aprašyti p. 2.37.
kiti statiniai Nr. 4400-2850-9393, aprašyti p. 2.43.
Įregistravimo pagrindas: 2014-01-10 Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2014-06-12
Terminas: Nuo 2014-01-10 iki 2019-01-10

8. Žymos: įrašų nėra
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos
9.1.
(VI skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2269-2897, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 7.9646 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.2.

9.3.

Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2269-2897, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 1.5929 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis
skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2269-2897, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 1.52 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius,
dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2269-2897, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.175 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
Šiaurės Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius, dvyliktasis
skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2269-2897, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 7.9646 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius,
šeštasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2269-2897, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.805 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis
skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2269-2897, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.162 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2269-2897, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711
Plotas: 0.078 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1.
Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1617-0040, aprašytas p. 2.49.
Įregistravimo pagrindas: 2020-02-26 Informacinės sistemos "Infostatyba"
pranešimas Nr. LRS-55-200226-00002
Aprašymas: Rekonstravimas

Įrašas galioja: Nuo 2020-02-26
10.2.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Aukštaitijos matininkas", a.k. 300126315
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2269-2897, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-02-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2195
Įrašas galioja: Nuo 2016-03-29

10.3.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2269-2897, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-02-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2016-03-15 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 24SK-273-(14.24.110.)
Plotas: 7.9646 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-03-29

10.4.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-3202-2689, aprašyti p. 2.45.
Įregistravimo pagrindas: 2015-01-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2015-02-11 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties
pakeitimą Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2015-02-18

10.5.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Aukštaitijos matininkas", a.k. 300126315
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-3202-2689, aprašyti p. 2.45.
Įregistravimo pagrindas: 2015-01-19 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-498
Įrašas galioja: Nuo 2015-02-18

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo
sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0722-6552, aprašytas p. 2.48.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro
pranešimas Nr. GM-0200-0019/0
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2009-11-28 iki 2019-11-28
Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo
sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1996-2140, aprašytas p. 2.14.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro
pranešimas Nr. GM-0200-0018/0
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2009-11-29 iki 2019-11-29
Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo
sertifikatas (kadastro žyma)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1617-0040, aprašytas p. 2.49.
Įregistravimo pagrindas: 2014-07-08 Statybos produkcijos sertifikavimo centro
pranešimas Nr. AD-0200-0017/0
Įrašas galioja: Nuo 2014-07-08
Terminas: Nuo 2009-11-27 iki 2019-11-27
Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 6798-7023-9105, aprašyti p. 2.29.
Įregistravimo pagrindas: 2013-12-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-02-24 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2014-02-26
Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2850-9917, aprašytas p. 2.22.
kiti statiniai Nr. 4400-2850-9360, aprašyti p. 2.37.
kiti statiniai Nr. 4400-2850-9393, aprašyti p. 2.43.

Įregistravimo pagrindas: 2013-12-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2014-02-21 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-14022100022
Įrašas galioja: Nuo 2014-02-26
10.11.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Aukštaitijos matininkas", a.k. 300126315
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2850-9917, aprašytas p. 2.22.
kiti statiniai Nr. 6798-7023-9105, aprašyti p. 2.29.
kiti statiniai Nr. 4400-2850-9360, aprašyti p. 2.37.
kiti statiniai Nr. 4400-2850-9393, aprašyti p. 2.43.
Įregistravimo pagrindas: 2013-12-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-498
Įrašas galioja: Nuo 2014-02-26

10.12.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2809-7434, aprašyti p. 2.36.
Įregistravimo pagrindas: 2013-10-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2013-12-09 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 2
Įrašas galioja: Nuo 2013-12-13

10.13.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2793-3375, aprašytas p. 2.21.
kiti statiniai Nr. 4400-2809-7423, aprašyti p. 2.28.
Įregistravimo pagrindas: 2013-10-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2013-12-05 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-1312-0500177
Įrašas galioja: Nuo 2013-12-13

10.14.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Aukštaitijos matininkas", a.k. 300126315
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2793-3375, aprašytas p. 2.21.
kiti statiniai Nr. 4400-2809-7423, aprašyti p. 2.28.
kiti statiniai Nr. 4400-2809-7434, aprašyti p. 2.36.
Įregistravimo pagrindas: 2013-10-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Licencija Nr. G-729-(712)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-498
Įrašas galioja: Nuo 2013-12-13

10.15.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2675-5088, aprašyti p. 2.44.
Įregistravimo pagrindas: 2013-06-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2013-09-11 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 1
Įrašas galioja: Nuo 2013-09-20

10.16.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2674-2156, aprašyti p. 2.42.
Įregistravimo pagrindas: 2013-06-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2013-09-05 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-50-13090500089
Įrašas galioja: Nuo 2013-09-20

10.17.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Aukštaitijos matininkas", a.k. 300126315
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-2674-2156, aprašyti p. 2.42.
kiti statiniai Nr. 4400-2675-5088, aprašyti p. 2.44.
Įregistravimo pagrindas: 2013-06-05 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-498
Įrašas galioja: Nuo 2013-09-20

10.18.

Suformuotas sujungimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-2269-2897, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-10-25 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2011-11-17 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 24VĮ-(14.24.2.)-

718
2011-11-25 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
žemėtvarkos skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 24VĮ-(14.24.2.)738
Plotas: 4.7656 ha
Įrašas galioja: Nuo 2011-12-28
10.19.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1637-5307, aprašyti p. 2.32.
Įregistravimo pagrindas: 2010-09-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2010-11-30

10.20.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2087-2595, aprašytas p. 2.20.
Įregistravimo pagrindas: 2010-09-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2010-11-22 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-156
Įrašas galioja: Nuo 2010-11-30

10.21.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Aukštaitijos matininkas", a.k. 300126315
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2087-2595, aprašytas p. 2.20.
kiti statiniai Nr. 4400-1637-5307, aprašyti p. 2.32.
Įregistravimo pagrindas: 2010-09-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Licencija Nr. G-729-(712)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-498
Įrašas galioja: Nuo 2010-11-30

10.22.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0927-3118, aprašytas p. 2.47.
Įregistravimo pagrindas: 2010-03-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2010-04-21 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. SP11104/2010-04-26
Įrašas galioja: Nuo 2010-05-19

10.23.

Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-2036-8750, aprašytas p. 2.26.
pastatas Nr. 4400-2036-8761, aprašytas p. 2.27.
pastatas Nr. 4400-2037-0847, aprašytas p. 2.23.
pastatas Nr. 4400-2037-0869, aprašytas p. 2.24.
pastatas Nr. 4400-2037-0870, aprašytas p. 2.25.
kiti statiniai Nr. 4400-2037-0858, aprašyti p. 2.46.
Įregistravimo pagrindas: 2010-03-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2010-04-21 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. SP11104/2010-04-26
Įrašas galioja: Nuo 2010-05-19

10.24.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Uždaroji akcinė bendrovė korporacija "Matininkai", a.k.
121913439
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0927-3118, aprašytas p. 2.47.
pastatas Nr. 4400-2036-8750, aprašytas p. 2.26.
pastatas Nr. 4400-2036-8761, aprašytas p. 2.27.
pastatas Nr. 4400-2037-0847, aprašytas p. 2.23.
pastatas Nr. 4400-2037-0869, aprašytas p. 2.24.
pastatas Nr. 4400-2037-0870, aprašytas p. 2.25.
kiti statiniai Nr. 4400-2037-0858, aprašyti p. 2.46.
Įregistravimo pagrindas: 2010-03-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-733
Licencija Nr. G-745-(180)
Įrašas galioja: Nuo 2010-05-19

10.25.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1617-0073, aprašytas p. 2.9.
pastatas Nr. 4400-1617-0251, aprašytas p. 2.5.

pastatas Nr. 4400-1617-0262, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 4400-1637-5329, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4400-1637-5330, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 4400-1648-6283, aprašytas p. 2.12.
Įregistravimo pagrindas: 2010-03-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2010-04-21 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. SP11105/2010-04-26
Įrašas galioja: Nuo 2010-05-11
10.26.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Uždaroji akcinė bendrovė korporacija "Matininkai", a.k.
121913439
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1617-0073, aprašytas p. 2.9.
pastatas Nr. 4400-1617-0251, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 4400-1617-0262, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 4400-1637-5329, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4400-1637-5330, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 4400-1648-6283, aprašytas p. 2.12.
Įregistravimo pagrindas: 2010-03-10 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Licencija Nr. G-745-(180)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-733
Įrašas galioja: Nuo 2010-05-11

10.27.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1996-2262, aprašyti p. 2.34.
kiti statiniai Nr. 4400-1997-1829, aprašyti p. 2.33.
Įregistravimo pagrindas: 2009-11-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2009-12-11 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2009-12-29 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 2010-01-14

10.28.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-0722-6552, aprašytas p. 2.48.
pastatas Nr. 4400-1617-0040, aprašytas p. 2.49.
pastatas Nr. 4400-1617-0124, aprašytas p. 2.11.
pastatas Nr. 4400-1996-2151, aprašytas p. 2.15.
kiti statiniai Nr. 4400-1617-0140, aprašyti p. 2.51.
kiti statiniai Nr. 4400-1617-0308, aprašyti p. 2.38.
kiti statiniai Nr. 4400-1637-5283, aprašyti p. 2.50.
kiti statiniai Nr. 4400-1997-1842, aprašyti p. 2.39.
Įregistravimo pagrindas: 2009-11-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2009-12-11 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 2010-01-14

10.29.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1996-2140, aprašytas p. 2.14.
pastatas Nr. 4400-1996-2162, aprašytas p. 2.16.
pastatas Nr. 4400-1996-2184, aprašytas p. 2.17.
pastatas Nr. 4400-1997-1783, aprašytas p. 2.18.
pastatas Nr. 4400-1997-1807, aprašytas p. 2.19.
kiti statiniai Nr. 4400-1997-1872, aprašyti p. 2.40.
kiti statiniai Nr. 4400-1997-1929, aprašyti p. 2.41.
Įregistravimo pagrindas: 2009-11-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2009-12-29 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 2010-01-14

10.30.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1617-0162, aprašyti p. 2.31.
Įregistravimo pagrindas: 2009-11-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2009-11-18 Klaidų ištaisymo aktas Nr. 9-37
Įrašas galioja: Nuo 2010-01-14

10.31.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Aukštaitijos matininkas", a.k. 300126315

Daiktas: pastatas Nr. 4400-0722-6552, aprašytas p. 2.48.
pastatas Nr. 4400-1617-0040, aprašytas p. 2.49.
pastatas Nr. 4400-1617-0124, aprašytas p. 2.11.
pastatas Nr. 4400-1996-2140, aprašytas p. 2.14.
pastatas Nr. 4400-1996-2151, aprašytas p. 2.15.
pastatas Nr. 4400-1996-2162, aprašytas p. 2.16.
pastatas Nr. 4400-1996-2184, aprašytas p. 2.17.
pastatas Nr. 4400-1997-1783, aprašytas p. 2.18.
pastatas Nr. 4400-1997-1807, aprašytas p. 2.19.
kiti statiniai Nr. 4400-1617-0140, aprašyti p. 2.51.
kiti statiniai Nr. 4400-1617-0162, aprašyti p. 2.31.
kiti statiniai Nr. 4400-1617-0308, aprašyti p. 2.38.
kiti statiniai Nr. 4400-1637-5283, aprašyti p. 2.50.
kiti statiniai Nr. 4400-1996-2262, aprašyti p. 2.34.
kiti statiniai Nr. 4400-1997-1829, aprašyti p. 2.33.
kiti statiniai Nr. 4400-1997-1842, aprašyti p. 2.39.
kiti statiniai Nr. 4400-1997-1872, aprašyti p. 2.40.
kiti statiniai Nr. 4400-1997-1929, aprašyti p. 2.41.
Įregistravimo pagrindas: 2009-11-18 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Licencija Nr. G-729-(712)
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-498
Įrašas galioja: Nuo 2010-01-14
10.32.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1991-9007, aprašytas p. 2.13.
Įregistravimo pagrindas: 2009-10-26 Pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2009-12-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2009-12-23

10.33.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
Uždaroji akcinė bendrovė korporacija "Matininkai", a.k.
121913439
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1991-9007, aprašytas p. 2.13.
Įregistravimo pagrindas: 2009-12-09 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-733
Licencija Nr. G-745-(180)
Įrašas galioja: Nuo 2009-12-23

10.34.

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1617-0095, aprašytas p. 2.10.
Įregistravimo pagrindas: 2009-01-06 Klaidų ištaisymo aktas Nr. 6-26
2009-01-08 Asmens prašymas Nr. 357795
Įrašas galioja: Nuo 2009-01-09

10.35.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1617-0162, aprašyti p. 2.31.
kiti statiniai Nr. 4400-1637-5307, aprašyti p. 2.32.
Įregistravimo pagrindas: 2008-10-22 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2008-11-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2008-12-11

10.36.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1617-0073, aprašytas p. 2.9.
pastatas Nr. 4400-1617-0095, aprašytas p. 2.10.
pastatas Nr. 4400-1617-0251, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 4400-1617-0262, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 4400-1637-5329, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 4400-1637-5330, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 4400-1648-6283, aprašytas p. 2.12.
kiti statiniai Nr. 4400-1617-0284, aprašyti p. 2.35.
Įregistravimo pagrindas: 2008-08-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2008-10-22 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 2008-12-11

10.37.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Aukštaitijos matininkas", a.k. 300126315
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1617-0162, aprašyti p. 2.31.
Įregistravimo pagrindas: 2008-11-24 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2008-12-11

10.38.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Aukštaitijos matininkas", a.k. 300126315
Daiktas: pastatas Nr. 4400-1617-0095, aprašytas p. 2.10.
kiti statiniai Nr. 4400-1617-0284, aprašyti p. 2.35.
Įregistravimo pagrindas: 2008-08-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2008-12-11

10.39.

Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1760-0927, aprašyti p. 2.30.
Įregistravimo pagrindas: 2008-10-22 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
2008-11-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2008-12-10

10.40.

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
UAB "Aukštaitijos matininkas", a.k. 300126315
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-1760-0927, aprašyti p. 2.30.
Įregistravimo pagrindas: 2008-11-20 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2008-12-10

10.41.

Paskirties pakeitimas (daikto registravimas)
Daiktas: pastatas Nr. 6798-7023-9049, aprašytas p. 2.7.
Įregistravimo pagrindas: 2006-02-10 Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas
Įrašas galioja: Nuo 2006-02-27

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra
12. Kita informacija: įrašų nėra
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
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Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2020-06-08 09:40:04

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2411355
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2020-01-14
Adresas: Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Aukštikalnių k.,
Mūšos g. 19A
2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1.
Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-5374-7583
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro
vietovės pavadinimas: 6753/0004:174 Pervalkų k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 44000101-3758
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 67530004-0165
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 67530004-0034
Žemės sklypo plotas: 5.9300 ha
Žemės ūkio naudmenų plotas viso: 5.9300 ha
iš jo: sodų plotas: 5.9131 ha
iš jo: pievų ir natūralių ganyklų plotas: 0.0169 ha
Nusausintos žemės plotas: 5.9300 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 66.3
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius
matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 45907 Eur
Žemės sklypo vertė: 28692 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 48900 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-01-30
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-12-10
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra
4. Nuosavybė:
4.1.

Nuosavybės teisė
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Pasvalio agrochemija", a.k.
169198457
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5374-7583, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-02-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 527
Įrašas galioja: Nuo 2020-02-14

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra
6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra
7. Juridiniai faktai: įrašų nėra
8. Žymos: įrašų nėra
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1.
Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5374-7583, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės

naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711
2020-01-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 24SK-9-(14.24.110.)
Plotas: 1857.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-30
9.2.

9.3.

Šiaurės Lietuvos karstinis regionas (VI skyrius, dvyliktasis
skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5374-7583, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711
2020-01-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 24SK-9-(14.24.110.)
2020-01-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 24SK-300-(14.24.110.)
Plotas: 59300.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-30
Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos
(VI skyrius, antrasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5374-7583, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės
naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
įsakymas Nr. 3D-711
2020-01-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 24SK-9-(14.24.110.)
Plotas: 59300.00 kv. m
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-30

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1.
Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
AIDAS GASPARIŪNAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5374-7583, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1635
2020-01-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-30
10.2.

Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-5374-7583, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2020-01-07 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 24SK-9-(14.24.110.)
2020-01-16 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
2020-01-24 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio
skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 24SK-300-(14.24.110.)
Plotas: 5.93 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-30

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra
12. Kita informacija: įrašų nėra
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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2 Priedas
Grafinė informacija

3 Priedas
Technologine informacija

3 variantas.
100% DDGS

Etanolis (≥ 99,5%) 150 m3/p 399 / 376 l/t

Miesto
vanduo

Kukurūzai
Kvietrugiai

360 t/p
Kondensatas 373 t/p

171 m3/p
215 m3/p
380 t/p
399 t/p

Etanolio
gamyba

Vanduo
376 m3/p
409 m3/p

Žlaugtai
840 m3/p
915 m3/p

Žlaugtų
dekanteris
At.lps.75%
Fugatas
553 m3/p
602 m3/p

UF/NF
68/32%

Keikas 32%
287 m3/p
Džiovykla
313 m3/p
122 t/p
DDGS
133 t/p
Koncentratas 8,5% s.m.
177 m3/p
192 m3/p

4 Priedas
Inžinierinių tinklų planai

SITUACIJOS SCHEMA

X= 6215510.43
Y= 525268.91

X= 6215562.61
Y= 525334.40

X= 6215510.43
Y= 525334.01

X= 6215562.54
Y= 525365.52

X= 6215578.83
Y= 525366.55

ž.p.alt.35.30
v.v.alt.33.42

X= 6215529.60
Y= 525281.93

X= 6215456.99
Y= 525324.21

X= 6215510.13
Y= 525284.48

F3-6FNS

A L1-45
L1-44
L1

ž.p.alt.35.60
v.d.alt.33.80

UŽSTATYMO PLOTAS

m²

UŽSTATYMO TANKUMAS

%

UŽSTATYMO INTENSYVUMAS

%

APŽELDINIMO PLOTAS TVARKOMOJE
TERITORIJOJE

m²

Nuotekų šulinys
su apskaita

SKLYPO PLOTAS
TVARKOMOS SKLYPO DALIES PLOTAS

m²

UŽSTATYMO PLOTAS

m²

UŽSTATYMO TANKUMAS

%

UŽSTATYMO INTENSYVUMAS

%

APŽELDINIMO PLOTAS TVARKOMOJE
TERITORIJOJE

m²

Ø160 P2
F1S
10.00
F1-11
F1;2V1
Ø160;2Ø200

527,67m3
ž.p.alt.35.50
v.d.alt.31.51

X= 6215435.22
Y= 525339.86
X= 6215456.99
Y= 525328.91

P3

P3

X= 6215433.03
Y= 525371.67

X= 6215433.03
Y= 525348.09
Ø110

L1S
Ø200 V2; 23.60

KIEKIS IKI
STATYBOS

PASTATŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLIKACIJA
Nr

PAVADINIMAS

01

BIOETANOLIO GAMYKLA

01.1

GAMYBINIS PASTATAS SU ADMINISTRACINĖS

Esamas požeminis
hidrantas

KIEKIS PO
STATYBOS

"a"

F1;L1;2V1
Ø160;3Ø200

08
AH-1

P1 LNS
X= 6215421.38
Y= 525371.66

ž.p.alt.35.50
v.d.alt.33.70

X= 6215429.24
Y= 525267.96

L2-12

X= 6215421.34
Y= 525376.67

Nuotekų šulinys
su apskaita

01.4

MALIMO PASTATAS

01.5

DISTILIACIJOS - REKTIFIKACIJOS - DEHIDRATACIJOS
ĮRENGINYS

01.6

ŽLAUGTŲ SANDĖLIS SU ATKROVIMO STOGINE

02

BIOKURO KATILINĖ

02.1

BIOKURO AIKŠTELĖ

02.2

BIOKURO AIKŠTELĖ

03

PAŠARŲ GAMYKLA

03.1

GAMYBINIS PASTATAS

03.2

DŽIOVYKLĖS PAMATAI

03.3

SAUSŲ PAŠARŲ SILOSAI

03.4

TECHNOLOGINIŲ TALPYKLŲ AIKŠTELĖ

03.5

PAŠARŲ SANDĖLIS

04

AUŠINTUVĖS

05

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SANDĖLIS

06

ETANOLIO SANDĖLIS

07

DENATŪRACIJOS PASTATAS

08

ETANOLIO ATKROVIMO ĮRENGINYS SU STOGINE

09

AUTOMOBILIŲ SVARSTYKLIŲ PAMATAI

10

VANDENS VALYMO ĮRENGINIAI

11

SUNKVEŽIMIŲ LAIKINA STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

12

DARBUOTOJŲ AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

13

SUNKVEŽIMIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ

14

ESTAKADA

15

VOŽTUVŲ PASTATAS

16

TRANSFORMATORINĖ

03.4

L=10m

X= 6215470.93
Y= 525447.77

E
D

F1-2
L1-21

A

03.5

Ø200
v.d.alt.34,50
v.d.alt.33.91
v.d.alt.33.8003.1

X= 6215481.86
Y= 525522.21

LŠ13

LŠ14

03.2
Ø200 LŠ16
LŠ15

X= 6215480.88
Y= 525564.42

03.3
A

v.d.alt.34,50
v.d.alt.34.30

L1-38 F3-14 d200 L1-37
F1
Ø160;17,60
15 Ø160
F1
F3
01.6
L1
L1;36.50
1 P10 V2
5
V1
Ø100 1
L1-35 3
13.70
0
P9
F1;
L1;V1
F1-6
.9 0
L1-36
ž.p.alt.35.40
;167.0A
Ø160;Ø200;Ø40
1
P20
F3; L1
F 1;1
v.d.alt.34.20
L1-30
F1-5
13.50;18.00;11.50
F1-6 Ø200 35.40
L
ž.p.alt.35,30
L1-32
F1-4 L1-31
X= 6215480.88
Ø160;Ø200
F1-3
"a"
ž.p.alt.35,30
v.d.alt.34.05
ž.p.alt.35,30
Y= 525582.02
F1
X=
6215465.52
L1
v.d.alt.33.88
11.60;12.00
L1
v.d.alt.33,95
v.d.alt.34,07
14 L1-33
28
30
34
Y=
525567.03
V1
X= 6215480.89
v.d.alt.33.47
35.30
V1
L2-13
Y= 525497.89
P22 P8
Ø315;43.20
L2-14 Ø200;24.80
V1-3
Ø100
Ø100
L2-15
Ø315;76.20
L2
L2
L2
Ø20
L2-7
LŠ7
10.0
0;5.
LŠ8
Ø200;
20 LŠ9
X= 6215465.53
F1; L1;V1;V1
L1
F1; L1
Y= 525422.66
X= 6215465.53
F1; L1;V1; V1
Ø200;Ø200;Ø200;Ø40
Ø200
Ø200;Ø200
ž.p.alt.35,27
Y= 525498.90
X= 6215460.54
12
X= 6215465.54
Ø200;Ø200;Ø40; Ø200
16
26.60;22.30;64,20;62.70
11.10
17.40;14.30
v.d.alt.34,17
Y= 525565.02
Y= 525542.21
Ø200
L2;26.40

F1-1

Ø80
F3

X= 6215469.60
Y= 525485.39
X= 6215468.60
Y= 525485.23

3Ø100

PH-1

V2

Sklendės DN150

X= 6215459.93
Y= 525643.79

13

04

Sklendė DN150
06
kapoje

F3-16

L2-8

L2-10L2-9
ž.p.alt.35.85
v.d.alt.32.46 ž.p.alt.35.69
v.d.alt.32.49
X= 6215421.31
Y= 525391.49

Lietaus nuotekų
siurblinė 25l/s

X= 6215421.32
Y= 525414.32

Paviršinių nuosėdų surinkimo talpa
Nusodintuvas d2000
Naftos gaudyklė 50l
Mėginių ėmimo šulinys

V2 V2
50
Ø1

Ant estakados
Izoliuotas, šildomas el. kabeliu

2

X= 6215417.40
Y= 525267.82

L1S

ŠLAPIŲ KUKURŪZŲ LAIKYMO AIKŠTELĖ

Sklendė Ø150 kapoje

F

F1S
V1 V1

01.3

07

X= 6215470.69
Y=Dėklas
525484.34 DN400

3

1

L2-20

F3-14

C

LŠ10

P3
P5

P4
P16
P15

P4

6,65

F1;L1;2V1
Ø160;3Ø200

L2-21

L2-26

09

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

L2-22

SKLYPO NR.1 RIBOS

L2-25

Ø160
F1S

SKLYPO NR.2 RIBOS

L2
Ø200 L2-23 L2-24

LS1
V1
V1

ŠLAPIŲ KUKURŪZŲ PRIĖMIMO MAZGAS

X= 6215471.43
Y= 525436.67

X= 6215510.50
Y= 525494.44
X= 6215513.78
Y= 525507.86

Ø200
L2-16

Ø160; L=18.30 F3-15 ž.p.alt.35,69
F3
v.d.alt.32.78
F3-17
Ø
L=1 160
9.5
X= 6215421.34
L2-21
0
Ø500; L=15.30
Y= 525422.71

X= 6215425.11 L2-11
Y= 525373.13

ž.p.alt.35.50
v.d.alt.31.42

X= 6215448.50
Y= 525389.13

L1-42

X= 6215435.20
Y= 525373.15

PASKIRTIES PATALPOMIS
01.2

05

Ø200

L1-39

X= 6215471.69
Y= 525483.51

X= 6215468.67
Y= 525423.46

d500

P2
P2

01.5

F3; L1;V1;V1

Akumuliacinė11
talpa

Y= 525341.30
X= 6215456.99
Y= 525338.87

X= 6215425.72
Y= 525348.09

TECHNINIAI SKLYPO NR.2 RODIKLIAI
MATO
VNT.
ha

P17

P4

Ø160 P1
L=11.90 Ø160

10
Nuotekų siurblinė

m²

TVARKOMOS SKLYPO DALIES PLOTAS

PAVADINIMAS

1

L1-42

1

P
N

01.1

27.50;23.30;64,20;62.70

L2-19

Ø200
L2;18.60

X= 6215481.86
Y= 525497.01

X= 6215470.19
Ø160;Ø200;Ø200;Ø40
Y= 525421.98

ž.p.alt.35.40
v.d.alt.33.89;
v.d.alt.33.47;
v.d.alt.33.36

Ø200
L1-7
L1; 42.50
Ø200
F1;45.60

Ø160L1-18
L1;17.50
Ø160 L1-20

X= 6215514.34
Y= 525468.01

±0.000=35.600

Ø80
F3

SKLYPO PLOTAS

KIEKIS PO
STATYBOS

L1-43 Ø160
35.90L1

v.d.alt.34,00

Ø200
L1-8 L1-12 Ø160
L1;22.90
F1-8
Ø160
L1-13
Ø200
Ø200
L1-34
F1;17.70
F1-7
X= 6215471.42
F1;32.50
L1-9
L1
Y= 525391.49
4 5
2 3
V1 7 8 V1
Ø100
P7
V2
V2
P6
Ø100
Ø315
V1-4
V1-2
L2-6
X= 6215469.47
L2;53.50
Y= 525357.33
LŠ6
LŠ5
P5
F3-18
ž.p.alt.35,30
v.d.alt.33,12
X= 6215465.56
ž.p.alt.35,30
525369.21
Y=ž.p.alt.35.50
v.d.alt.33.17
F1; L1;V1;V1 v.d.alt.32.91
v.d.alt.32.41
Ø200;Ø200;Ø200;Ø40
X= 6215461.95
v.d.alt.33.27;
L1-10
Y= 525384.86
d500 L1-11
X= 6215465.25

F1-9

L1-6

ž.p.alt.35,40

01.4

X= 6215515.34
Y= 525424.00

X= 6215515.34
Y= 525399.01

X= 6215514.34
Y= 525396.94

X= 6215478.56
Y= 525402.55

X= 6215465.68
Y= 525353.32

L1S

PAVADINIMAS

KIEKIS IKI
STATYBOS

F3-4
V2
L1-7

F3-10

Ø80
F3

Y= 525324.13

8

V2
2Ø150

35.75ž.p.alt.35.60

v.d.alt.32.92
X= 6215463.94

X= 6215480.81
Y= 525268.56

L1-6
F1-10

ž.p.alt.35.40
v.d.alt.33.89;
01.3 v.d.alt.33.51

10.20 7

V1;153.00
Ø200
Ø160
L1-17
L1-13
F3-8
L1
F3; 20,20
F3; 32,0
F3; 20,90
F3-9
Ø160
Ø200

L2-17

ž.p.alt.35,30 ž.p.alt.35,27
v.d.alt.34.05 v.d.alt.34.17

V2

X= 6215467.15
Y= 525325.98F3-5

9.60

L1-14

ž.p.alt.35,30
v.d.alt.33.95

L2;43.30 Ø250

L2-18

X= 6215529.59
Y= 525560.77

L= Ø16
11 0
.1
0

02

F3-11

Ø160;

X= 6215516.60
Y= 525387.62
X= 6215517.56
Y= 525389.01

X= 6215518.97
Y= 525369.21
X= 6215517.60
Y= 525368.51

ž.p.alt.35.40
v.d.alt.33.70;
v.d.alt.33.62

X= 6215463.81
Y= 525352.62

4 5

L1-15

Ø315

ž.p.alt.35.70
v.d.alt.34.50

Ø200
L1;20.60
F3; 22.40
Ø200

X= 6215470.20 X= 6215478.56
Y= 525357.08 Y= 525368.49

C

Ø200
V1

L1;22.90

ž.p.alt.35.70
v.d.alt.34.50 F3-1

01.2

F1S

L1-1

5,00

Ø160

P1

X= 6215478.64
Y= 525325.98
X= 6215463.81
Y= 525328.34

Ø200
LŠ4 L1-16
F3; 35.00
Ø200
F3-12

ž.p.alt.35.65
v.d.alt.33.97
v.d.alt.33.23

F3-4

Ø200
L1;13.50
Ø110
V1;40.90
V1;55.70
F3; 29.10
Ø200
Ø200

X= 6215478.91
Y= 525283.10

2 3

R

L1;10,60

G

Ø200

GRĘŽINYS

V1;20,90
F3;25,70
L1
15,40

02.1

F3-2
ž.p.alt.35.65
2
12 13
Ø160
v.d.alt.34.30 F3-2
Ø110
F3-3
P3
V1;47,80
P2
F3; 13,20
F3; 35,0
L1; 42,90
V1; F3; L1
L1-3
L1-4
Ø200
Ø110;Ø160;
L
ž.p.alt.35.65
Ø160
ž.p.alt.35.70
v.d.alt.34.01
L1-2 v.d.alt.34.23
ž.p.alt.35.60
ž.p.alt.35.60
X= 6215478.01
v.d.alt.33.12
Y= 525281.97
v.d.alt.33.84
L1-5
v.d.alt.33.07

1

L2-5

Ø200
V1
V2 V2
L2;44.00
Ø400

Ø200
F3; 12.90

F3-13

AH-3

0
2.0
2
;
L2 200
AH-2
Ø
P19
29 30 LŠ12 Ø16014.9 34 L1-19
L1;32.20
0
ž.p.alt.35,37
F3-7
R
v.d.alt.34.37
P20

X= 6215529.61
Y= 525542.17

ž.p.alt.35,30
v.d.alt.34.02
v.d.alt.33.73

X= 6215529.58
Y= 525498.90

LŠ11

X= 6215520.87
Y= 525484.07

Ø160; L=18.30
F3

X= 6215504.71
Y= 525328.37
X= 6215502.70
Y= 525325.98

Ø200

L2-4

V2
V2
2Ø150

P18

Ø200

LŠ3

Ø200

ž.p.alt.35.40
v.d.alt.33.32

Ø200
L2; 31,70

Ø500;
L=14.00

L2; 45,0
Ø200

L2-2

L2-3

X= 6215516.60
Y= 525330.17

Ø200
L1

LŠ2

Ø315
L2;
10.60

Ø200

L2; 50,0
Ø200

X= 6215502.71
Y= 525282.93

MATO
VNT.
ha

ž.p.alt.35,50
v.d.alt.34,30

Ø200; L=32.0
L2; 64,0
Ø315

Ø200 L2-1
L2
6,30

X= 6215504.71 X= 6215503.84
Y= 525280.61 Y= 525281.96

TECHNINIAI SKLYPO NR.1 RODIKLIAI

v.d.alt.34.30

v.d.alt.34,30

X= 6215520.87
Y= 525329.08

LŠ1

X= 6215480.98
Y= 525186.60

v.d.alt.34,00

ž.p.alt.35,50
v.d.alt.33,38

X= 6215529.60
Y= 525369.21

Ø200
L2;13.00

ž.p.alt.35.27
v.v.alt.34.17

ž.p.alt.35.30
v.v.alt.34.05

X= 6215572.24
Y= 525690.55

v.d.alt.34.15

Ø200
V1;34.10
Ø160
F3;16.20
L1;34.50
L2;64.00
Ø315

X= 6215529.62
Y= 525231.93

ž.p.alt.35,50

ž.p.alt.35,50

ž.p.alt.35,50

Ø200
L2;17.90

ž.p.alt.35,50
v.d.alt.33,86 ž.p.alt.35,50

X= 6215563.56
Y= 525187.11

V1 V1

Statybos sklypas

TVARKOMOS TERITORIJOS RIBOS
ESAMAS UŽSTATYMAS
PROJEKTUOJAMAS UŽSTATYMAS
PROJEKTUOJAMOS ATVIRŲ AIKŠTELIŲ ZONOS

Uždaru būdu

PROJEKTUOJAMA ASFALTO DANGA
ESAMOS ASFALTO ,BETONO DANGOS
PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ TRINKELIŲ DANGA

P12

ATSTATOMA VEJA
ĮĖJIMAI/ ĮVAŽIAVIMAI Į PASTATĄ
NAIKINAMI STATINIAI IR SKLYPO ELEMENTAI
PROJEKTUOJAMAS GERIAMAS VANDENTIEKIS

V2

PROJEKTUOJAMAS GAISRINIS VANDENTIEKIS

F1

PROJEKTUOJAMAS BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS

F3

PROJEKTUOJAMAS GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TINKLAS

L1

PROJEKTUOJAMAS LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAS

L2

PROJEKTUOJAMAS UŽTERŠTŲ LIETAUS NUOTEKŲ TINKLAS

X= 6215292.01
Y= 525266.36

V1-1

L1-41

Uždaru būdu
dėkle d350

X= 6215251.87
Y= 525338.67

X= 6215291.49
Y= 525278.82

X= 6215253.52
Y= 525278.34

X= 6215255.74
Y= 525341.51

Ø160
F1S

V1

P11

Rekonstruojama esama
siurblinė

Ø160
F1S

L1Ø315
V1 V1
2Ø200

L1-40

PROJEKTUOJAMA IR ATSTATOMA VEJA

DATA
PARAŠAS
PAVARDĖ
PROJ. DALIS
DATA
PARAŠAS

Slėgio gesinimo šulinys

F1
Ø200

X= 6215257.32
Y= 525354.92

X= 6215257.78
Y= 525370.65

X= 6215256.72
Y= 525487.41

63,35

PROJEKTUOJAMA BETONINIŲ ŠALIGATVIO PLYTELIŲ NUOGRINDA

X= 6215255.95
Y= 525572.00

Ø200
F1

A / BET/

Slėgio gesinimo šulinys

X= 6215257.90
Y= 525601.55

X= 6215258.19
Y= 525623.92

X= 6215256.27
Y= 525636.09

0
LAIDA

X= 6215258.26
Y= 525685.07

X= 6215257.47
Y= 525645.82

X= 6215257.09
Y= 525642.72

Statybos leidimui ir statybai
DATA

KEITIMŲ PAVADINIMAS (PRIEŽASTIS)

ATESTATO

PROJEKTAS

NR.

GAMYBOS PASKIRTIES PASTATŲ (BIOETANOLIO IR PAŠARŲ GAMYBA)
MŪŠOS G. 19A IR BIOKURO KATILINĖS, MŪŠOS G. 19, AUKŠTIKALNIŲ K.
PASVALIO R.SAV., STATYBOS PROJEKTAS

PAVARDĖ

1850

35211

PROJ. DALIS

19150
ETAPAS

STATINYS
Pareigos

Vardas, Pavardė

PV

N.BARTKIENĖ

PV asist

N.LUKAŠEVIČIUS

BRĖŽINYS

PDV

E. DAMBIENĖ

Sklypo planas vandentiekio ir nuotekų tinklais M 1:500

STATYTOJAS

UAB "KURANA"

Parašas

(00) Sklypo planas
LAIDA

BRĖŽINIO ŽYMUO

645P-00-TP-VN.B-01

LAPAS

LAPŲ

1

1

5 Priedas
Saugos duomenų lapai

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

Azoto rūgštis ROTIPURAN® ≥ 65%, p.a., ISO
produkto numeris: 4989
Versija: 4.0 lt
Pakeičia versiją: 22.11.2019 Versija:
(3)

sukūrimo data: 08.09.2016
Peržiūrėta: 25.06.2020

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

1.2

Produkto identifikatorius
Medžiagos identifikavimas

Azoto rūgštis

Produkto numeris

4989

Registracijos numeris (REACH)

neatitinkami (mišinys)

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Nustatyti naudojimo būdai:

1.3

laboratorinis chemikalas
medžiagų laboratorijų ir analizės reikmėms
gamybai ir importui

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

1.4

1.5

Už saugos duomenų lapą atsakingas
kompetentingas asmuo:

: Department Health, Safety and Environment

elektroninis paštas (kompetentingo asmens):

sicherheit@carlroth.de

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

Importuotojas
UAB Grida
Molétu g. 16, Didzioji Riesé
14260 Vilnius r.
Lietuva
Telefonas: 052 46 94 35.
Faksas:
Interneto svetainė: www.grida.lt

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

Azoto rūgštis ROTIPURAN® ≥ 65%, p.a., ISO
produkto numeris: 4989

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

2.13

oksiduojantieji skysčiai

(Ox. Liq. 3)

H272

2.16

metalų koroziją sukeliančios medžiagos

(Met. Corr. 1)

H290

3.1I

ūmus toksiškumas (įkvėpus)

(Acute Tox. 3)

H331

3.2

odos ėsdinimas/dirginimas

(Skin Corr. 1A)

H314

3.3

smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas

(Eye Dam. 1)

H318

Papildoma informacija apie pavojų

2.2

Kodas

Papildoma informacija apie pavojų

EUH071

ėsdina kvėpavimo takus

Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
Signalinis žodis

Pavojinga

Piktograma
GHS03, GHS05,
GHS06
Pavojingumo frazės
H272
H290
H314
H331

Gali padidinti gaisrą, oksidatorius
Gali ėsdinti metalus
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis
Toksiška įkvėpus

Atsargumo frazės
Atsargumo frazės - prevencinės
P220
P260
P280

Lietuva (lt)

Laikyti/sandėliuoti atokiau nuo degių medžiagų.
Neįkvėpti rūko/garų/aerozolio.
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Azoto rūgštis ROTIPURAN® ≥ 65%, p.a., ISO
produkto numeris: 4989
Atsargumo frazės - atoveikis
P303+P361+P353
P305+P351+P338
P310

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.
Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/
kreiptis į gydytoją.

Papildoma informacija apie pavojų
EUH071

Ėsdina kvėpavimo takus.

Ženklinamos pavojingos sudedamosios dalys:

Azoto rūgštis ...%

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

Simbolis(iai)

H314
H331

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Toksiška įkvėpus.

P260
Neįkvėpti rūko/garų/aerozolio.
P280
Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) 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.
EUH071
sudėtyje yra:

2.3

Ėsdina kvėpavimo takus.
Azoto rūgštis ...%

Kiti pavojai
Nėra papildomos informacijos.

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.2

Mišiniai
Mišinio aprašymas
Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis.
Medžiagos
pavadinimas

Identifikatori
us

wt. %

Klasifikavimas pagal
1272/2008/EB

Azoto rūgštis ...%

CAS Nr.
7697-37-2

65 – < 70

Ox. Liq. 2 / H272
Met. Corr. 1 / H290
Acute Tox. 3 / H331
Skin Corr. 1A / H314
Eye Dam. 1 / H318
EUH071

EB Nr.
231-714-2
Indekso Nr.
007-004-00-1
REACH Reg. Nr.
01-211948729723-xxxx

Piktograma

Konkrečios
ribinės
koncentracijos
Ox. Liq. 2; H272: C ≥
99 %
Ox. Liq. 3; H272: 65
% ≤ C < 99 %
Skin Corr. 1A; H314:
C ≥ 20 %
Skin Corr. 1B; H314:
5 % ≤ C < 20 %
Skin Irrit. 2; H315: 1
%≤C<5%
Eye Dam. 1; H318: C
≥3%
Eye Irrit. 2; H319: 1
%≤C<3%

Pastabos
Visas pavojingumo bei ES pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

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

Azoto rūgštis ROTIPURAN® ≥ 65%, p.a., ISO
produkto numeris: 4989

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės
4.1

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrosios pastabos
Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Pirmąją pagalbą suteikiančiojo apsauga.
Įkvėpus
Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jei kvėpuoja
netolygiai ar kvėpavimas sustoja, nedelsiant kviesti greitąją pagalbą ir suteikti pirmąją pagalbą.
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. Nurijus kyla stemplės ir skrandžio
perforacijos pavojus (stiprus ėsdinantis poveikis). Nedelsiant kreiptis į gydytoją.
4.2

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Dirginimas, Korozija, Kosulys, Dusulys, Skrandžio perforacija, Plaučių edema, Rizika apakti,
Methemoglobinemija

4.3

Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
nei viena(s)

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. Oksidacinė savybė.
Pavojingi degimo produktai
Gaisro metu gali susidaryti: azoto oksidai (NOx)

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

Azoto rūgštis ROTIPURAN® ≥ 65%, p.a., ISO
produkto numeris: 4989
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
Neįkvėpti garų, aerozolių. Naudoti tinkamas apsaugos priemones (įskaitant asmenines apsaugos
priemones, nurodytas saugos duomenų lapo 8 punkte) siekiant išvengti bet kokio odos, akių ir
asmeninių drabužių užteršimo. Įveskite gerą vėdinimą.
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. Vėdinti įvykio vietą.

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
Pasirūpinti pakankama ventiliacija ir vietiniu oro ištraukimu kritiniuose taškuose. Pakuotę naudoti ir
atidaryti atsargiai. Užterštus paviršius kruopščiai išvalykite.
• Gaisro bei aerozolių ir dulkių susidarymo prevencija
Imtis visų atsargumo priemonių, kad nebūtų sumaišyta su degiomis medžiagomis.
Patarimas dėl bendros darbo higienos
Prieš pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas.

7.2

Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Ilgesnį laiką veikiant šviesai gali
įvykti skilimas.
Nesuderinamos cheminės medžiagos ar mišiniai
Stebėti patarimus kompleksinio sandėliavimo.
Dėmesys kitiems patarimas
Laikyti užrakintą.

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

Azoto rūgštis ROTIPURAN® ≥ 65%, p.a., ISO
produkto numeris: 4989
• 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)
Šali
s

Medžiagos
pavadinimas

CAS
Nr.

EU

azoto rūgštis

769737-2

LT

azoto rūgštis

769737-2

Pastaba
IPRD
NRD
TPRD

Pasta
ba

Identif
ikatori
us

IPR
D
[pp
m]

IPRD
[mg/
m³]

TPR
D
[pp
m]

TPRD
[mg/
m³]

NRD
[ppm
]

NRD
[mg/
m³]

Šaltinis

IOELV

1

2,6

2006/15/
EB

PPRD

1

2,6

HN 23

Dinaminis svertinis vidurkis (ilgalaikio poveikio ribinė vertė): 8 valandų matuotas ar apskaičiuotas dinaminis
svertinis vidurkis (jei nenurodyta kitaip)
Viršutinė riba yra ribinė vertė, kurios nederėtų viršyti
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
• komponentų mišinio svarbios DNEL

8.2

Medžiagos
pavadinimas

CAS
Nr.

Pakiti
mas

Išvestinės
ribinės
poveikio
nesukelianti
vertė

Apsaugos
tikslas, veikimo
būdas

Naudojimas

Ekspozicijos
trukmė

Azoto rūgštis ...%

7697-372

DNEL

1,3 mg/m³

žmogus, įkvėpus

darbuotojas
(pramonė)

ūmus - sisteminiai
poveikiai

Azoto rūgštis ...%

7697-372

DNEL

1,3 mg/m³

žmogus, įkvėpus

darbuotojas
(pramonė)

lėtinis - vietiniai
poveikiai

Azoto rūgštis ...%

7697-372

DNEL

2,6 mg/m³

žmogus, įkvėpus

darbuotojas
(pramonė)

ūmus - vietiniai
poveikiai

Poveikio kontrolė
Individualios apsaugos priemonės (asmeninės apsaugos priemonės)
Akių/veido apsauga

Naudoti apsauginius akinius su šoniniais skydais. Naudoti veido apsaugos priemones.
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Azoto rūgštis ROTIPURAN® ≥ 65%, p.a., ISO
produkto numeris: 4989
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. Laikai yra apytikslės
vertės, gautos matuojant esant 22 ° C temperatūrai ir nuolatiniam kontaktui. Padidėjusi temperatūra
dėl šildomų medžiagų, kūno šilumos ir kt. Bei efektyvaus sluoksnio storio sumažinimas tempiant gali
žymiai sumažinti pralaidumo laiką. Jei abejojate, kreipkitės į gamintoją. Maždaug 1,5 karto didesnis /
mažesnis sluoksnio storis, atitinkamas pralaidumo laikas yra padvigubintas / perpus. Duomenys
taikomi tik grynai medžiagai. Perkeliant į cheminių medžiagų mišinius, jie gali būti laikomi tik vadovu.
• medžiagos rūšis
Butilo kaučiukas, FKM (fluorintas elastomeras)
• medžiagos storis
0,7mm
• 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. Tipas: NO-P3 (nuo azoto
dujų ir dalelių, spalvinis kodas: Mėlyna/Balta).
Poveikio aplinkai kontrolė
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės
9.1

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Išvaizda
Agregatinė būsena

skystas (skystis)

Spalva

bespalvis - šviesiai geltonas

Kvapas

aštrus

Kvapo atsiradimo slenkstis

Duomenų nėra

Kiti fiziniai ir cheminiai parametrai
pH (vertė)

<1 (20 °C)

Lydimosi/užšalimo temperatūra

-32 °C

Pradinė virimo temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas

120 – 121 °C

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

Azoto rūgštis ROTIPURAN® ≥ 65%, p.a., ISO
produkto numeris: 4989
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

9 – 9,5 hPa prie 20 °C

Tankis

1,39 – 1,41 g/cm³ prie 20 °C

Garų tankis

Tokios informacijos nėra.

Tūrinis tankis

Netaikomas

Santykinis tankis

Nėra informacijos apie atitinkamas savybes.

Tirpumas
Tirpumas vandenyje

maišosi bet kokio santykio

Pasiskirstymo koeficientas

9.2

n-oktanolis/vanduo (log KOW)

Tokios informacijos nėra.

Savaiminio užsidegimo temperatūra

Nėra informacijos apie atitinkamas savybes.

Skilimo temperatūra

duomenų nėra

Klampa

nenustatyta

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės

neklasifikuojama kaip sprogi medžiaga

Oksidacinės savybės

oksidatorius

Kita informacija
Nėra papildomos informacijos.

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas
10.1

Reaktingumas
Oksidacinė savybė. 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: Aminai, Amoniakas, Šarmai, Aldehidus, Anilinas, Šarminiai metalai, Alkoholiai,
Vandenilio peroksidas, Acetonas, Skruzdžių rūgštis, Dichlormetanas, Žemės šarminis metalas,
Acetanhidridas, Metalo milteliai, Nitrilai, Reduktoriai, Stibis, Hidrazinas, Dietileteris, Formaldehidas,
Chlorobenzenas, Dioksanas, Angliavandeniliai, Tiocianatas, Nafta, Fosforo trichloridas,
=> Sprogumas

10.4

Vengtinos sąlygos
Tiesioginė spinduliuotė. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.

10.5

Nesuderinamos medžiagos
lengvasis metalas (kada išsiskiria vandenilis rūgštinėje/šarmineje aplinkoje), laikyti atokiau celiuliozės
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Azoto rūgštis ROTIPURAN® ≥ 65%, p.a., ISO
produkto numeris: 4989
10.6

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

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija
11.1

Informacija apie toksinį poveikį
Ūmus toksiškumas
• Mišinio komponentų ūmus toksiškumas
Medžiagos pavadinimas

CAS Nr.

Paveikimo būdas

ATE

Azoto rūgštis ...%

7697-37-2

įkvėpus: garų

2,65 mg/l/4h

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).
• 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
Nurijus kyla stemplės ir skrandžio perforacijos pavojus (stiprus ėsdinantis poveikis)
• Patekus į akis
nudegina, Smarkiai pažeidžia akis, rizika apakti
• Įkvėpus
ėsdina kvėpavimo takus, kosulys, Dusulys, plaučių edema
• Patekus ant odos
stipriai nudegina, sukelia blogai gyjančias žaizdas
Kita informacija
Kitas nepageidaujamas poveikis: Methemoglobinemija
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Azoto rūgštis ROTIPURAN® ≥ 65%, p.a., ISO
produkto numeris: 4989

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija
12.1

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

12.2

Skaidomumo procesas
Neorganinėms medžiagoms netaikomi biologinio skaidomumo nustatymo metodai.

12.3

Bioakumuliacijos potencialas
Nėra duomenų.

12.4

Judumas dirvožemyje
Nėra duomenų.

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.
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

2031

14.2

JT teisingas krovinio pavadinimas

AZOTO RŪGŠTIS

14.3

Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Klasė
Lietuva (lt)
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Azoto rūgštis ROTIPURAN® ≥ 65%, p.a., ISO
produkto numeris: 4989
14.4

Pakuotės grupė

II (vidutiniškai pavojingos medžiagos)

14.5

Pavojus aplinkai

nei viena(s) (nekenksminga aplinkai pagal pavojingų

14.6

Specialios atsargumo priemonės naudotojams

krovinių taisykles)

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.

14.8

Informacija pagal kiekvieną iš JT tipinių taisyklių
• Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais (ADR/RID/
ADN)
JT numeris

2031

Tinkamas krovinio pavadinimas

AZOTO RŪGŠTIS

Įrašai transporto dokumentuose

UN2031, AZOTO RŪGŠTIS, 8 (5.1), II, (E)

Klasė

8

Klasifikacijos kodas

CO1

Pakuotės grupė

II

Pavojaus ženklas(ai)

8+5.1

Nekontroliuojami kiekiai (EQ)

E2

Riboti kiekiai (LQ)

1L

Transporto kategorija (TC)

2

Tunelio apribojimo kodas (TRC)

E

Pavojaus rūšies identifikacinis Nr.

85

• Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas (IMDG)
JT numeris

2031

Tinkamas krovinio pavadinimas

NITRIC ACID

Duomeny siuntėjo deklaracijoje

UN2031, AZOTO RŪGŠTIS, 8 (5.1), II

Klasė

8

Papildomas(i) pavojus(ai)

5.1

Jūros teršalas

-

Pakuotės grupė

II

Pavojaus ženklas(ai)

8+5.1

Nekontroliuojami kiekiai (EQ)

E2

Lietuva (lt)
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Azoto rūgštis ROTIPURAN® ≥ 65%, p.a., ISO
produkto numeris: 4989
Riboti kiekiai (LQ)

1L

EmS

F-A, S-Q

Sukrovimo kategorija

D

Segregacijos grupė

1 - Rūgštys

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

2031

Tinkamas krovinio pavadinimas

Azoto rūgštis

Duomeny siuntėjo deklaracijoje

UN2031, Azoto rūgštis, 8 (5.1), II

Klasė

8

Papildomas(i) pavojus(ai)

5.1

Pakuotės grupė

II

Pavojaus ženklas(ai)

8+5.1

Specialiosios nuostatuos (SP)

A1

Nekontroliuojami kiekiai (EQ)

E0

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)
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.
• Reglamentas 1005/2009/EB dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.
• Reglamentas 850/2004/EB dėl patvariųjų organinių teršalų (POP)
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.
• Apribojimai pagal REACH XVII priedą
Medžiagos pavadinimas
Azoto rūgštis
Legenda
R3

Lietuva (lt)

CAS Nr.

Wt. %

Registracijos tipas

Apribojimo
sąlygos

Nr.

100

1907/2006/EC priedas
XVII

R3

3

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
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Legenda

(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
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
jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą
• Seveso Direktyva
2012/18/ES (Seveso III)
Nr.

Pavojinga medžiaga/pavojingumo
kategorijos

Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant
žemesnės pakopos ir aukštesnės
pakopos reikalavimus

Pasta
bos

H2

ūmus toksiškumas (2 kat. + 3 kat., įkvėpus)

50

200

41)

P8

oksiduojantieji skysčiai ir oksiduojančiosios kietosios
medžiagos

50

200

55)

Pastaba
41)
- 2 kategorija, visi paveikimo būdai
- 3 kategorija, paveikimo būdai – įkvėpus
55)
1, 2 arba 3 kategorijos oksiduojantieji skysčiai arba 1, 2 arba 3 kategorijos oksiduojančiosios kietosios medžiagos

• Direktyva 75/324/EEB susijusi su aerozolių balionėliais
Pripildymo partija
Apdailos Dažų Direktyva (Europa, 2004/42/EB)
LOJ kiekis

0%
0 g/l

Direktyva dėl pramoninių išmetamų teršalų (LOJ, 2010/75/ES)
LOJ kiekis

0%

LOJ kiekis
Vandens kiekis buvo diskontuotas

0 g/l

Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje
įrangoje apribojimo (RoHS) - Priedas II
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.
Reglamentas 166/2006/EB dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo
(IIPTR)
Lietuva (lt)
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Azoto rūgštis ROTIPURAN® ≥ 65%, p.a., ISO
produkto numeris: 4989
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.
Direktyva 2000/60/EB nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (WFD)
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.
Reglamentas 98/2013/ES dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo
Sprogmenų pirmtakas, kuriam taikomi apribojimai
Medžiagos pavadinimas

CAS Nr.

Registracijos tipas

KNKodas
1

KNKodas
2

Azoto rūgštis ...%

7697-372

Priedas I

ex
2808
00 00

ex
3824
99 96

Pastab
os

Ribinė
vertė

Upper
limit
value
for the
purpos
e of
licensin
g
under
Article
5(3)

3 % w/w

10 % w/
w

Legenda
KN-Kodas 1 Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas, skirtas tiksliai apibrėžtos cheminės sandaros junginiams,
atitinkantiems atitinkamai KN 28 arba 29 skirsnio 1 pastabos reikalavimus
KN-Kodas 2 Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodas, skirtas mišiniams be sudedamųjų dalių (pvz., gyvsidabrio, brangiųjų
arba retųjų žemių metalų arba radioaktyviųjų medžiagų), kurį naudojant nustatoma klasifikacija pagal kitą KN
kodą
priedas I
Medžiagos, kurių plačiosios visuomenės nariams negalima tiekti grynų arba mišinių ar medžiagų sudėtyje,
išskyrus atvejus, kai jų koncentracija neviršija toliau nustatytų ribinių verčių

Reglamentas 111/2005/EB nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles
jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą
Nacionalinis sąrašas

Lietuva (lt)

Šalis

Nacionalinis sąrašas

Padėtis

AU

AICS

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

CA

DSL

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

CN

IECSC

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

EU

ECSI

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

EU

REACH Reg.

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

JP

CSCL-ENCS

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

KR

KECI

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

MX

INSQ

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

NZ

NZIoC

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

PH

PICCS

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

TR

CICR

ne visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į
sąrašą

TW

TCSI

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

US

TSCA

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Azoto rūgštis ROTIPURAN® ≥ 65%, p.a., ISO
produkto numeris: 4989
Legenda
AICS
CICR
CSCL-ENCS
DSL
ECSI
IECSC
INSQ
KECI
NZIoC
PICCS
REACH Reg.
TCSI
TSCA

15.2

Australian Inventory of Chemical Substances
Chemical Inventory and Control Regulation
List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
Domestic Substances List (DSL)
EB medžiagų aprašas ((# EINECS), (#ELINCS), (#NLP))
Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
National Inventory of Chemical Substances
Korea Existing Chemicals Inventory
New Zealand Inventory of Chemicals
Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
REACH registruotos cheminės medžiagos
Taiwan Chemical Substance Inventory
Toxic Substance Control Act

Cheminės Saugos Vertinimas
Cheminės saugos vertinimas šio mišinio medžiagos nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS: Kita informacija
Nurodyti pakeitimai (peržiūrėtas saugos duomenų lapas)
Skirsnis

Senas įrašas (teksto/vertės)

14.8

Specialiosios nuostatuos (SP):
-

Saugai
nereikš
minga

Tikrasis įrašas (teksto/vertės)

taip

Santrumpos ir akronimai
Santr.

Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai

2006/15/EB

Komisijos direktyva nustatančia antrąjį orientacinių profesiniopoveikio ribinių verčių sąrašą, įgyvendinant
Tarybos direktyvą 98/24/EB, ir iš dalies keičiančia Direktyvas 91/322/EEB ir 2000/39/EB

Acute Tox.

ūmus toksiškumas

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)

ATE

Acute Toxicity Estimate (Apskaičiuotas Ūmus Toksiškumas)

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

EB Nr.

EB aprašas (EINECS, ELINCS arba NLP-sąrašai) yra septynių skaitmenų sekos EB-numerio šaltinis,
identifikatorius cheminių medžiagų, kurios yra parduodamos Europos Sajungos (ES) rinkoje

Eye Dam.

sukelia smarkų akių pažeidimą

Eye Irrit.

dirgina akis

EINECS

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europos Esamų Komercinių Cheminių
Medžiagų Sąrašas)

ELINCS

European List of Notified Chemical Substances (Europos Esamų Registruotųjų Cheminių Medžiagų Sąrašas)

EmS

Emergency Schedule (Avarinio Monitoringo Sistema)

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

Azoto rūgštis ROTIPURAN® ≥ 65%, p.a., ISO
produkto numeris: 4989
Santr.

Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai

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)

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

KN-Kodas

Kombinuotoji Nomenklatūra

LOJ

Volatile Organic Compounds (Lakieji Organiniai Junginiai)

MARPOL

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

Met. Corr.

metalų koroziją sukeliančios medžiagos

NLP

No-Longer Polymer (Polimeru Nebelaikoma Medžiaga)

NRD

neviršytinas ribinis dydis

Ox. Liq.

oksiduojantis skystis

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)

Skin Corr.

ėsdina odą

Skin Irrit.

dirgina odą

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)

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

Azoto rūgštis ROTIPURAN® ≥ 65%, p.a., ISO
produkto numeris: 4989
Atitinkamų frazių sąrašas (kodas ir visas tekstas kaip nurodyti 2 ir 3 skyriuose)
Kodas

Tekstas

H272

gali padidinti gaisrą, oksidatorius

H290

gali ėsdinti metalus

H314

smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

H318

smarkiai pažeidžia akis

H331

toksiška įkvėpus

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.

Lietuva (lt)
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Pagal Europos Komisijos Reglamentą Nr. 2015/830

Medžiaga

AUTOMOBILINIS BEŠVINIS
BENZINAS

1 psl. iš 11
7 leidimas
Peržiūrėta 2018-10-15

1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS
1.1 Produkto identifikatorius
Medžiagos pavadinimas: Automobilinis bešvinis benzinas
EC Nr.: 289-220-8
REACH registracijos Nr.: 01-2119471335-39-0027
CAS Nr.: 86290-81-5
1.2 Medžiagos naudojimo būdai
Nustatyti naudojimo būdai: degalai
1.3 Išsami informacija apie SDL teikėją
Gamintojas:
Akcinė bendrovė ORLEN Lietuva
Juodeikių k., LT-89467 Mažeikių r. sav., Lietuva
Telefonas: +370 443 92121
Telefaksas: +370 443 92525
El. pašto adresas: info@orlenlietuva.lt
1.4 Pagalbos telefono numeris
AB ORLEN Lietuva (visą parą): +370 443 92510
Apsinuodijimų informacijos biuras. Apsinuodijimo atveju (visą parą): +370 52 362052

2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI
2.1 Medžiagos klasifikavimas
Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:
Flam. Liq. 1, H224
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H336
Muta. 1B, H340
Carc. 1B, H350
Repr. 2, H361
Aquatic Chronic 2, H411
2.2 Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Signalinis žodis:
Pavojingas.
Pavojaus piktogramos

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Pagal Europos Komisijos Reglamentą Nr. 2015/830

Medžiaga

AUTOMOBILINIS BEŠVINIS
BENZINAS

2 psl. iš 11
7 leidimas
Peržiūrėta 2018-10-15

Pavojingumo frazės:
H224: Ypač degūs skystis ir garai.
H304: Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H315: Dirgina odą.
H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H340: Gali sukelti genetinius defektus.
H350: Gali sukelti vėžį.
H361: Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui.
H411: Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo frazės:
P201: Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, žiežirbų, atviros liepsnos karštų paviršių. Nerūkyti.
P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280: Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
P331: NESKATINTI vėmimo.
P301+P310: PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba
kreiptis į gydytoją.
P403+P233: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
2.3 Kiti pavojai
Automobilinis bešvinis benzinas yra ypač lengvai užsidegantis skystis, kuris aplinkos temperatūroje
gali suformuoti sprogius oro ir angliavandenilinių garų mišinius.
Garai dirgina odą, akis ir kvėpavimo organus. Užtiškus skystam produktui, akys ir oda sudirginama.
Benzine gali būti iki 1 % tūrio benzeno, kuris klasifikuojamas kaip 2-os kategorijos kancerogenas,
todėl ilgalaikis poveikis gali sukelti vėžį, anemiją, leukemiją ir kitas ligas. Įkvėpti produkto garai
gali sukelti mieguistumą ir svaigulį.
Toksiškas vandens organizmams. Gali sukelti ilgalaikius nepageidautinus poveikius vandens
aplinkai. Egzistuoja rizika užteršti dirvožemį ir gruntinius vandenis.
3 SKIRSNIS: SUDĖTIS, INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
Cheminė sudėtis:
Benzinas.
3.1 Sudėtinės dalys pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:
Pavadinimas

CAS Nr.

EC Nr.

Masės dalis, %

86290-81-5

289-220-8

iki 100

Korozijos inhibitorius

nėra duomenų

nėra duomenų

0 – 0,0007

Antioksidantas:
- 2,6-ditretbutilfenolas
- 2-tretbutilfenolas

128-39-2
88-18-6

204-884-0
201-807-2

0 – 0,0025
0 – 0,0037

Benzinas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
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4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Bendroji informacija
Prieš gelbėjant nukentėjusiuosius izoliuoti teritoriją nuo visų galimų užsidegimo šaltinių, taip pat
atjungti elektros tiekimo šaltinius.
Užtikrinti tinkamą ventiliaciją ir patikrinti, kad prieš įeinant į uždaras patalpas būtų saugi, kvėpavimui tinkama aplinka.
Prieš nusivelkant užterštus rūbus, sudrėkinti juos vandeniu, siekiant išvengti galimo kibirkščiavimo
nuo statinės iškrovos.
Įkvėpus
Jei kvėpuoti sunku, išvesti nukentėjusį į gryną orą ir laikyti kvėpuoti patogioje padėtyje.
Jei nukentėjusysis neteko sąmonės ir:
- nekvėpuoja – reikia patikrinti, ar nėra pašalinių kvėpavimo trukdžių, o apmokytas personalas
turi atlikti dirbtinį kvėpavimą. Jei būtina, daryti išorinį širdies masažą ir kreiptis medicininės
pagalbos.
- kvėpuoja – saugiai paguldyti taip, kad galva būtų žemesnėje padėtyje negu kūnas. Jeigu
reikia, aprūpinti deguonies kauke.
Jei pastebimi nukentėjusiojo sąmonės pakitimai ir jei simptomai nepraeina, kviesti gydytoją.
Patekus ant odos
Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius, nusiauti avalynę ir saugiai pašalinti. Paveiktą vietą
kruopščiai nuplauti vandeniu ir muilu. Jei odos dirginimas, pabrinkimas ar paraudimas stiprėja ir
nepraeina, kreiptis į gydytoją.
Dirbant su didelio slėgio įranga, gali įvykti odos pažeidimas produkto čiurkšle. Jei atsiranda
žaizdos, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Nelaukti, kol pasireikš simptomai.
Esant nežymiems terminiams nudegimams žaizdą atvėsinti. Nudegimo vietą laikyti po šaltu tekančiu vandeniu bent penkias minutes arba kol nuslūgs skausmas. Tačiau, per daug neatšaldyti (vengti
hipotermijos).
Patekus į akis
Atsargiai keletą minučių skalauti akis vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei juos nešiojate ir jei
lengva išimti. Skalauti toliau. Jei akis ir toliau dirgina, jos patinusios ar matomas miglotas vaizdas,
kreiptis į gydytoją.
Prarijus
Nukentėjusįjį reikia nedelsiant išgabenti į ligoninę. Nelaukti, kol pasireikš simptomai. Nesistengti
sukelti vėmimo, nes yra didelė aspiracijos (plaučių cheminio uždegimo) grėsmė. Skrandžio
praplovimą galima atlikti tiktai po endotrachėjinės intubacijos.
Sąmonę praradusiam asmeniui nieko neduoti per burną.
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis
Įkvėpus garų galimas galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, sąmonės būsenos pakitimas. Patekus
ant odos – paraudimas, dirginimas. Patekus į akis pasireiškia silpnas dirginimas (bendro pobūdžio).
Prarijus gali pasireikšti keletas simptomų arba nė vienas simptomas gali nepasireikšti. Pasireiškus
simptomams gali pykinti ir sukelti viduriavimą. Prarijus, visuomet gresia aspiracija.
4.3 Informacija gydytojui ar kitam kompetentingam asmeniui, teikiančiam pirmąją pagalbą.
Gydymas atliekamas pagal simptomus. Prarijus, visuomet gresia aspiracija.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Pagal Europos Komisijos Reglamentą Nr. 2015/830

Medžiaga

AUTOMOBILINIS BEŠVINIS
BENZINAS

4 psl. iš 11
7 leidimas
Peržiūrėta 2018-10-15

5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
Degumas
Ypač degus skystis.
5.1 Gesinimo priemonės
Tinkamos gaisro gesinimo priemonės
- Putos (gesinimo darbus gali atlikti tik specialiai apmokytas personalas),
- Vandens rūkas (gesinimo darbus gali atlikti tik specialiai apmokytas personalas),
- Sausi cheminiai milteliai,
- Anglies dioksidas,
- Inertinės dujos (pagal nustatytas taisykles),
- Smėlis arba žemės,
- Vandens garas.
Netinkamos gaisro gesinimo priemonės
Nenukreipti vandens srovės tiesiogiai į degantį produktą, nes produktas gali išsitaškyti ir gaisras
gali išplisti.
Vengti gesinti putomis ir vandeniu tą patį paviršių vienu metu, nes vanduo sunaikina putas.
5.2 Medžiagos keliami pavojai
Degimo produktai
Nevisiškai sudegus produktui, į orą gali išsiskirti kietosios ir skystosios cheminės dalelės ar dujos,
įskaitant anglies monoksidą ir kitus nenustatytus organinius ir neorganinius junginius (H2S, SOx).
Specifiniai pavojai
Jei rezervuarai ar cisternos su produktu yra veikiami ugnies, gali kilti sprogimo pavojus dėl padidėjusio slėgio aparato viduje. Išsiliejus produktui susidaręs angliavandenilinių garų ir oro mišinys
gali sprogti ar užsidegti nuo žiežirbų ar įkaitusių paviršių. Rezervuarus ir cisternas su produktu arti
ugnies aušinti vandens čiurkšlėmis iš pakankamai saugaus atstumo.
5.3 Apsaugos priemonės ugniagesiams ir gaisrą gesinantiems žmonėms
Naudoti tinkamus kvėpavimo aparatus, izoliuojančias dujokaukes ir izoliuojančius apsauginius
rūbus. Didelio gaisro atveju arba uždarose ar blogai vėdinamose patalpose, reikia dėvėti ugniai
atsparius apsauginius rūbus ir autonominį kvėpavimo aparatą su visiškai veidą uždengiančia kauke,
veikiančia perteklinio slėgio režimu.
6 SKIRSNIS: AVARIJOS METU TAIKYTINOS PRIEMONĖS
6.1 Asmeninės apsaugos priemonės ir saugos procedūros
Išsiliejus nedideliam produkto kiekiui: įprastiniai antistatiniai darbiniai drabužiai. Išsiliejus dideliems produkto kiekiams: vientisas cheminėms medžiagoms atsparus ir antistatinis kombinezonas.
Cheminėms medžiagoms, ypač aromatiniams angliavandeniliams atsparios darbinės pirštinės.
PASTABA: PVA pirštinės nėra atsparios vandeniui, avarijų likvidavimo darbams jos netinka.

Darbinis šalmas. Antistatiniai neslystantys apsauginiai batai. Apsauginiai akiniai arba apsauginis
veido skydelis (esant purslams ar galimam produkto sąlyčiui su akimis).
Kvėpavimo apsauga: galima naudoti puskaukę arba visą veidą dengiančią kaukę su apsaugos filtru
(-ais) nuo organinių garų, arba autonominį kvėpavimo aparatą, atsižvelgiant į produkto išsiliejimo
mastą ar numatomą koncentracijos kiekį. Jei situacijos neįmanoma pilnai įvertinti, arba galimas
deguonies trūkumas, tuomet reikia naudoti tik autonominį kvėpavimo aparatą.
Benzinas yra lakus skystis, kurio pliūpsnio temperatūra labai maža, todėl bet koks jo išsipylimas ar
nutekėjimas sukelia rimtą gaisro ar sprogimo pavojų. Sustabdyti produkto nuotėkį arba neleisti jam
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išplisti, jei taip daryti yra saugu. Vengti tiesioginio sąlyčio su išsiliejusia medžiaga. Būti prieš vėją.
Išsiliejus dideliems produkto kiekiams, įspėti pavėjui esančių teritorijų gyventojus. Avarijų
likvidavime nedalyvaujantiems asmenims nurodyti laikytis atokiau nuo išsiliejimo vietos. Perspėti
gelbėjimo tarnybų personalą. Veiksmų pagrįstumą (išskyrus nedidelių išsiliejimų atvejus) visada, jei
įmanoma, turi įvertinti ir koordinuoti kompetentingas asmuo, atsakingas už avarijų valdymą.
Pašalinti visus užsidegimo šaltinius (pvz., elektros, kibirkščių, ugnies) iš produkto išsiliejimo
zonos, jei taip daryti yra saugu.
Esant reikalui, pagal galiojančias taisykles informuoti atitinkamas valdžios institucijas.
6.2 Aplinkosaugos priemonės
Išsiliejus sausumoje
Sustabdyti produkto nuotėkį, jei taip daryti yra saugu. Neleisti produktui patekti į kanalizaciją,
upes, paviršinius ar kitokius vandens telkinius. Esant būtinybei, aplink išsiliejusį produktą supilti
sausų žemių, smėlio ar panašios nedegios medžiagos pylimą.
Jei yra galimybė, didelius išsiliejusius kiekius galima atsargiai padengti putomis ir tuo būdu
sumažinti gaisro grėsmę. Nenaudoti tiesioginės vandens čiurkšlės.
Pastatuose ar uždarose erdvėse užtikrinti tinkamą vėdinimą.
Išsiliejus į vandens telkinius ar į jūrą
Sustabdyti produkto nuotėkį, jei taip daryti yra saugu. Išsiliejus nedideliam kiekiui uždaruose
vandens (pvz. uostuose) plotuose, produktą sulaikyti plūdriosiomis užtvaromis ar kita įranga.
Išsiliejusiems dideliems kiekiams atviruose vandenyse sulaikyti esant galimybei naudoti plūdriasias
užtvaras ar kitas mechanines priemones.
6.3 Valymo metodai ir procedūros
Išsiliejus sausumoje
Išsiliejusiam produktui sugerti naudoti nedegias medžiagas. Išsiliejusio produkto likučius surinkti
tinkamomis priemonėmis. Surinktą produktą ir kitas užterštas medžiagas patalpinti atitinkamuose
perdirbimui, regeneravimui ar saugiam pašalinimui skirtuose konteineriuose.
Užterštą dirvožemį pašalinti arba perdirbti pagal vietos valdžios taisyklių reikalavimus.
Išsiliejus į vandens telkinius ar į jūrą
Išsiliejusį produktą surinkti specialiais plūdriaisiais adsorbentais. Surinkimo metu naudota įranga ir
priemonės regeneruojamos tik kraštutiniu atveju, jei yra imtasi reikiamų priemonių užkirsti kelią
gaisrui ir (arba) sprogimui. Kitu atveju kontroliuoti, kad išsiliejęs produktas neplistų ir leisti jam
natūraliai išgaruoti. Dispergentus galima naudoti tik pagal specialisto rekomendaciją ir, jei būtina,
gavus vietos valdžios leidimą. Surinktą produktą ir kitas medžiagas laikyti atitinkamuose regeneravimui ar saugiam pašalinimui skirtuose konteineriuose.
Papildoma informacija
PASTABA: Šios rekomenduojamos priemonės yra pagrįstos labiausiai tikėtinais šio produkto
išsiliejimo scenarijais, tačiau tam tikros vietos sąlygos (vėjas, oro temperatūra, bangavimas, srovės
kryptis ir greitis) gali ženkliai įtakoti atitinkamų veiksmų pasirinkimą. Dėl šios priežasties, esant
reikalui, vertėtų pasitarti su vietos specialistais. Vietinėmis taisyklėmis gali būti nurodyta, kurių
veiksmų reikia imtis, o kurie yra draudžiami.
Išsiliejus mažiems produkto kiekiams, ypač atvirame ore, kai garai įprastai gana greitai išsisklaido,
pavojingos koncentracijos susidaryti neturėtų. Bet tam tikrose vietose, kaip įdubos ar uždarose
patalpose esantys susiaurėjimai, gali susikaupti pavojingi garų kiekiai. Visose tokiose situacijose
teisingus veiksmus reikia pasirinkti pagal kiekvieną konkretų atvejį.
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7 SKIRSNIS: TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Pasirūpinti, kad produktas nepatektų į aplinką. Egzistuoja degių garų su oru mišinių susidarymo
rizika. Būtina laikytis visų sprogiai aplinkai, degių produktų tvarkymui ir sandėliavimui taikomų
taisyklių reikalavimų.
Produktą laikyti atokiau nuo karščio, kibirkščių, atviros liepsnos, karštų paviršių. Nerūkyti.
Produktą naudoti ir laikyti tik lauke arba gerai vėdinamose vietose. Vengti sąlyčio su produktu.
7.2 Saugaus tvarkymo ir sandėliavimo sąlygos
Tvarkymas
Pumpuojant produktą (užpildant mobilias cisternas ir jas išpilant) bei imant ėminius, gali susidaryti
elektrostatinis krūvis, todėl reikia imtis priemonių, apsaugojančių nuo elektrostatinės iškrovos.
Benzinui transportuoti turi būti naudojamos hermetiškos tam tinkamos mobilios cisternos. Naudoti
tik apatinį tankerių, cisternų, konteinerių užpildymo būdą, laikytis Europos įstatymų. Atliekant
užpildymo, išpylimo ar tvarkymo darbus, nenaudoti suslėgto oro.
Įžeminti ir pritvirtinti konteinerius, cisternas bei perdavimo ir priėmimo įrangą. Naudoti nesprogią
elektros, vėdinimo, apšvietimo įrangą. Naudotis tik nesprogiais įrankiais.
Garai yra sunkesni už orą. Būkite atsargūs, nes jie gali susikaupti įdubose ir uždarose ertmėse.
Naudoti asmenines apsaugos priemones. Vengti sąlyčio su oda ir akimis. Nepraryti. Vengti įkvėpti
garų.
Sandėliavimas
Sandėliavimo teritorija, rezervuarų konstrukcija, įranga ir darbo tvarka turi atitikti galiojančius
Europos, šalies ar vietos įstatymus. Produktui sandėliuoti turi būti naudojami rezervuarai ar
saugyklos su plūdriaisiais ekranais (pontonais), tinkami ypač degiems (liepsniesiems) skysčiams.
Sandėliavimo įranga turi būti įrengta su atitinkamomis dambomis, kad nuotėkio ar išsiliejimo atveju
produktas neužterštų dirvožemio ar vandens.
Rezervuarų vidaus įrangos valymo, apžiūros ir remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuotas ir
tinkamą įrangą turintis personalas, kaip nurodyta šalies, vietos valdžios ar kompanijos nustatytose
normose. Prieš patenkant į rezervuarus ir pradedant bet kokius darbus uždaroje erdvėje, reikia
patikrinti, kiek aplinkos ore yra deguonies ir koks degumo lygis.
Tuščioje rezervuaro ertmėje gali susikaupti benzino garai, kurie gali užsidegti ar sprogti, todėl
būtina vengti elektrostatinės iškrovos ir užsidegimo šaltinių, matuojant produkto lygį rezervuare ar
imant benzino ėminius.
Nelaikyti produkto kartu su oksiduojančiomis medžiagomis.
Tinkamos ir netinkamos sandėliavimo įrangai medžiagos
Tinkamos medžiagos: konteineriai (talpyklos) arba jų vidinė dalis turi būti pagaminta iš lengvo,
nerūdijančio plieno.
Netinkamos medžiagos: kai kurios sintetinės medžiagos, priklausomai nuo medžiagos savybių ar
naudojimo paskirties, gali būti netinkamos konteinerių (talpyklų) ar jų vidinės dalies gamybai. Dėl
medžiagų tinkamumo būtina pasitarti su gamintoju.
Informacija dėl produkto gabenimui naudojamų konteinerių
Laikyti tik originaliame konteineryje (talpykloje) arba šios rūšies produktui skirtame konteineryje.
Konteinerius (talpyklas) laikyti sandariai uždarytus ir tinkamai pažymėtus. Saugoti nuo saulės
spindulių.
Konteinerių (talpyklų) viršutinėje dalyje gali kauptis lengvi angliavandenilių garai ir sukelti užsidegimo ar sprogimo pavojų. Tuščiame konteineryje (talpykloje) gali būti degių produkto likučių.
Gerai neišvalius konteinerių juos virinti, lituoti, gręžti, pjaustyti ar deginti draudžiama.
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7.3 Naudojimo būdai:
Benzinas naudojamas kaip kibirkštinio uždegimo (benzininių) vidaus degimo variklių degalai.
8 SKIRSNIS: POVEIKIO KONTROLĖ IR ASMENINĖ APSAUGA
8.1 Kontrolės parametrai
Ribinės poveikio vertės
Laikytis nustatytų nacionalinių leistino poveikio darbe ribų. Jei jos nėra nustatytos, rekomenduojamas šis trumpalaikio poveikio ribinis dydis – 300 mg/m3.
8.2 Poveikio kontrolė
8.2.1 Techninio valdymo priemonės
Atliekant įvairias technines ir gamybines operacijas į aplinką gali išsiskirti benzino garai, todėl jų
koncentracija darbo aplinkos ore turi būti reguliuojama iki minimalaus leistino lygio.
8.2.2 Asmeninės apsaugos priemonės:
Kvėpavimo takų apsaugos priemonės
Darbo metu, kai išsiskiria didelis garų ir dujų kiekis ir darbuotojai yra neišvengiamai jų veikiami,
būtina naudoti atitinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones, kaip filtruojanti A2 markės
dujokaukė ar jai analogiška (pvz. pagal EN 14387). Darbui aparatų viduje ar kitose uždarose
erdvėse draudžiama naudoti filtruojančias dujokaukes, o būtina naudoti specialią izoliuojančią
įrangą. Kvėpavimo takų apsaugos priemonės turi būti parenkamos ir naudojamos pagal gamintojų
instrukcijas ir kitus įstatymais nustatytus reikalavimus.
Akių apsaugos priemonės
Jeigu produktas gali patekti į akis, būtina dėvėti apsauginius akinius (pvz. pagal EN 166).
Odos ir kūno apsaugos priemonės
Rankų apsaugos priemonės
Naudoti naftos produktams atsparias pirštines (pvz. pagal EN 420, EN 388, EN 374-2, EN 374-3).
Kitos apsaugos priemonės
Būtina dėvėti apsauginius rūbus (pvz. pagal EN 465) ir kitą apsauginę įrangą. Apsauginė apranga
turi būti reguliariai tikrinama ir tvarkoma.
Specialūs nurodymai higienai
Prieš pertraukas ir po darbo reikia plauti rankas.
8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolė
Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos ir gamybinės įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitikimas
aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki
priimtino lygio, gali tekti įrengti garų filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.
9 SKIRSNIS: FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
Išvaizda
skaidrus bespalvis mažos klampos skystis.
Kvapas
skystis su būdingu angliavandenilių kvapu.
pH
informacija nereikšminga.
Užšalimo temperatūra
mažesnė kaip minus 20 oC.
Distiliacijos temperatūrų intervalas
30 – 210 oC.
Pliūpsnio temperatūra
mažesnė kaip minus 40 oC.
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Garų slėgis
Garų tankis, lyginant su oru
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Tirpumas vandenyje
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra
Klampa, kinematinė esant 40 oC
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1,0 – 6,0 % tūrio.
45 – 100 kPa.
3 – 4.
ne didesnis kaip 775 kg/m3.
vandenyje netirpsta.
didesnė kaip 290 oC.
mažesnė kaip 1 mm2/s.

10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1 Reaktingumas
Nesukelia pavojingų reakcijų, jei tvarkant ir sandėliuojant laikomasi atsargumo priemonių.
10.2 Stabilumas
Stabilus esant aplinkos temperatūrai.
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė
Nėra žinomų pavojingų reakcijų.
10.4 Vengtinos sąlygos
Aukšta aplinkos temperatūra.
Vengti elektrostatinės elektros iškrovų ir kitų užsidegimo šaltinių.
10.5 Vengtinos medžiagos
Vengti sąlyčio su stipriomis oksiduojančiomis medžiagomis.
10.6 Pavojingi skilimo produktai
Terminio skilimo produktai kinta priklausomai nuo sąlygų.
Dalinio skilimo metu susidaro dūmai, anglies dioksidas, anglies monoksidas ir kitos kenksmingos
dujos. Toksiškų dujų koncentracija uždaroje erdvėje ar patalpoje gali pasiekti pavojingą ribą.
11 SKIRSNIS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1 Informacija apie toksikologinį poveikį
Poveikio būdai
Benzinas gali patekti į organizmą per odą, įkvėpus ir prarijus.
Ūmus toksiškumas
Eksperimentiniai ūmaus toksiškumo duomenys:
Prarijus LD50 > 5000 mg/kg,
Įkvėpus LC50 > 5600 mg/m3,
Patekus ant odos LD50 > 2000 mg/kg.
Ilgalaikis ir lėtinis toksiškumas
Eksperimentiniai lėtinio toksiškumo duomenys:
Pasikartojantis trumpalaikis poveikis patekus ant odos NOAEL 3750 mg/kg/parą,
Pasikartojantis trumpalaikis poveikis įkvėpus NOAEL 9840 mg/ m3,
Pasikartojantis ilgalaikis poveikis įkvėpus NOAEL 20000 mg/m3.
Trumpalaikio poveikio įtaka
Nedidelės koncentracijos benzino garai šiek tiek dirgina akis ir kvėpavimo takus. Skystas
produktas, patekęs į akis, gali sukelti trumpalaikį akių graužimą ar paraudimą, o užtiškęs ant odos,
gali nežymiai sudirginti ir sausinti odą.
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Prarijus mažus kiekius, žalingas benzino poveikis mažai tikėtinas, tačiau didesni jo kiekiai gali
sukelti pykinimą ir viduriavimą. Prarijus taip pat gresia aspiracija.
Ilgalaikio poveikio įtaka
Esant pakartotiniam ar užtęstam benzino sąlyčiui su oda, gali pradėti pykinti, atsirasti svaigimas,
galvos skausmas ir mieguistumas; galimas cheminis plaučių uždegimas. Dėl benzine esančio
benzeno (kai benzeno koncentracija viršija 0,1 % tūrio) produktas gali turėti kancerogeninį poveikį.
Benzine esantis benzenas gali turėti neigiamą kancerogeninį poveikį žmonių kraują gaminančiai
sistemai ir sukelti kraujo ligas, įskaitant anemiją ir leukemiją.
Toksiškumas reprodukcijai
Eksperimentiniai duomenys:
Įkvėpus NOAEC > 20000 mg/m3.
PASTABA. Benzino tvarkymas įprastinėmis sąlygomis toksikologinio pavojaus nekelia, tačiau net trumpam tyčia
įkvėpus didelį kiekį didelės koncentracijos benzino garų galima netekti sąmonės.

12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA
12.1 Ekotoksiškumas
Benzinas kenksmingas vandens organizmams ir gali turėti ilgalaikį neigiamą poveikį vandens
aplinkai. Ant vandens paviršiaus gali susidaryti išsiliejusio produkto plėvelė, kuri gali fiziškai
pakenkti vandens organizmams.
Eksperimentiniai duomenys:
Ūmus poveikis vandens bestuburiams EL50 4,5 mg/l,
Ūmus poveikis vandens dumbliams EL50 3,1 mg/l,
Ūmus poveikis žuvims LL50 8,2 mg/l,
Ilgalaikis poveikis vandens bestuburiams NOEC50 2,6 mg/l.
12.2 Patvarumas ir skaidomumas
Produktui būdingas bioskaidumas. Lakieji angliavandeniliai sklaidosi atmosferoje.
12.3 Bioakumuliacinis potencialas
Produkto sunkesnieji angliavandeniliai gali nežymiai kauptis vandens telkinių organizmuose.
12.4 Judrumas
Išsiliejus produktui, priklausomai nuo aplinkos temperatūros, gali išgaruoti gana ženkli jo dalis, o
likusi dalis prasiskverbti į dirvožemį ir užteršti gruntinius vandenis.
12.5 PBT ir vPvT vertinimo rezultatai
Šioje medžiagoje nėra jokių angliavandenilinių struktūrų, kurios įvertintos kaip PBT arba vPvB.
13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1 Atliekų tvarkymo metodai
Atliekos sunaikinamos taikant nukenksminimo būdus, vadovaujantis nacionaliniais reikalavimais ir
vietos valdžios patvirtintomis taisyklėmis, arba naudojantis rangovų, kurie turi leidimą naikinti
atliekas, paslaugomis. Tvarkant atliekas, įsidėmėti jų keliamus pavojus ir imtis būtinų saugumo
priemonių. Asmenys, tvarkantys atliekas, turi dėvėti asmenines apsaugos priemones.
Tuščiuose rezervuaruose ir cisternose gali būti produkto liekanų, todėl ant jų turi būti įspėjamieji
užrašai, kaip nuorodos apie saugų saugyklų eksploatavimą ir atliekų šalinimą. Tuščios saugyklos
kelia gaisro pavojų, nes jose gali būti degaus produkto liekanų, ir garų.
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14 SKIRSNIS: GABENIMO INFORMACIJA
14.1 JT numeris
1203
14.2 JT laivybos būdingas krovinio
pavadinimas
JT 1203, benzinas, 3, II.
14.3 Transportavimo pavojingumo klasė 3
14.4 Pakuotės grupė
II
14.5 Pavojai aplinkai
Aplinkai pavojingas, jūros teršalas.
14.6 Specialios atsargumo priemonės
Nėra taikomos.
14.7 Nesupakuotų krovinių transportavimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir
IBC kodeksą
Nėra taikomas.
15 SKIRSNIS: TEISINĖ INFORMACIJA
15.1 Teisės aktai
Lietuvoje:
Europos Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 2015/830; Europos Komisijos Reglamentas (ES) Nr.
453/2010; Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006; Europos Parlamento
ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (Žin., 2000, Nr.36-987; 2004, Nr. 116-4329; 2005, Nr. 79-2846; 2006, Nr. 65-2381;
2008, Nr. 76-3000; 2010, Nr. 145-7434; 2010, Nr. 157-7967; 2012, Nr. 132-6648; Teisės aktų
registras, Nr. 2015-11085); LR pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2001, Nr.
85-2968; Žin., 2005, Nr. 86-3206; Žin., 2008, Nr. 71-2699; 2011, Nr. 138-6526; 2012, Nr. 6-191;
2013, Nr. 110-5429; 2013, Teisės aktų registras, Nr. 2014-00038; Nr. 2014-05579; Nr. 201600088); LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo
1 d. įsakymu Nr. V-824/A1-389, patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 23:2011 „Cheminių
medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ (Žin., 2011, Nr. 38-1804).
15.2 Cheminės saugos vertinimas
Benzino cheminės saugos vertinimas atliktas.
16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA
Saugos duomenų lapo peržiūros metu, jame pateikti duomenys buvo patikslinti ir išdėstyti pagal
Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 reikalavimus.
Santrumpos ir akronimai
CAS
Cheminių medžiagų tarnyba
EC
EINECS (Europos esamų komercinių medžiagų sąrašas) ar ELINCS (Europos registruotų
cheminių medžiagų sąrašas)
EL50
Poveikio ribinė vertė 50 % tirtos populiacijos
EN
Europos standartizacijos komiteto Europos standartas
ES
Europos Sąjunga
JT
Jungtinės Tautos
LC50
Mirtina (letalinė) koncentracija 50 % tirtos populiacijos
LD50
Mirtina dozė 50 % tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė)
LL50
Mirtino poveikio ribinė vertė 50 % tirtos populiacijos
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Lietuvos Respublika
Nepastebėto neigiamo poveikio koncentracija
Nepastebėto neigiamo poveikio ribinė vertė
Nepastebėto poveikio koncentracija
Patvari, bioakumuliacinė, toksinė
Cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų Reglamentas
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui
Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos

Pavojingumo frazės:
H224: Ypač degūs skystis ir garai.
H304: Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H315: Dirgina odą.
H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H340: Gali sukelti genetinius defektus.
H350: Gali sukelti vėžį.
H361: Įtariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui.
H411: Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Atsargumo frazės:
P201: Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.
P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, žiežirbų, atviros liepsnos karštų paviršių. Nerūkyti.
P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280: Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
P331: NESKATINTI vėmimo.
P301+P310: PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba
kreiptis į gydytoją.
P403+P233: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
Nenaudokite benzino kitiems tikslams nei nurodyta gamintojo informacijoje. Tokio naudojimo
atveju naudotojas gali būti paveiktas nenumatytų pavojų.
Jei turite klausimų ar abejonių dėl SDL, jo turinio, ar kitokių su produkto saugumu susijusių
klausimų, rašykite adresu: info@orlenlietuva.lt
PASTABA. Informacija, pateikta šiame saugos duomenų lape, yra traktuojama kaip teisinga informacijos paskelbimo
metu. Garantijos dėl šiame lape pateiktų duomenų ir informacijos užbaigtumo nėra. Čia pateikta informacija yra tik
nurodymai saugiam darbui, naudojimui, perdirbimui, sandėliavimui, atliekų tvarkymui. Ji negali būti laikoma
garantiniu lapu ar kokybės pažymėjimu. Informacija tinka tik specifinei medžiagai ir gali netikti, jei ši medžiaga
naudojama su kitomis medžiagomis ar naudojama kitaip, nei nurodyta šiame lape.
Akcinė bendrovė ORLEN Lietuva neprisiima jokios atsakomybės dėl avarijų ar nelaimingų atsitikimų, kilusių dėl
neteisingo naudojimo, eksploatavimo ar rekomenduotų taisyklių nesilaikymo.

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

Cikloheksanas ROTISOLV® ≥ 99,9%, UV/IR-Grade
prekės numeris: CP81
Versija: 1.0 lt

sukūrimo data: 03.05.2018

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

1.2

Produkto identifikatorius
Medžiagos identifikavimas

Cikloheksanas

Prekės numeris

CP81

Registracijos numeris (REACH)

01-2119463273-41-xxxx

Indekso Nr.

601-017-00-1

EB numeris

203-806-2

CAS numeris

110-82-7

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Nustatyti naudojimo būdai:

1.3

laboratorinis chemikalas
medžiagų laboratorijų ir analizės reikmėms
gamybai ir importui

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

1.4

1.5

Už saugos duomenų lapą atsakingas
kompetentingas asmuo

: Department Health, Safety and Environment

elektroninis paštas (kompetentingo asmens)

: sicherheit@carlroth.de

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

Importuotojas
Telefonas:
Faksas:
Interneto svetainė:

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

Cikloheksanas ROTISOLV® ≥ 99,9%, UV/IR-Grade
prekės numeris: CP81

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

2.6

degieji skysčiai

(Flam. Liq. 2)

H225

3.2

odos ėsdinimas/dirginimas

(Skin Irrit. 2)

H315

3.8D

specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis
(narkotinis poveikis, mieguistumas)

(STOT SE 3)

H336

3.10

plaučių pakenkimo prarijus pavojus

(Asp. Tox. 1)

H304

4.1A

pavojinga vandens aplinkai - lėtinis pavojus

(Aquatic Acute 1)

H400

4.1C

pavojinga vandens aplinkai - ūmus pavojus

(Aquatic Chronic 1)

H410

Svarbiausias nepageidaujamas fizinis ir cheminis poveikis, poveikis žmogaus sveikatai ir
aplinkai
Narkotiniai poveikiai.
2.2

Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
Signalinis žodis

Pavojinga

Piktograma

Pavojingumo frazės
H225
H304
H315
H336
H410

Labai degūs skystis ir garai
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį
Dirgina odą
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Atsargumo frazės
Atsargumo frazės - prevencinės
P210
P273

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, žiežirbų, atviros liepsnos, karštų paviršių.
Nerūkyti.
Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Atsargumo frazės - atoveikis
P301+P330+P331
P302+P352
Lietuva (lt)

PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Cikloheksanas ROTISOLV® ≥ 99,9%, UV/IR-Grade
prekės numeris: CP81
Atsargumo frazės - sandėliavimas
P403+P233

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

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

Simbolis(iai)

H304

2.3

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

Kiti pavojai
Nėra papildomos informacijos.

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.1

Medžiagos
Medžiagos pavadinimas

Cikloheksanas

Indekso Nr.

601-017-00-1

Registracijos numeris (REACH)

01-2119463273-41-xxxx

EB numeris

203-806-2

CAS numeris

110-82-7

Molekulinė formulė

C₆H₁₂

Molinė masė

84,16 g/mol

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės
4.1

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrosios pastabos
Nuvilkti užterštus drabužius.
Įkvėpus
Įleiskite gryno oro. Abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams kreipkitės medicininės
pagalbos/ į gydytoją.
Patekus ant odos
Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. Sudirginus odą kreipkitės į gydytoją.
Patekus į akis
Atsargiai nuplauti vandeniu kelias minutes. Abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams
kreipkitės medicininės pagalbos/ į gydytoją.
Prarijus
NESKATINTI vėmimo. Plaučių pakenkimo prarijus pavojus. Nedelsiant kreiptis į gydytoją.
4.2

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Dirginimas, Mieguistumas, Svaigulys, Svaigulys, Virškinimo trakto atsiliepimai, Vėmimas, Pikinymas,
Nejautra, Aspiracijos pavojus

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

Cikloheksanas ROTISOLV® ≥ 99,9%, UV/IR-Grade
prekės numeris: CP81
4.3

Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
nei viena(s)

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
Degioji. Garai gali su oru sudaryti sprogstamą mišinį.
Pavojingi degimo produktai
Gaisro metu gali susidaryti: anglies monoksidas (CO), anglies dioksidas (CO2)

5.3

Patarimai gaisrininkams
Garai sunkesni už orą. Saugokitės atgalinio pliūpsnio. Gaisrą gesinti laikantis įprastinio atsargumo
pakankamu atstumu. Naudoti autonominius kvėpavimo aparatus. Gesinimo vandens neišpilti į
kanalizaciją arba vandens telkinius.

6 SKRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės
6.1

Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Neteikiantiems pagalbos darbuotojams
Neįkvėpti garų, aerozolių. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Uždegimo šaltinių vengimas.

6.2

Ekologinės atsargumo priemonės
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis. Sprogumas.

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. Vėdinti įvykio vietą.

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.

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

Cikloheksanas ROTISOLV® ≥ 99,9%, UV/IR-Grade
prekės numeris: CP81

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas
7.1

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Pasirūpinti pakankama ventiliacija ir vietiniu oro ištraukimu kritiniuose taškuose. Kai nenaudojate,
laikykite konteinerį sandariai uždaryta.
• Gaisro bei aerozolių ir dulkių susidarymo prevencija
Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių - Nerūkyti.
Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti.
Patarimas dėl bendros darbo higienos
Prieš pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas. Naudojant nerūkyti.

7.2

Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo saulės šviesos.
Nesuderinamos cheminės medžiagos ar mišiniai
Stebėti patarimus kompleksinio sandėliavimo.
Dėmesys kitiems patarimas
Nereikalaujama.
• 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.

EU

cikloheksanas

LT

cikloheksanas

Pastaba
IPRD
TPRD

Lietuva (lt)

Pastab
a

Identifik
atorius

IPRD
[pp
m]

IPRD
[mg/m
³]

TPR
D
[pp
m]

TPRD
[mg/m
³]

Šaltinis

110-82-7

IOELV

200

700

2017/2398/
ES

110-82-7

PPRD

200

700

HN 23

Dinaminis svertinis vidurkis (ilgalaikio poveikio ribinė vertė): 8 valandų matuotas ar apskaičiuotas dinaminis
svertinis vidurkis (jei nenurodyta kitaip)
Trumpalaikio poveikio ribinė vertė: ribinė vertė, kurios nederėtų viršyti, ir kuri yra susijusi su 15minučių trukme (jei
nenurodyta kitaip)
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Cikloheksanas ROTISOLV® ≥ 99,9%, UV/IR-Grade
prekės numeris: CP81
Atitinkamos DNEL-/DMEL-/PNEC-vertės ir kitos išvestinės ribinės poveikio nesukeliančios vertės
• poveikiai žmogaus sveikatai
Pakitimas

Išvestinės
ribinės
poveikio
nesukelianti
vertė

Apsaugos tikslas,
veikimo būdas

Naudojimas

Ekspozicijos trukmė

DNEL

700 mg/m³

žmogus, įkvėpus

darbuotojas (pramonė)

lėtinis - sisteminiai poveikiai

DNEL

1.400 mg/m³

žmogus, įkvėpus

darbuotojas (pramonė)

ūmus - sisteminiai poveikiai

DNEL

700 mg/m³

žmogus, įkvėpus

darbuotojas (pramonė)

lėtinis - vietiniai poveikiai

DNEL

1.400 mg/m³

žmogus, įkvėpus

darbuotojas (pramonė)

ūmus - vietiniai poveikiai

DNEL

2.016 mg/kg
b.m./parai

žmogus, per odą

darbuotojas (pramonė)

lėtinis - sisteminiai poveikiai

• aplinkos vertybės

8.2

Pakitimas

Išvestinės ribinės poveikio
nesukelianti vertė

Aplinkos pasiskirstymas

PNEC

0,207 mg/l

gėlas vanduo

PNEC

0,207 mg/l

jūros vanduo

PNEC

3,24 mg/l

nuotėkų valymo įrenginiai (STP)

PNEC

16,68 mg/kg

gėlo vandens nuosėdos

PNEC

16,68 mg/kg

jūros vandens nuosėdos

PNEC

3,38 mg/kg

dirvožemis

Poveikio kontrolė
Individualios apsaugos priemonės (asmeninės apsaugos priemonės)
Akių/veido apsauga

Naudoti apsauginius akinius su šoniniais skydais.
Odos apsauga

• rankų apsauga
Mūvėti tinkamas pirštines. Tinka cheminėms medžiagoms atsparios pirštines patikrinintos pagal EN
374. Specialiais atvejais apie apsauginių pirštinių atsparumą chemikalams rekomenduojame teirautis
pirštinių gamintojo.
• medžiagos rūšis
NBR (Nitrilinis kaučiukas)
• medžiagos storis
0,4 mm
Lietuva (lt)
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Cikloheksanas ROTISOLV® ≥ 99,9%, UV/IR-Grade
prekės numeris: CP81
• prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laikas
>480 minutes (atsparumas: 6 lygis)
• kitos apsaugos priemonės
Priimti atsigavimo laikotarpius odos regeneracijai. Rekomenduojama profilaktinė odos apsauga
(kremai/tepalai).
Priešgaisriniai drabužiai.
Kvėpavimo organų apsauga

Kvėpavimo takų apsauga reikalinga esant: Aerozolio ar rūko susidarymas. Tipas: A (nuo organinių
medžiagų garų ir dujų kurių virimo taškas yra > 65 °C, spalvinis kodas: Ruda).
Poveikio aplinkai kontrolė
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės
9.1

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Išvaizda
Agregatinė būsena

skystas (skystis)

Spalva

bespalvis

Kvapas

švelniai saldus

Kvapo atsiradimo slenkstis

Duomenų nėra

Kiti fiziniai ir cheminiai parametrai
pH (vertė)

Tokios informacijos nėra.

Lydimosi/užšalimo temperatūra

6 – 7 °C

Pradinė virimo temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas

80 – 81 °C

Pliūpsnio temperatūra

-20 °C prie 1.014 hPa

Garavimo greitis

duomenų nėra

Degumas (kietų medžiagų, dujų)

nesusiję su (skystis)

Sprogstamumo ribinės vertės
• apatinė sprogimo riba (ASR)

1,3 vol%

• viršutinė sprogimo riba (VSR)

8,4 vol%

Dulkių debesų sprogimo ribos

nesusiję su

Garų slėgis

124 hPa prie 24 °C

Tankis

0,78 g/cm³ prie 20 °C

Garų tankis

2,91 (oras =1)

Tūrinis tankis

Netaikomas

Santykinis tankis

Nėra informacijos apie atitinkamas savybes.

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

Cikloheksanas ROTISOLV® ≥ 99,9%, UV/IR-Grade
prekės numeris: CP81
Tirpumas
Tirpumas vandenyje

<0,1 g/l prie 20 °C

Pasiskirstymo koeficientas
n-oktanolis/vanduo (log KOW)

3,44 (pH vertė: 7, 25 °C) (ECHA)

Organinės anglies kiekis dirvožemyje/vandenyje
(log KOC)

2,89 (ECHA)

Savaiminio užsidegimo temperatūra

260 °C - ECHA

Skilimo temperatūra

duomenų nėra

Klampa

9.2

• kinematinė klampa

1,26 mm²/s prie 20 °C

• dinaminė klampa

0,98 mPa s prie 20 °C

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės

neklasifikuojama kaip sprogi medžiaga

Oksidacinės savybės

nei viena(s)

Kita informacija
Temperatūros klasė (ES pagal ATEX)

T3 (Maximum permissible surface temperature
on the equipment: 200°C)

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas
10.1

Reaktingumas
Užsidegimo rizika. Garai gali su oru sudaryti sprogstamą mišinį.

10.2

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

10.3

Pavojingų reakcijų galimybė
Stipriai reaguoja su: Stiprus oksidatorius, Azoto oksidai (NOx)

10.4

Vengtinos sąlygos
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.

10.5

Nesuderinamos medžiagos
Gumos gaminiai, skirtingi metalai

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).

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

Cikloheksanas ROTISOLV® ≥ 99,9%, UV/IR-Grade
prekės numeris: CP81
Paveikimo būdas

Pakitimas

Vertė

Rūšys

Šaltinis

prarijus

LD50

>5.000 mg/kg

žiurkė

ECHA

įkvėpus: garų

LC50

>32.880 mg/m³/4h

žiurkė

ECHA

per odą

LD50

>2.000 mg/kg

triušis

ECHA

Odos ėsdinimas/dirginimas
Dirgina odą.
Smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas
Neklasifikuojama(s) kaip smarkiai pažeidžianti(s) akis arba dirginanti(s) 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
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
• Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - pakartotinis poveikis
Neklasifikuojama(s) kaip specifiniai toksiška(s) konkrečiam organui (pakartotinis poveikis).
Aspiracijos pavojus
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus gali būti mirtina.
Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai
• Prarijus
virškinimo trakto atsiliepimai, vėmimas, pikinymas, plaučių pakenkimo prarijus pavojus
• Patekus į akis
iš esmės nedirginantis
• Įkvėpus
Kvėpavimo takų sudirginimas, svaigulys, svaigulys, nuovargis, nejautra
• Patekus ant odos
dirgina odą
Kita informacija
Nei viena(s)

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija
12.1

Toksiškumas
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Toksiškumas vandens organizmams (ūmus)
Labai toksiška vandens organizmams.

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

Cikloheksanas ROTISOLV® ≥ 99,9%, UV/IR-Grade
prekės numeris: CP81
Pakitimas

Vertė

Rūšys

Šaltinis

Ekspozicijo
s trukmė

LC50

4,53 mg/l

žuvis

ECHA

96 h

EC50

0,9 mg/l

vandens bestuburiai

ECHA

48 h

ErC50

9,317 mg/l

dumbliai

ECHA

72 h

Toksiškumas vandens organizmams (lėtinis)
Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens pakitimus.
12.2

Skaidomumo procesas
Lengvai biologiškai skaidoma medžiaga.
Teorinis Deguonies Poreikis: 3,425 g/g
Teorinis Anglies Dioksidas: 3,138 mg/mg

12.3

Procesas

Skaidymo greitis

Laikas

biotinis/abiotinis

77 %

28 d

Bioakumuliacijos potencialas
Organizmuose ženkliai nesikaupia.

12.4

12.5

n-oktanolis/vanduo (log KOW)

3,44 (pH vertė: 7, 25 °C)

BCF

167 (ECHA)

Judumas dirvožemyje
Henrio Konstanta

14.900 Pa m³/mol prie 20 °C

Organinės Anglies Normalizuotas Adsorbcijos
Koeficientas

2,89

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. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos
duomenų lapais).
Konteinerių/pakuočių atliekų apdorojimas
Yra pavojingos atliekos; leidžiama naudoti tik patvirtintą (pvz. pagal ADR) tarą.

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

Cikloheksanas ROTISOLV® ≥ 99,9%, UV/IR-Grade
prekės numeris: CP81
Su nuotekų šalinimu susijusi informacija
Neišleisti į kanalizaciją. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos
duomenų lapais).
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

1145

14.2

JT teisingas krovinio pavadinimas

CIKLOHEKSANAS

Pavojingos sudedamosios dalys

Cikloheksanas

14.3

Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Klasė

3 (liepsnieji skysčiai)

14.4

Pakuotės grupė

II (vidutiniškai pavojingos medžiagos)

14.5

Pavojus aplinkai

pavojingos vandens aplinkai

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.

14.8

Informacija pagal kiekvieną iš JT tipinių taisyklių
• Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais
(ADR/RID/ADN)
JT numeris

1145

Tinkamas krovinio pavadinimas

CIKLOHEKSANAS

Įrašai transporto dokumentuose

UN1145, CIKLOHEKSANAS, 3, II, (D/E), pavojinga
aplinkai

Klasė

3

Klasifikacijos kodas

F1

Pakuotės grupė

II

Pavojaus ženklas(ai)

3 + "žuvis ir medis"

Pavojus aplinkai

taip (pavojingos vandens aplinkai)

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

Cikloheksanas ROTISOLV® ≥ 99,9%, UV/IR-Grade
prekės numeris: CP81
Nekontroliuojami kiekiai (EQ)

E2

Riboti kiekiai (LQ)

1L

Transporto kategorija (TC)

2

Tunelio apribojimo kodas (TRC)

D/E

Pavojaus rūšies identifikacinis Nr.

33

• Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas (IMDG)
JT numeris

1145

Tinkamas krovinio pavadinimas

CYCLOHEXANE

Duomeny siuntėjo deklaracijoje

UN1145, CIKLOHEKSANAS, 3, II, -20°C c.c., JŪROS
TERŠALAS

Klasė

3

Jūros teršalas

taip (P) (pavojingos vandens aplinkai)

Pakuotės grupė

II

Pavojaus ženklas(ai)

3 + "žuvis ir medis"

Specialiosios nuostatuos (SP)

-

Nekontroliuojami kiekiai (EQ)

E2

Riboti kiekiai (LQ)

1L

EmS

F-E, S-D

Sukrovimo kategorija

E

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

1145

Tinkamas krovinio pavadinimas

Cikloheksanas

Duomeny siuntėjo deklaracijoje

UN1145, Cikloheksanas, 3, II

Klasė

3

Pavojus aplinkai

taip (pavojingos vandens aplinkai)

Pakuotės grupė

II

Pavojaus ženklas(ai)

3

Nekontroliuojami kiekiai (EQ)

E2

Riboti kiekiai (LQ)

1L

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

Cikloheksanas ROTISOLV® ≥ 99,9%, UV/IR-Grade
prekės numeris: CP81

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

Nr.

Cikloheksanas

110-82-7

100

1907/2006/EC priedas XVII

57

Cikloheksanas

100

1907/2006/EC priedas XVII

3

Cikloheksanas

100

1907/2006/EC priedas XVII

40

• Cheminių medžiagų, kurioms reikia leidimų, sąrašas (REACH, XIV priedas)
neįtraukta
• Seveso Direktyva
2012/18/ES (Seveso III)
Nr.

E1

Pavojinga medžiaga/pavojingumo
kategorijos
pavojai aplinkai (pavojingos vandens aplinkai, kat. 1)

Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant
žemesnės pakopos ir aukštesnės
pakopos reikalavimus
100

200

Pasta
bos
56)

Pastaba
56)
Pavojinga vandens aplinkai, priskiriama ūmaus pavojaus 1 kategorijai arba lėtinio pavojaus 1 kategorijai

• Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose
dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių
ribojimas (2004/42/EB, Decopaint direktyva)
LOJ kiekis

100 %

• Direktyva dėl pramoninių išmetamų teršalų (LOJ, 2010/75/ES)
LOJ kiekis

100 %

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

Cikloheksanas ROTISOLV® ≥ 99,9%, UV/IR-Grade
prekės numeris: CP81
Nacionalinis sąrašas
Cheminė medžiaga įrašyta į šiuos europos komercinių 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

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
CICR
CSCL-ENCS
DSL
ECSI
IECSC
INSQ
KECI
NZIoC
PICCS
REACH Reg.
TCSI
TSCA

15.2

Australian Inventory of Chemical Substances
Chemical Inventory and Control Regulation
List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
Domestic Substances List (DSL)
EC Substance Inventory (EINECS, ELINCS, NLP)
Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
National Inventory of Chemical Substances
Korea Existing Chemicals Inventory
New Zealand Inventory of Chemicals
Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
REACH registruotos cheminės medžiagos
Taiwan Chemical Substance Inventory
Toxic Substance Control Act

Cheminės Saugos Vertinimas
Šiai medžiagai nebuvo atliktas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS: Kita informacija
Santrumpos ir akronimai
Santr.

Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai

2017/2398/ES

Europos parlamento ir tarybos direktyva kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų
apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe

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)

BCF

bioconcentration factor (biologinės koncentracijos koeficientas)

CAS

Chemical Abstracts Service (Cheminių Medžiagų Regestravimo Santrumpų Tarnyba)

CLP

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Cikloheksanas ROTISOLV® ≥ 99,9%, UV/IR-Grade
prekės numeris: CP81
Santr.

Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai

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

EINECS

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europos Esamų Komercinių Cheminių
Medžiagų Sąrašas)

ELINCS

European List of Notified Chemical Substances (Europos Esamų Registruotųjų Cheminių Medžiagų Sąrašas)

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)

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

LOJ

Volatile Organic Compounds (Lakieji Organiniai Junginiai)

MARPOL

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

NLP

No-Longer Polymer (Polimeru Nebelaikoma Medžiaga)

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)

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

Cikloheksanas ROTISOLV® ≥ 99,9%, UV/IR-Grade
prekės numeris: CP81
Atitinkamų frazių sąrašas (kodas ir visas tekstas kaip nurodyti 2 ir 3 skyriuose)
Kodas

Tekstas

H225

labai degus skystis ir garai

H304

prarijus ir patekus į kvėpavimo takus gali būti mirtina

H315

dirgina odą

H336

gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

H400

labai toksiška vandens organizmams

H410

labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

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

Citrinos rūgštis ≥ 99,5%, extra pure, bevandenis
prekės numeris: 7624
Versija: 2.0 lt
Pakeičia versiją: 17.06.2015 Versija:
(1)

sukūrimo data: 17.06.2015
Peržiūrėta: 23.07.2018

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

1.2

Produkto identifikatorius
Medžiagos identifikavimas

Citrinos rūgštis

Prekės numeris

7624

Registracijos numeris (REACH)

01-2119457026-42-xxxx

EB numeris

201-069-1

CAS numeris

77-92-9

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Nustatyti naudojimo būdai:

1.3

laboratorinis chemikalas
medžiagų laboratorijų ir analizės reikmėms
gamybai ir importui

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

1.4

1.5

Už saugos duomenų lapą atsakingas
kompetentingas asmuo

: Department Health, Safety and Environment

elektroninis paštas (kompetentingo asmens)

: sicherheit@carlroth.de

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

Importuotojas
Telefonas:
Faksas:
Interneto svetainė:
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Citrinos rūgštis ≥ 99,5%, extra pure, bevandenis
prekės numeris: 7624

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai
2.1

Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
Klasifikavimas pagal GHS

2.2

Skirsnis

Pavojingumo klasė

Pavojaus klasė ir
kategorija

Pavojing
umo
frazė

3.3

smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas

(Eye Irrit. 2)

H319

Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
Signalinis žodis

Atsargiai

Piktograma

Pavojingumo frazės
H319

Sukelia smarkų akių dirginimą

Atsargumo frazės
Atsargumo frazės - prevencinės
P280

Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių apsaugos priemones.

Atsargumo frazės - atoveikis
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.

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

Simbolis(iai)

2.3

Kiti pavojai
Nėra papildomos informacijos.
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Citrinos rūgštis ≥ 99,5%, extra pure, bevandenis
prekės numeris: 7624

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.1

Medžiagos
Medžiagos pavadinimas

Citrinos rūgštis

Registracijos numeris (REACH)

01-2119457026-42-xxxx

EB numeris

201-069-1

CAS numeris

77-92-9

Molekulinė formulė

C₆H₈O₇

Molinė masė

192,1 g/mol

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės
4.1

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrosios pastabos
Nuvilkti užterštus drabužius.
Įkvėpus
Įleiskite gryno oro. Abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams kreipkitės medicininės
pagalbos/ į gydytoją.
Patekus ant odos
Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
Patekus į akis
Mažiausiai 10 minučių gausiai skalaukite švariu vandeniu, laikydami vokus atmerktus. Jei peršti akis,
kreipkitės į gydytoją.
Prarijus
Išskalauti burną. Pasijutus blogai skambinti į kreiptis į gydytoją.
4.2

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Dirginimas, Virškinimo trakto atsiliepimai, Vėmimas

4.3

Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
nei viena(s)

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

Citrinos rūgštis ≥ 99,5%, extra pure, bevandenis
prekės numeris: 7624
Netinkamos gesinimo priemonės
vandens srovė
5.2

Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Degioji.
Pavojingi degimo produktai
Gaisro metu gali susidaryti: anglies monoksidas (CO), anglies dioksidas (CO2)

5.3

Patarimai gaisrininkams
Gaisrą gesinti laikantis įprastinio atsargumo pakankamu atstumu. Naudoti autonominius kvėpavimo
aparatus.

6 SKRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės
6.1

Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Neteikiantiems pagalbos darbuotojams
Neįkvėpti dulkių. Vengti patekimo ant odos ir į akis.

6.2

Ekologinės atsargumo priemonės
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

6.3

Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Patarimai kaip izoliuoti išsiliejusią medžiagą
Nuotekų sistemų uždengimas.
Patarimai kaip išvalyti išsiliejusią medžiagą
Mechaniškai imtis. Dulkių susidarymo kontrolė.
Kita su išsiliejimais ir patekimu į aplinką susijusi informacija
Išmetimui dėti į specialiai skirtus konteinerius.

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
Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.
Patarimas dėl bendros darbo higienos
Prieš pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas.

7.2

Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti sausoje vietoje.
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.
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Citrinos rūgštis ≥ 99,5%, extra pure, bevandenis
prekės numeris: 7624
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)
Nėra duomenų.
Atitinkamos DNEL-/DMEL-/PNEC-vertės ir kitos išvestinės ribinės poveikio nesukeliančios vertės
• aplinkos vertybės

8.2

Pakitimas

Išvestinės ribinės poveikio
nesukelianti vertė

Aplinkos pasiskirstymas

PNEC

0,44 mg/l

gėlas vanduo

PNEC

0,044 mg/l

jūros vanduo

PNEC

1.000 mg/l

nuotėkų valymo įrenginiai (STP)

PNEC

34,6 mg/kg

gėlo vandens nuosėdos

PNEC

3,46 mg/kg

jūros vandens nuosėdos

PNEC

33,1 mg/kg

dirvožemis

Poveikio kontrolė
Individualios apsaugos priemonės (asmeninės apsaugos priemonės)
Akių/veido apsauga

Naudoti apsauginius akinius su šoniniais skydais.
Odos apsauga

• rankų apsauga
Mūvėti tinkamas pirštines. Tinka cheminėms medžiagoms atsparios pirštines patikrinintos pagal EN
374. Specialiais atvejais apie apsauginių pirštinių atsparumą chemikalams rekomenduojame teirautis
pirštinių gamintojo.
• medžiagos rūšis
NBR (Nitrilinis kaučiukas)
• medžiagos storis
>0,11 mm
• prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laikas
>480 minutes (atsparumas: 6 lygis)
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Citrinos rūgštis ≥ 99,5%, extra pure, bevandenis
prekės numeris: 7624
• kitos apsaugos priemonės
Priimti atsigavimo laikotarpius odos regeneracijai. Rekomenduojama profilaktinė odos apsauga
(kremai/tepalai).
Kvėpavimo organų apsauga

Kvėpavimo takų apsauga reikalinga esant: Dulkių susidarymas. Kietųjų dalelių filtro įtaisas (EN 143).
P1 (filtruoja ne mažiau kaip 80 % ore esančių dalelių, spalvinis kodas: Balta).
Poveikio aplinkai kontrolė
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės
9.1

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Išvaizda
Agregatinė būsena

kietas (kristalina)

Spalva

balsvas

Kvapas

bekvapis

Kvapo atsiradimo slenkstis

Duomenų nėra

Kiti fiziniai ir cheminiai parametrai
pH (vertė)

1,6 – 1,8 (vanduo: 100 g/l, 20 °C)

Lydimosi/užšalimo temperatūra

153 – 155 °C

Pradinė virimo temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas

Tokios informacijos nėra.

Pliūpsnio temperatūra

netaikomas

Garavimo greitis

duomenų nėra

Degumas (kietų medžiagų, dujų)

Tokių iformacijų nėra

Sprogstamumo ribinės vertės
• apatinė sprogimo riba (ASR)

tokios informacijos nėra

• viršutinė sprogimo riba (VSR)

tokios informacijos nėra

Dulkių debesų sprogimo ribos

tokių iformacijų nėra

Garų slėgis

<0,1 hPa prie 20 °C

Tankis

1,67 g/cm³ prie 20 °C

Garų tankis

Tokios informacijos nėra.

Tūrinis tankis

500 – 600 kg/m³

Santykinis tankis

Nėra informacijos apie atitinkamas savybes.

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

Citrinos rūgštis ≥ 99,5%, extra pure, bevandenis
prekės numeris: 7624
Pasiskirstymo koeficientas

9.2

n-oktanolis/vanduo (log KOW)

-1,64 (TOXNET)

Savaiminio užsidegimo temperatūra

Nėra informacijos apie atitinkamas savybes.

Skilimo temperatūra

>155 °C

Klampa

nesusiję su (kietosios medžiagos)

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės

neklasifikuojama kaip sprogi medžiaga

Oksidacinės savybės

nei viena(s)

Kita informacija
Nėra papildomos informacijos.

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas
10.1

Reaktingumas
Dulkių sprogumas.

10.2

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

10.3

Pavojingų reakcijų galimybė
Stipriai reaguoja su: Oksidatoriai, Plastikai, Bazės, Reduktoriai

10.4

Vengtinos sąlygos
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. Skilimas vyksta esant didesnei temparatūrai nei: >155 °C.

10.5

Nesuderinamos medžiagos
skirtingi plastikai

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
prarijus

Pakitimas
LD50

Vertė
>3.000

mg/

kg

Rūšys

Šaltinis

žiurkė

TOXNET

Odos ėsdinimas/dirginimas
Neklasifikuojama(s) kaip ėsdinantyi(s)/dirginanti(s) odą.
Smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas
Klasifikuojama(s) kaip kvėpavimo takus arba odą jautrinanti(s).
Vertinimo santrauka CMR savybių
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Citrinos rūgštis ≥ 99,5%, extra pure, bevandenis
prekės numeris: 7624
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).
• 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
virškinimo trakto atsiliepimai, vėmimas
• Patekus į akis
labai dirginantis
• Įkvėpus
dirginimo poveikiai
• Patekus ant odos
lengvai dirginantis
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

LC50

440 mg/l

paprastoji meknė
(Leuciscus idus)

IUCLID

96 h

EC50

120 mg/l

didžioji dafnija

IUCLID

72 h

Toksiškumas vandens organizmams (lėtinis)

12.2

Pakitimas

Vertė

Rūšys

Šaltinis

Ekspozicijo
s trukmė

LC50

1.535 mg/l

vandens bestuburiai

ECHA

24 h

Skaidomumo procesas
Lengvai biologiškai skaidoma medžiaga.
Teorinis Deguonies Poreikis: 750 mg/g
Teorinis Anglies Dioksidas: 1,374 mg/mg
Biocheminis Deguonies Suvartojimas: 526 mg/g prie 5 h
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Citrinos rūgštis ≥ 99,5%, extra pure, bevandenis
prekės numeris: 7624
12.3

Bioakumuliacijos potencialas
Organizmuose ženkliai nesikaupia.
n-oktanolis/vanduo (log KOW)

12.4

-1,64

Judumas dirvožemyje
Nėra duomenų.

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.
Su nuotekų šalinimu susijusi informacija
Neišleisti į kanalizaciją.
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

(vežimo taisyklėm nepriskiriama)

14.2

JT teisingas krovinio pavadinimas

nesusiję su

14.3

Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

nesusiję su

Klasė

-

14.4

Pakuotės grupė

nesusiję su

14.5

Pavojus aplinkai

nei viena(s) (nekenksminga aplinkai pagal pavojingų

14.6

Specialios atsargumo priemonės naudotojams

krovinių taisykles)

Nėra papildomos informacijos.
14.7

Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą
Krovinius nenumatoma vežti nesupakuotus.
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Citrinos rūgštis ≥ 99,5%, extra pure, bevandenis
prekės numeris: 7624
14.8

Informacija pagal kiekvieną iš JT tipinių taisyklių
• Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais
(ADR/RID/ADN)
ADR, RID ir ADN netaikoma.
• Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas (IMDG)
IMDG netaikoma.
• Tarptautinė Civilinės Aviacijos Organizacija (ICAO-IATA/DGR)
ICAO-IATA netaikoma.

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.

Citrinos rūgštis

Wt. %

Registracijos tipas

Nr.

100

1907/2006/EC priedas XVII

3

• Cheminių medžiagų, kurioms reikia leidimų, sąrašas (REACH, XIV priedas)
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
Nacionalinis sąrašas
Cheminė medžiaga įrašyta į šiuos europos komercinių cheminių medžiagų sąrašus:
Lietuva (lt)
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Citrinos rūgštis ≥ 99,5%, extra pure, bevandenis
prekės numeris: 7624
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

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
CICR
CSCL-ENCS
DSL
ECSI
IECSC
INSQ
KECI
NZIoC
PICCS
REACH Reg.
TCSI
TSCA

15.2

Australian Inventory of Chemical Substances
Chemical Inventory and Control Regulation
List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
Domestic Substances List (DSL)
EC Substance Inventory (EINECS, ELINCS, NLP)
Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
National Inventory of Chemical Substances
Korea Existing Chemicals Inventory
New Zealand Inventory of Chemicals
Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
REACH registruotos cheminės medžiagos
Taiwan Chemical Substance Inventory
Toxic Substance Control Act

Cheminės Saugos Vertinimas
Šiai medžiagai nebuvo atliktas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS: Kita informacija
16.1

Nurodyti pakeitimai (peržiūrėtas saugos duomenų lapas)
Skirsnis

Senas įrašas (teksto/vertės)

Tikrasis įrašas (teksto/vertės)

Saugai
nereikš
minga

2.2

Piktograma:
keitimas sąraše (lentelėje)

taip

2.2

Atsargumo frazės - prevencinės:
keitimas sąraše (lentelėje)

taip

2.2

Atsargumo frazės - atoveikis:
keitimas sąraše (lentelėje)

taip

2.2

Pakuočių, kurių turinys neviršija 125 ml,
ženklinimas:
keitimas sąraše (lentelėje)

taip

8.1

• aplinkos vertybės:
keitimas sąraše (lentelėje)

taip

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

Citrinos rūgštis ≥ 99,5%, extra pure, bevandenis
prekės numeris: 7624
Skirsnis

Senas įrašas (teksto/vertės)

14.8

Saugai
nereikš
minga

Tikrasis įrašas (teksto/vertės)

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

taip

Santrumpos ir akronimai
Santr.

Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai

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

EINECS

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europos Esamų Komercinių Cheminių
Medžiagų Sąrašas)

ELINCS

European List of Notified Chemical Substances (Europos Esamų Registruotųjų Cheminių Medžiagų Sąrašas)

GHS

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

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)

IMDG

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

MARPOL

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

NLP

No-Longer Polymer (Polimeru Nebelaikoma Medžiaga)

PBT

Patvari, Bioakumuliacinė ir Toksiška

PNEC

Predicted No-Effect Concentration (Prognozuojama Poveikio Nesukelianti Koncentracija)

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)

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

Citrinos rūgštis ≥ 99,5%, extra pure, bevandenis
prekės numeris: 7624
Atitinkamų frazių sąrašas (kodas ir visas tekstas kaip nurodyti 2 ir 3 skyriuose)
Kodas

Tekstas

H319

sukelia smarkų akių dirginimą

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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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 reikalavimus
Cheminė medžiaga: Etanolis
Pildymo data: 2013-10-10
Paskutinio atnaujinimo data: 2020-01-02
Versijos Nr.: 3
1 puslapis iš 68

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
1 skirsnis. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS PAVADINIMAS
1.1. PRODUKTO IDENTIFIKATORIUS
Cheminės medžiagos pavadinimas: Etanolis
EC Nr.: 200-578-6
REACH Registracijos Nr.: 01-2119457610-43-XXXX
CAS Nr.: 64-17-5
1.2. MEDŽIAGOS AR MIŠINIO NUSTATYTI NAUDOJIMO BŪDAI IR NEREKOMENDUOJAMI NAUDOJIMO
BŪDAI
Nustatyti aktualūs naudojimo būdai: naudojamas kaip tirpiklis, konservantas kosmetikos ir buitinės chemijos
preparatų gamyboje, taip pat pramonės reikmėms.
Nerekomenduojami naudojimo būdai: nėra duomenų.
1.3. IŠSAMI INFORMACIJA APIE SAUGOS DUOMENŲ LAPO TEIKĖJĄ
Gamintojas/Tiekėjas:
UAB „KURANA“
Mūšos g. 19, Aukštikalnių k., LT-39103, Pasvalio r. sav., Lietuva
Tel.: +370 451 34500
Faks.: +370 451 53280
UŽ SAUGOS DUOMENŲ LAPĄ ATSAKINGO ASMENS ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS:
El. paštas: info@kurana.lt
1.4. PAGALBOS TELEFONO NUMERIS
Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras
Apsinuodijimų informacijos biuras visą parą:
Tel.: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378
2 skirsnis. GALIMI PAVOJAI
2.1. MEDŽIAGOS AR MIŠINIO KLASIFIKAVIMAS
2.1.1. Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
2.1.2. Papildoma informacija
Visas ES pavojingumo frazių ir ES pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.
2.2. ŽENKLINIMO ELEMENTAI
2.2.1. Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Pavojaus piktograma:

Signalinis žodis:
Pavojinga
Pavojingumo frazės:
H225 Labai degūs skystis ir garai.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
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Atsargumo frazės:
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P240 Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.
P241 Naudoti sprogimui atsparią [elektros / ventiliacijos / apšvietimo / ... /] įrangą.
P242 Naudoti kibirkščių nekeliančius įrankius.
P243 Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti.
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.
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) į … (vadovaujantis vietos/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais nuostatais).
Papildoma informacija apie pavojų (ES): nėra.
2.3. KITI PAVOJAI
Medžiaga neatitinka PBT ir vPvB kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006, XIII priedą.
3 skirsnis. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
3.1. MEDŽIAGOS
Klasifikavimas:
CLP
Flam. Liq. 2; H225
Etanolis
64-17-5
200-578-6
Eye Irrit. 2; H319
(Eye Irrit. 2; : C ≥ 50 %)
Papildoma informacija: visas H frazių tekstas pateikiamas: žiūrėti 16 skirsnis.
Pavadinimas

CAS Nr.

EC Nr.

Koncentracija
80–100 %

3.2. MIŠINIAI
Netaikoma.
4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONIŲ APRAŠYMAS
Bendrosios pastabos: pasireiškus apsinuodijimo ar kitokiems negalavimo požymiams kreiptis į gydytoją ir parodyti
šį SDS.
Įkvėpus: pajutus svaigulį ar mieguistumą išeiti į gryną orą. Jei savijauta negerėja, kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nuplauti vandeniu su muilu. Jei yra ilgalaikių sudirginimo simptomų, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: patekus į akis nedelsiant ne trumpiau kaip 10 min praplauti akis vandens srove. Jei yra ilgalaikių
sudirginimo simptomų, kreiptis į gydytoją.
Prarijus: burną praskalauti vandeniu. Gerti daug vandens. Nesukelti vėmimo. Kreiptis į gydytoją.
Pirmąją pagalbą teikiančio asmens apsaugos priemonės: rūpintis savo pačių saugumu!
4.2. SVARBIAUSI SIMPTOMAI IR POVEIKIS (ŪMUS IR UŽDELSTAS)
Preparatas klasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai, ilgalaikis kvėpavimas garais gali turėti narkotinį poveikį. Patekus
į akis - paraudimas, skausmas. Prarijus – kartumas burnoje, šleikštulys. Simptomai kaip apsinuodijus alkoholiu.
Dažnas ir ilgalaikis poveikis sausina odą.
4.3. NURODYMAS APIE BET KOKIOS NEATIDĖLIOTINOS MEDICINOS PAGALBOS IR SPECIALAUS
GYDYMO REIKALINGUMĄ
Gydyti simptomiškai. Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų
informacijos biurą; tel. +370 5 236 20 52, +370 687 53378.
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5 skirsnis. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
5.1. GESINIMO PRIEMONĖS
Tinkamos gesinimo priemonės: milteliai, anglies dioksido putos, išpurkštas vanduo, smėlis.
Netinkamos gesinimo priemonės: vientisa vandens srovė.
5.2. SPECIALŪS MEDŽIAGOS AR MIŠINIO KELIAMI PAVOJAI
Pavojingi degimo produktai: anglies monoksidas, anglies dioksidas, dūmai.
5.3. PATARIMAI GAISRININKAMS
Speciali apsauginė gaisro gesinimo įranga: naudoti autonominius kvėpavimo aparatus, akių apsaugos
priemones, nedegius antistatinius gaisrininkų drabužius.
Specialios gaisro gesinimo priemonės: talpyklas su etanoliu reikia aušinti išpurkštu vandeniu ar skubiai pašalinti
iš gaisro zonos. Gaisro gesinimo medžiagos neturi patekti į atvirus vandens telkinius.
6 skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
6.1. ASMENS ATSARGUMO PRIEMONĖS, APSAUGOS PRIEMONĖS IR SKUBIOS PAGALBOS
PROCEDŪROS
Bendrosios pastabos: avarijos vietoje turi būti tik avarijos pasekmes likviduojantis personalas. Užtikrinti
pakankamą patalpų vėdinimą. Atjungti nuo maitinimo šaltinio elektros įrenginius, galinčius sukelti kibirkštį. Nenaudoti
atviros ugnies. Iš pavojingos zonos pašalinti degias medžiagas. Neįkvėpti garų, naudoti kvėpavimo takų apsaugos
priemones, apsauginius akinius, darbo drabužius.
6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams:
Apsaugos priemonės: naudoti asmenines apsaugos priemones, aprašytas 8 skirsnyje ir laikytis 7 skirsnio saugos
reikalavimų.
Skubios pagalbos priemonės: užtikrinti tinkamą ventiliaciją. Pašalinti nukentėjusius asmenis iš užterštos
teritorijos. Jei atsirado nepageidautini simptomai ir nepraeina, kreiptis į gydytojus.
6.1.2. Pagalbos teikėjams: avarinės procedūros netaikomos. Vengti patekimo į akis, neįkvėpti ir nepraryti. Dėvėti
apsauginius drabužius, akinius. Nesant tinkamai ventiliacijai naudoti respiratorius ar kvėpavimo aparatus.
6.2. EKOLOGINĖS ATSARGUMO PRIEMONĖS saugoti nuo išsipylimo ir pasklidimo aplinkoje. Išsipylus dideliam
mišinio kiekiui, pranešti aplinkosaugos tarnyboms.
6.3. IZOLIAVIMO IR VALYMO PROCEDŪROS IR PRIEMONĖS
6.3.1. Izoliavimui: išsipylus didesniam mišinio kiekiui (pvz., sandėliuose ir pan.), užpilti absorbuojančia medžiaga.
6.3.2. Išvalymui: išsiliejusią medžiagą surinkti ar susiurbti. Supilti į tam skirtą talpyklą ir sutvarkyti pagal šio SDL
13 skyriaus nurodymus. Likučius nuplauti vandeniu.
6.3.3. Kita informacija: Naudojami įrankiai neturi sukelti kibirkščiavimo.
6.4. NUORODA Į KITUS SKIRSNIUS
Dėl asmens apsaugos priemonių, žr. 8 skirsnį. Dėl atliekų tvarkymo, žr. 13 skirsnį.
7 skirsnis. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1. SU SAUGIU TVARKYMU SUSIJUSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS
Informacija dėl saugaus naudojimo: dirbant gamyboje, išpilstant produktą ir pan., nevalgyti, negerti, nerūkyti.
Patalpoje negali būti kibirkščiavimą sukeliančių įrenginių. Darbo vietose turi būti geras vėdinimas. Dėvėti darbo
drabužius ir asmens apsaugos priemones (žr. šio SDS 8 skyrių). Laikytis darbų saugos taisyklių. Vengti patekimo į
akis ir ant odos. Neįkvėpti garų.
Informacija dėl apsaugos nuo gaisro ir sprogimo: laikyti toliau nuo uždegimo šaltinių, atviros liepsnos, įkaitusių
paviršių. Nerūkyti. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.
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7.2. SAUGAUS SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS, ĮSKAITANT VISUS NESUDERINAMUMUS
Laikymas: laikyti gerai vėdinamuose vėsiuose sandėliuose, sandariose, mechaniškai patvariose, chemiškai
atspariose, paženklintose etiketėmis talpose.
Kiti nurodymai dėl laikymo sąlygų: nelaikyti kartu su degiomis medžiagomis. Nelaikyti kartu su oksiduojančiomis,
redukuojančiomis medžiagomis, rūgštimis. Saugoti nuo vaikų. Saugoti nuo įkaitimo ir tiesioginių saulės spindulių.
8 skirsnis. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA
8.1. KONTROLĖS PARAMETRAI
8.1.1. Profesinio poveikio ribinės vertės: ribinės vertės.
Medžiagos kenksmingų pavojingų koncentracijų ir jų ilgalaikio bei trumpalaikio poveikio ribiniai dydžiai darbo aplinkos
ore pagal HN 23:2011:
Cheminė medžiaga

Pavadinimas

CAS Nr.

Etanolis

64-17-5

Ribinis dydis
Ilgalaikio
poveikio ribinis
dydis (IPRD)
mg/m3
ppm
1000

500

Trumpalaikio
poveikio ribinis
dydis (TPRD)
mg/m3
ppm
1900

1000

Neviršytinas
ribinis dydis
(NRD)
mg/m3
ppm
-

-

Poveikio
sveikatai
ypatumų
žymenys

-

Pastabos

-

Rekomenduojamos stebėjimo procedūros: vadovautis standartinėmis stebėjimo procedūromis.
8.1.2. Biologinės ribinės vertės: sudedamojoje(-osiose) dalyje(-yse) nenustatytos jokios biologinio poveikio
ribinės vertės.
8.2. POVEIKIO KONTROLĖ
Bendra informacija: naudoti asmenines apsaugos priemones, jeigu reikia. Darbo drabužius laikyti atskirai.
Asmenines apsaugos priemones reikėtų parinkti pagal CEN standartus ir aptarus su asmeninių apsaugos priemonių
tiekėju.
8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės: užtikrinti pakankamą patalpų ventiliaciją, vengti išsiliejimo.
8.2.2. Individualios apsaugos įranga:
Akių ir (arba) veido apsauga: tinkami priglundantys akiniai (EN 166).
Odos apsauga:
Rankų apsauga: apsauginės pirštinės iš butilo kaučiuko, polichloropreno, polivinilchlorido, nitrilo kaučiuko (EN 374).
Kita odos apsauga: darbo drabužiai, batai.
Kvėpavimo organų apsauga: naudoti kvėpavimo organų apsaugos priemones, atitinkančias Lietuvos standartus.
Naudoti kaukes su A tipo filtrais (EN 149).
Apsauga nuo terminių pavojų: netaikoma.
Asmens higienos priemonės: dėvėti švarius darbo drabužius. Laikytis asmens higienos taisyklių. Po darbo ir prieš
pertraukas plauti rankas. Darbo vietoje nerūkyti, nevalgyti, negerti.
8.3. POVEIKIO APLINKAI KONTROLĖ
Vengti išsiliejimo, patekimo į kanalizaciją, vandens telkinius, ant dirvožemio.
9 skirsnis. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1. INFORMACIJA APIE PAGRINDINES FIZINES IR CHEMINES SAVYBES
Išvaizda:
agregatinė būsena:
skaidrus skystis
spalva:
bespalvė
Kvapas:
būdingas alkoholiui
Kvapo atsiradimo slenkstis:
nėra duomenų
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pH koncentracija:
Lydymosi / užšalimo temperatūra:
Pradinė virimo temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas:
Pliūpsnio temperatūra:
Garavimo greitis:
Degumas (kietų medžiagų, dujų):
Viršutinė (apatinė) degumo riba ar
sprogstamumo ribinės vertės:
žemutinė:
viršutinė:
Garų slėgis, hPa:
Garų santykinis tankis (oras=1):
Tankis, g/cm3:
Tirpumas vandenyje:
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo):
Klampa, mPas:
Savaiminio užsidegimo temperatūra:
Skilimo temperatūra:
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:
Oksidacinės savybės:
Paviršiaus įtemptis, mN/m:

netaikoma
-114 oC
78 oC
12-14 oC (uždarame tiglyje)
nėra duomenų
degus
2,5–3,3 oC
15–19 oC
78,7–79,1 (prie 25°C)
1,6
0,780-0,795 (prie 20 °C)
tirpus
(–0,30) - (–0,35)
1,17-1,22
>360 °C
nėra duomenų
garai su oru sudaro sprogius mišinius
oksiduojasi, veikiant stipriems oksidatoriams
24,5 (prie 20°C)

9.2. KITA INFORMACIJA
Netaikoma.
10 skirsnis. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1. REAKTINGUMAS
Produktas nėra reaktingas įprastomis naudojimo, sandėliavimo ir transportavimo sąlygomis.
10.2. CHEMINIS STABILUMAS
Produktas yra stabilus, kai užtikrinamos įprastos/normalios saugojimo, transportavimo ir naudojimo sąlygos.
10.3. PAVOJINGŲ REAKCIJŲ GALIMYBĖ
Nėra.
10.4. VENGTINOS SĄLYGOS
Vengti aukštos temperatūros, atviros liepsnos ir kibirkščiavimo.
10.5. NESUDERINAMOS MEDŽIAGOS
Reaguoja su rūgštimis, rūgščių anhidridais, šarminiais metalais, peroksi- ir perchlorjunginiais.
10.6. PAVOJINGI SKILIMO PRODUKTAI
Anglies monoksidas (CO), anglies dioksidas (CO2).
11 skirsnis. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1. INFORMACIJA APIE TOKSINĮ POVEIKĮ
Ūmus toksiškumas:
Etanolis, CAS Nr. 64-17-5:
Prarijus (žiurkės): LD50 - 7060 mg/kg, 10470 mg/kg, 15010 mg/kg;
Per odą (triušiai): LD50 - >20000 mg/l/kg;
Įkvėpus (žiurkės): LC50 - 124,7 mg/l/4val., 133,8 mg/l/4val., >8000 mg/l/4val., 20000 ppm/10val.
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Kvapo jutimo slenkstis: 34 mg/m3 - 9690 mg/m3.
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: ilgalaikis ar pakartotinas poveikis gali dirginti akis ir kvėpavimo takus,
sausinti odą.
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: gali dirginti akis.
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: neklasifikuojama.
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: neklasifikuojama.
Kancerogeniškumas: neklasifikuojama.
Toksiškumas reprodukcijai: neklasifikuojama.
STOT (vienkartinis poveikis): neklasifikuojama.
STOT (kartotinis poveikis): neklasifikuojama.
Aspiracijos pavojus: netaikoma.
Informacija apie tikėtinus poveikio būdus: ilgalaikis etanolio garų poveikis gali sukelti mieguistumą ir galvos
svaigimą. Prarijus gali pakenkti virškinamajam traktui.
12 skirsnis. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
12.1. TOKSIŠKUMAS
Etanolis, CAS Nr. 64-17-5:
Žuvims (Oncorhynchus mykiss): LC50 - 11200 mg/l/24val.;
Žuvims (Leucistus idus melanotus): LC50 - 8140 mg/l/48val.;
Žuvims (Pimephales promelas): LC50 - 14,2 g/l/96val.;
Bestuburiams (Daphnia magna): EC50 - 10800 mg/l/24val.; 9268-14221 mg/l/48val.;
Dumbliams (Scenedesmus quadricauda): EC50 - 5000 mg/l/7d;
Bakterijoms (Pseudomonas putida): IC50 - 6500 mg/l/16val.
12.2. PATVARUMAS IR SKAIDOMUMAS
Etanolis lengvai skaidosi.
12.3. BIOAKUMULIACIJA
Nėra tikėtina (log P (o/w < 1)). Organizmuose nesikaupia.
12.4. JUDUMAS DIRVOŽEMYJE
Lakus skystis – išgaruoja.
12.5. PBT IR vPvB VERTINIMO REZULTATAI
Neturinti PBT arba vPvB savybių medžiaga.
12.6. KITAS NEPAGEIDAUJAMAS POVEIKIS
Netaikoma.
Bendrosios nuostatos: vadovaujantis bendraisiais aplinkosaugos principais, draudžiama išpilti produktus į atvirus
vandens telkinius.
13 skirsnis. ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1. ATLIEKŲ TVARKYMO METODAI
Vadovautis LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis” (Žin. 1999,
Nr. 63-2065 ir vėlesni pakeitimai). Atliekos ir pakuotė utilizuojamos pagal galiojančius teisės aktus.
14 skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 reikalavimus
Cheminė medžiaga: Etanolis
Pildymo data: 2013-10-10
Paskutinio atnaujinimo data: 2020-01-02
Versijos Nr.: 3
7 puslapis iš 68
Mišinys priskiriamas pavojingų medžiagų/mišinių kategorijai ir jam taikomi Europos sutarties dėl pavojingų krovinių
tarptautinių vežimų keliais ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA reikalavimai.
14.1. JT numeris. UN1170
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas. ETANOLIS (ETILO ALKOHOLIS)
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s). 3
14.4. Pakuotės grupė. II
14.5. Pavojus aplinkai. Ne.
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams: prieš naudojimą perskaityti saugos nurodymus, saugos
duomenų lapą ir informaciją apie skubios pagalbos procedūras.
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL73/78 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
- 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
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 (Europos Sąjungos
oficialusis leidinys, Nr. L 396, 30.12.2006, klaidų atitaisymas - L 136/3, 2007 5 29);
- Komisijos reglamentas (ES) 2015/830, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr.
1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (OJ L 2015, L 132,
p. 8-31);
- 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 L 353, 2008 12 31, p. 1);
- Komisijos reglamentas (ES) 2016/918, kuriuo siekiant priderinti prie technikos ir mokslo pažangos iš dalies keičiamas
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo (Europos Sąjungos oficialusis leidinys, 2016-06-14, L 156, p.1);
- Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro
2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 "Cheminių medžiagų
profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" patvirtinimo“ (Žin., 2011,
Nr. 112-5274);
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų
tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 81-3503 ir vėlesni pakeitimai);
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių
patvirtinimo“ (Žin. 2011, Nr. 57-2721 ir vėlesni pakeitimai);
- Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. A1-331 „Dėl
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 123-5055);
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), (Žin., 2003, Nr. 46(1)-2057).
15.2. CHEMINĖS SAUGOS VERTINIMAS
Šios medžiagos cheminės saugos vertinimas buvo atliktas, poveikio scenarijus pateikiamas šio saugos duomenų lapo
priede.

16 skirsnis. KITA INFORMACIJA
16.1. NUORODOS Į PAKEITIMUS
Pateikta informacija atitinka REACH reglamento Nr. 1907/2006EB su reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais
reikalavimus.
Atlikti saugos duomenų lapo pakeitimai: 2, 3, 13, 14, 16 skirsniai.
Parengta: 2013-10-10
Peržiūrėta: 2020-01-02
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Versija: 3
16.2. SAUGOS DUOMENŲ LAPE NURODOMŲ PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZIŲ SĄRAŠAS
H225 Labai degūs skystis ir garai.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti.
P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P240 Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.
P241 Naudoti sprogimui atsparią [elektros / ventiliacijos / apšvietimo / ... /] įrangą.
P242 Naudoti kibirkščių nekeliančius įrankius.
P243 Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti.
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.
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) į … (vadovaujantis vietos/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais nuostatais).
Papildoma informacija apie pavojų (ES): nėra.
Santrumpos:
Flam. Liq. 2 – Degieji skysčiai, 2 pavojaus kategorija.
Eye Irrit. 2 – Akių dirginimas, 2 pavojaus kategorija.
Akronimai:
ADR – Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais.
ADN – Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais.
RID – Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės.
IMDG – Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas.
IATA – Tarptautinė oro transporto asociacija.
IMO – Tarpvalstybinio jūrų transporto organizacija.
vPvB – Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos.
PBT – Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška.
LD50 – Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė).
LC50 – Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina koncentracija).
EC50 – Vidutinė efektyvi koncentracija.
CAS – Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba.
CEN – Europos standartizacijos komitetas.
STOT – Specifinis toksiškumas konkrečiam organui.
DNEL – Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė.
PNEC(s) – Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-čios) koncentracija (-os).
EINECS – Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas.
ELINCS – Europos praneštų cheminių medžiagų sąrašas.
NOEC – Pastebimo poveikio nesukelianti koncentracija.
STEL – Trumpalaikio poveikio ribinė reikšmė.
TWA – Vidutinis svertinis dydis.
SDS – Saugos duomenų lapas.
PAPILDOMI SAUGOS DUOMENŲ LAPO PILDYMO ŠALTINIAI:
- Europos cheminių medžiagų biuro (ECB), Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), Švedijos cheminių
medžiagų agentūros (KEMI), Tarptautinės laboratorijų organizacijos (ILO), TOXNET internetinių svetainių pateikti
duomenys.
Atsakomybę ribojanti sąlyga:
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Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas susijęs su chemine medžiaga.
Duomenys atspindi šiandieninį žinių lygį, nacionalinius bei ES įstatymus. Pateikta informacija nurodo, kokių saugos
reikalavimų reikia laikytis naudojant šį produktą, bet neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos savybių.
Informacija yra teisinga, kiek mums žinoma medžiagos saugos duomenų lapo išleidimo datą. Tai ne specifikacijos
lapas ir jokie pateikti duomenys neturėtų būti laikomi specifikacija. Informacija šiame medžiagos saugos duomenų
lape buvo gauta iš šaltinių, kuriuos mes laikome patikimais. Tačiau informacija yra pateikta be jokios garantijos,
išreikštos arba numanomos, susijusios su jos teisingumu. Šiame dokumente pateikta tam tikra informacija ir
padarytos išvados yra iš šaltinių, kitokių nei tiesioginiai pačios medžiagos testų duomenys. Produkto tvarkymo,
sandėliavimo, naudojimo ir utilizavimo sąlygos arba metodai yra už mūsų kontrolės ribų ir apie juos mes galime
nežinoti. Dėl šios ir kitų priežasčių mes nesiimame atsakomybės ir aiškiai atsisakome atsakomybės už praradimą, žalą
ar išlaidas, bet kaip susijusias su šio produkto tvarkymu, sandėliavimu, naudojimu arba utilizavimu. Jeigu produktas
naudojamas kaip komponentas kitame produkte, medžiagos saugos duomenų lapo informacija galioti negali.
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PRIEDAS
1. Pramoninė etanolio gamyba ir panaudojimas kaip tarpinio produkto arba
panaudojimas procesuose
Nuorodos numeris ES1
Sisteminis pavadinimas pagal
panaudojimo nuorodą

SU3, SU8, SU9
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b
ERC1, ERC4, ERC6A

Poveikio scenarijus yra skirtas
šiems panaudojimo būdams

Pramoninei etanolio gamybai kontroliuojamomis sąlygomis gamyklose, kai
vykdomi nepertraukiami ir uždari procesai. Įskaitant perdirbimą, atkūrimą,
gabenimą, užpildymą, saugojimą, priežiūrą, pakrovimą, mėginių paėmimą ir
naudojimą kaip tarpinis produktas arba proceso cheminė medžiaga.
Naudojimas uždarame procese, nėra poveikio žmonėms tikimybės (PROC1)
Naudojimas uždarame, nepertraukiamame
kontroliuojamu poveikiu žmonėms (PROC2)

Į poveikio scenarijų įtraukti
darbai ir juos atitinkantys
PROC

procese

su

atsitiktiniu,

Naudojamas uždarame gamybos procese (sintezė/paruošimas) (PROC3)
Naudojimas sumaišymo ar kitame procese (sintezėje) kur yra poveikio
žmonėms tikimybė (PROC4)
Medžiagų arba mišinių perpylimas (užpylimas/išpylimas) iš/į talpas/didelius
konteinerius tam nepritaikytuose įrenginiuose (PROC8a)
Chemikalų perpylimas (užpylimas/išpylimas) iš/į talpas/didelius konteinerius
tam pritaikytuose įrenginiuose (PROC8b)

Vertinimo metodai

Ecetoc TRA 2 versija (su modifikacijomis), EUSES 2 versija

1.1 Poveikio scenarijus
1.1.1. Darbo sąlygos ir rizikos vertinimo skaičiavimai
Procesų kategorijos: nepertraukiami procesai integruotose sistemose, kai poveikio galimybė nedidelė (padavimas
uždarose sistemose vamzdžiais) ir nepertraukiamuose procesuose, kuriuose nesistengiama sumažini emisijos.
Pavieniai poveikio atvejai galimi atliekant priežiūrą ir mėginių paėmimą. Gamybos vietoje atliekami mėginių ėminiai,
proceso paleidimas, užpildymas medžiaga, saugojimas ir transportavimas kontroliuojamomis sąlygomis yra įtraukti
į šį poveikio scenarijų.
Išleidimo į aplinką kategorijos: organinės cheminės medžiagos gamyba ir pramoninis naudojimo būdas kaip
tarpinės medžiagos arba naudojimas nepertraukiamuose ir/ar uždaruose procesuose, naudojant atitinkamą ar
daugiafunkcinę įrangą, automatiškai arba darbuotojui atliekant kontrolę.
Gamyklų, naudojančių etanolį skaičius: cheminės medžiagos naudojimas paplitęs.
1.1.2 Poveikio darbuotojams kontrolė
Produkto apibūdinimas
(įskaitant pakuotę, jei turi
įtakos poveikiui)

Fizinis būvis

Skystis

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

iki 100 %

Cheminės medžiagos garų slėgis

5,73 kPa
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Naudojami kiekiai
Naudojimo dažnis/laikotarpis

Netaikoma
Naudojimo dažnis (savaitinis)

>4 dienos per savaitė

Naudojimo dažnis (metinis)

240 dienų per metus

Naudojimo trukmė

>4 valandos per dieną

Galimas poveikis kūno dalims

Abiejų rankų išorinės pusės
(automatizuotuose procesuose
/PROC1, 2)
Abi rankos (gabenimas, užpildymas,
etc./PROC8a,b)

Veikiamos odos plotas

480 cm2 (automatizuotuose
procesuose /PROC1, 2, 3,4)
960 cm2 (gabenimas, užpildymas,
etc./PROC8a,b)

Žmogiškasis faktorius, kurio
neįmanoma sumažinti valdant
riziką

Kitos darbo sąlygos
įtakojančios poveikį
darbuotojams

Privaloma laikytis pagrindinių darbo saugos ir higienos reikalavimų.

Techninės sąlygos ir proceso
parametrų matavimai
eliminuojantys pralaidų
galimybes

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai procesams vykdomiems aukšto
vientisumo lygio uždarose sistemose, kuriose etanolio poveikio galimybė
yra labai nedidelė arba nedažnai pasitaikanti tokiuose procesuose kaip
procesų priežiūra ir mėginių paėmimas.

Techninės sąlygos ir priemonės
kontroliuojančios produkto
pasklidimą nuo šaltinio iki
darbuotojo

Ventiliacija

Nereikalaujama

Efektyvumo rodiklis

95 %

Organizacinės priemonės
limituojančios produkto
išsipylimą, pasklidimą ir poveikį

Sąlygos ir priemonės, susijusios
su asmeninėmis apsaugos
priemonėmis, higienos ir
sveikatos įvertinimu

Aplinka (viduje/lauke)

Lauke

Laikyti medžiagą uždaroje sistemoje. Medžiagos perdavimą vykdyti
uždaroje sistemoje arba su ištraukiamąja ventiliacija. Netaikomi jokie
specifiniai reikalavimai procesams vykdomiems aukšto vientisumo lygio
uždarose sistemose, kuriose etanolio poveikio galimybė yra labai nedidelė
arba nedažnai pasitaikanti tokiuose procesuose kaip procesų priežiūra ir
mėginių paėmimas. Galimuose etanolio emisijos taškuose įrengti
ištraukiamąją ventiliaciją. Dėvėti tinkamas apsaugines pirštines
atitinkančias EN 374 standartą, vykdant darbus, kurių metu galimas odos
kontaktas su medžiaga.
Įprastomis sąlygomis respiratorius nėra reikalingas.
Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones, jei numanoma etanolio
taškymosi galimybė darbo su medžiaga metu.

1.1.3 Poveikio aplinkai kontrolė
Fizinis būvis

Skystis

Produkto apibūdinimas

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

Iki 100 %

Naudojami kiekiai

Kasdienis vienoje gamykloje

Nenustatytas

Metinis vienoje gamykloje

400,000 t/m (didžiausia gamykla,
blogiausi rodikliai)

Metinis suminis

4,600,000 t/m visa rinka
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Naudojimo dažnis ir trukmė

Išleidimo modelis

Aplinkos faktoriai neįtakojami
rizikos valdymo

Paviršiniai vandenys

Kitos sąlygos įtakojančios
poveikį aplinkai

Techninės sąlygos ir priemonės
leidžiančios išvengti patekimo į
aplinką

Techninės sąlygos ir priemonės,
leidžiančios sumažinti arba
išvengti nuotekų, emisijų ar
išleidimo į dirvožemį gamybos
vietoje

Organizacinės priemonės
siekiant išvengti/sumažinti
išleidimų kiekiams iš gamybos
vietos
Sąlygos ir priemonės susijusios
su kanalizacija

Sąlygos ir priemonės susijusios
su atliekomis

Nepertraukiamas 350 dienų per
metus
18,000m3/dieną (numatytas)

Apdirbimo nustatymai
(patalpoje/lauke)

Viduje ir/arba išorėje

Apdirbimo temperatūra

Aplinkos

Apdirbimo slėgis

Aplinkos

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas. Laikyti riboto prieinamumo vietoje.
Neišpilti į dirvą ar vandenis. Naudoti atitinkamą emisijos mažinimo įrangą, jei
to reikalauja vietos teisės aktai. Produkto atliekos ir tuščios pakuotės turi būti
tvarkomos kaip pavojingos atliekos, vadovaujantis vietiniais ir nacionaliniais
teisės aktais.
Naudoti atitinkamas priemones,
sumažinančias emisiją (izoliavimo
galimybei pirmenybė teikiama
kataliziniam arba šiluminių dujų
oksidacijai)

Efektyvumas >70 % (etanoliui)

Naudoti atitinkamas priemones
sumažinant nuotekų kiekį ir valant
nuotekas (pvz. biologinės
priemonės)

Efektyvumas >87 % (etanoliui)

Neišpilti nuotekų tiesiogiai į aplinką

Nuotekas pilti į vietinę ar regioninę
kanalizaciją.

Kanalizacijos dydis

>=2000 m3/dieną

Suskaidymo efektyvumas

90 % (etanolis)

Dumblo panaudojimas

Šalinti arba regeneruoti

Pavojingų atliekų deginimas arba panaudojimas perdirbtuose degaluose.

1.2. Poveikio vertinimas
Poveikio darbuotojams vertinimas apskaičiuotas naudojant Ecetoc TRA modelį v2. Žemiau pateikiamas poveikio
vertinimas pagrįstas procesu, kurio poveikio lygis aukščiausias iš visų procesų, nagrinėjamų šiame scenarijuje
(PROC8a).
Poveikis
Poveikio vertinimas
DNEL
Pastabos
darbuotojui
Įkvėpus (mg/m3)
96,04
950 (OEL)
Per odą
(mg/kd/dieną)

13,71

343

Mišrus
(mg/kg/dieną)

27,43

343

PROC 8a metu patiriamas didžiausias
poveikis iš visų procesų, nagrinėjamų šiame
poveikio scenarijuje.

Aplinkos poveikio vertinimas apskaičiuotas programos EUSES 2.0 modeliu. Vertinimo sąlygomis etanolis visiškai
ištirpsta vandenyje, lengvai biodegraduoja, nėra bioakumuliatyvus, nesikaupia nuosėdinėse uolienose ar dirvoje,
laikoma, kad suskaidomas iki 90% vietinėje arba miesto kanalizacijoje.
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Patekimo į aplinką kartai per metus
(dienos)

350

Vietiniai išleidimai į orą (kg per
dieną)

226,0

Dalis naudojama pagrindiniuose
vietos šaltiniuose

0,086

Vietiniai išleidimai į nuotekas (kg
per dieną)

11,3

Kiekis sunaudojamas lokaliai (kg per
dieną)

0

Vietiniai išleidimai į dirvą (kg per
dieną)

0

Poveikis aplinkai

PEC

PNEC

Pastabos

Kanalizacija (mg/l)

5,65

580

-

Vietiniuose gėluose vandenyse
(mg/l)

0,0000264

0,96

-

Vietinėje dirvoje

0,00119
(mg/kg)

0,63
(mg/kgwwt)

-

Vietiniuose jūros vandenyse (mg/l)

0,00000224

0,79

-

Suminis dienos išmetimų kiekis į
supančią aplinką (mg/kgdw/d)

Nereikšmingas, palyginus su kasdien suvartojamu maisto forma ir
endogenine forma.

Nurodymai tolesniam naudotojui, kad galėtų nustatyti ar jo naudojimo būdai aprašyti šiame poveikio
scenarijuje
Poveikis darbuotojams ir emisija į aplinką įvertinta naudojant programos Ecetoc TRA integruotą versiją 2 ir programą
EUSES v2.0 atitinkamai.
Jei vietinės nustatytos emisijos ribos ženkliai skiriasi nuo nurodytųjų aukščiau, naudokite pateikiamą algoritmą šių
duomenų koregavimui:
PEC koreguota = PEC apskaičiuota * (vietinės emisijos dalis) * (vietinės išmetimų į nuotekas dalis) * (vietinės
išmetimų į upės vandenis dalis) * (vietinės kanalizacijos aktyvumo dalis)
PEC gėluose vandenyse apskaičiavimo pavyzdys:
Koreguota PEC vertė gėluose vandenyse = 0,0000264* (vietinė emisija [kg/diena] / 350) * (2000 / vietinių
nuotėkų kiekis [m3/diena]) * (18000 / vietinių išleidimų į upės vandenį dalis [m3/diena]) * ((1 – kanalizacijos
aktyvumas)/0.1)
Pastaba:
Kai tik yra galimybė naudokite visas įmanomas priemones, kad sumažintumėte net ir poveikio scenarijuje nurodytas
minimalaus poveikio ribas.

2. Pramoninis etanolio platinimas
ES2
Sisteminis pavadinimas pagal
panaudojimo nuorodą
Į poveikio scenarijų įtraukti
darbai ir juos atitinkantys
PROC

SU3, SU8, SU9
PROC8a, PROC8b, PROC9
ERC2
Medžiagų arba mišinių perpylimas (užpylimas/išpylimas) iš/į talpas/didelius
konteinerius tam nepritaikytuose įrenginiuose (PROC 8a)
Chemikalų perpylimas (užpylimas/išpylimas) iš/į talpas/didelius konteinerius
tam pritaikytuose įrenginiuose (PROC 8b)
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Medžiagos ar mišinio perkėlimas į mažą tarą (tam skirtose fasavimo linijose,
įskaitant svėrimą) (PROC 9)

Poveikio scenarijus yra skirtas
šiems panaudojimo būdams

Apima medžiagos ar preparato perkėlimą (įkrovimą/ iškrovimą) iš/į laivus/
didelius konteinerius su/ be specialios įrangos, pakrovimą (įskaitant jūrų
laivus/baržas, traukinius/automobilius, IBC pakrovimą), saugojimą,
perpakavimą (įskaitant dideles ir mažas pakuotes), medžiagos padalinimą.
Skirta prekybai, platinimui, pervežimui, etc.

Vertinimo metodai

Ecetoc TRA versija 2 (modifikuota)

2.1. Poveikio scenarijus
2.1.1. Darbo sąlygos ir rizikos vertinimo skaičiavimai
Procesų kategorijos: mėginių ėmimas, pakrovimas, užpildymas, perkėlimas, statinių užpildymas, pakavimas,
pakavimas į ne tam skirtus maišus. Poveikis susijęs su garais, aerozoliais ar išsiliejimu, įrangos valymu.
Išleidimo į aplinką kategorijos: maišymas, smulkinimas, skiedimas, pernešimas, užpildymas, išpilstymas į statines ir
kitos paskirstymo veiklos išpilstymo, paskirstymo ir prekybos pramonėje. Taip pat apima ir išpilstymo į dideles talpas,
užpildymo ir paskirstymo veiklas maišant mišinius, pvz. paruoštus gamybai dažus, pigmentus, degalus, namų
apyvokos (valymo) produktus, kosmetiką, tepalus ir etc.
Gamyklų, naudojančių etanolį skaičius: cheminės medžiagos naudojimas paplitęs.
2.1.2. Poveikio darbuotojams kontrolė
Fizinis būvis

Skystis

Produkto apibūdinimas
(įskaitant pakuotę, jei turi
įtakos poveikiui)

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

Iki 100 %

Naudojami kiekiai

Netaikoma

Naudojimo dažnis/laikotarpis

Žmogiškasis faktorius, kurio
neįmanoma sumažinti valdant
riziką
Kitos darbo sąlygos
įtakojančios poveikį
darbuotojams
Techninės sąlygos ir proceso
parametrų matavimai
eliminuojantys pralaidų
galimybes
Techninės sąlygos ir priemonės
kontroliuojančios produkto
pasklidimą nuo šaltinio iki
darbuotojo

Cheminės medžiagos garų slėgis

5,73 kPa

Naudojimo dažnis (savaitinis)

>4 dienos per savaitę

Naudojimo dažnis (metinis)

240 dienos per metus

Naudojimo trukmė

>4 valandos per dieną

Galimas poveikis kūno dalims

Abi rankos

Veikiamos odos plotas

960 cm2

Privaloma laikytis pagrindinių darbo saugos ir higienos reikalavimų.
Aplinka (viduje/lauke)

Lauke arba ventiliuojamose
(atvirose) erdvėse

Nereikalingos specialios techninės

Lauke

Netaikomi jokie specifiniai
reikalavimai

Jei patalpoje

Užtikrinti gerą pagrindinį ar
kontroliuojamą ventiliavimą (oro
pasikeitimas 5-15 kartų per
valandą). Užtikrinti, kad medžiagos
nuotėkis yra izoliuotas arba
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pašalinamas per ištraukiamą
ventiliaciją. Taškuose, kuriuose
galima medžiagos emisija vykdyti
gerą ventiliavimą.
Organizacinės priemonės
limituojančios produkto
išsipylimą, pasklidimą ir poveikį

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

Sąlygos ir priemonės, susijusios
su asmeninėmis apsaugos
priemonėmis, higienos ir
sveikatos įvertinimu

Dėvėti tinkamas apsaugines pirštines atitinkančias EN 374 standartą,
vykdant darbus, kurių metu galimas odos kontaktas su medžiaga. Naudoti
tinkamas akių apsaugos priemones, jei numanoma etanolio taškymosi
galimybė darbo su medžiaga metu.

2.1.3 Poveikio aplinkai kontrolė
Fizinis būvis

Skystis

Produkto apibūdinimas

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

Iki 100 %

Naudojami kiekiai

Kasdienis vienoje gamykloje

Nenustatyta

Metinis vienoje gamykloje

75,000 t/metus (blogiausiu atveju)

Metinis suminis

3,800,000 t/metus bendra rinkat

Naudojimo dažnis ir trukmė

Išleidimo modelis

300 dienų per metus

Aplinkos faktoriai neįtakojami
rizikos valdymo

Paviršiniai vandenys

Kitos sąlygos įtakojančios
poveikį aplinkai

18,000 m3/metus (numatoma)

Apdirbimo nustatymai (viduje/lauke)

Lauke

Apdirbimo temperatūra

Aplinkos

Apdirbimo slėgis

Aplinkos

Techninės sąlygos ir priemonės
leidžiančios išvengti patekimo į
aplinką

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas. Laikyti riboto prieinamumo vietoje.
Neišpilti į dirvą ar vandenis. Naudoti atitinkamą emisijos mažinimo įrangą, jei
to reikalauja vietos teisės aktai. Produkto atliekos ir tuščios pakuotės turi būti
tvarkomos kaip pavojingos atliekos.

Organizacinės priemonės
siekiant išvengti/sumažinti
išleidimų kiekiams iš gamybos
vietos

Neišpilti nuotekų tiesiogiai į aplinką

Nuotekas išpilti į vietinę ar miesto
kanalizaciją.

Kanalizacijos dydis

>2000 m3/dieną

Suskaidymo efektyvumas

>90 % (etanolis)

Dumblo panaudojimas

Šalinti arba regeneruoti

Sąlygos ir priemonės susijusios
su kanalizacija
Sąlygos ir priemonės susijusios
su atliekomis

Pavojingų atliekų deginimas arba panaudojimas perdirbtuose degaluose.

2.2. Poveikio vertinimas
Poveikio darbuotojams vertinimas apskaičiuotas naudojant Ecetoc TRA modelį v2. Žemiau pateikiamas poveikio
vertinimas pagrįstas procesu, kurio poveikio lygis aukščiausias iš visų procesų, nagrinėjamų šiame scenarijuje
(PROC8a).
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Poveikis
darbuotojui

Poveikio vertinimas

DNEL

Pastabos

Įkvėpus (mg/m3)

96,04

950 (OEL)

Per odą
(mg/kd/dieną)

13,71

343

PROC 8a metu patiriamas didžiausias
poveikis iš visų procesų, nagrinėjamų šiame
poveikio scenarijuje.

Mišrus
(mg/kg/dieną)

27,43

343

Aplinkos poveikio vertinimas pagrįstas programos Ecetoc TRA v2 (modifikuotos) skaičiavimais, įskaitant
duomenis iš TGD A&B lentelių (MC-Ib, IC-2, UC-48, pagrindinis frakcijos šaltinis 0,1) ir pagrįstas blogiausio atvejo
scenarijumi,
kai
gamybos
kiekis
viename
taške
15,000
tonų
per
metus.
Vertinimo sąlygomis etanolis visiškai ištirpsta vandenyje, lengvai biodegraduoja, nėra bioakumuliatyvus, nesikaupia
nuosėdinėse uolienose ar dirvoje, laikoma, kad suskaidomas iki 90 % vietinėje arba miesto kanalizacijoje.
Patekimo į aplinką kartai per metus
(dienos)

300

Vietiniai išleidimai į orą (kg per
dieną)

50

Dalis naudojama pagrindiniuose
vietos šaltiniuose

0,1

Vietiniai išleidimai į nuotekas (kg
per dieną)

15

Kiekis sunaudojamas lokaliai (kg per
dieną)

5000

Vietiniai išleidimai į dirvą (kg per
dieną)

1

Poveikis aplinkai

PEC

PNEC

Pastabos

Kanalizacija (mg/l)

4,66

580

-

Vietiniuose gėluose vandenyse
(mg/l)

0,52

0,96

-

Vietinėje dirvoje

0,007 (mg/kg)

0,63
(mg/kgwwt)

-

Vietiniuose jūros vandenyse (mg/l)

0,0515

0,79

-

Suminis dienos išmetimų kiekis į
supančią aplinką (mg/kgdw/d)

Nereikšmingas, palyginus su kasdien suvartojamu maisto forma ir
endogenine forma

Nurodymai tolesniam naudotojui, kad galėtų nustatyti ar jo naudojimo būdai aprašyti šiame poveikio
scenarijuje
Poveikis darbuotojams ir emisija į aplinką įvertinta naudojant programos Ecetoc TRA integruotą versiją 2 ir programą
EUSES v2.0 atitinkamai.
Jei vietinės nustatytos emisijos ribos ženkliai skiriasi nuo nurodytųjų aukščiau, naudokite pateikiamą algoritmą šių
duomenų koregavimui:
PEC koreguota = PEC apskaičiuota * (vietinės emisijos dalis) * (vietinės išmetimų į nuotekas dalis) * (vietinės
išmetimų į upės vandenis dalis) * (vietinės kanalizacijos aktyvumo dalis)
PEC gėluose vandenyse apskaičiavimo pavyzdys:
Koreguota PEC vertė gėluose vandenyse = 0,104* (vietinė emisija [kg/diena] / 15) * (2000 / vietinių nuotėkų
kiekis [m3/diena]) * (18000 / vietinių išleidimų į upės vandenį dalis [m3/diena]) * ((1 – kanalizacijos
aktyvumas)/0.1)
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Pastaba:
Kai tik yra galimybė naudokite visas įmanomas priemones, kad sumažintumėte net ir poveikio scenarijuje nurodytas
minimalaus poveikio ribas.

3. Etanolio ir jo mišinių pramoninis maišymas ir (per)pakavimas.
ES3
Sisteminis pavadinimas
pagal panaudojimo
nuorodą

SU3, SU10
PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14
ERC 2
Naudojamas uždarame gamybos procese (sintezė/paruošimas) (PROC 3)
Procesuose maišant arba maišant partijomis preparatų ir gaminių gamyboje (žymus
žmonių kontaktas su chemine medžiaga) (PROC 5)

Į poveikio scenarijų
įtraukti darbai ir juos
atitinkantys PROC

Medžiagų arba mišinių perpylimas (užpylimas/išpylimas)
konteinerius tam nepritaikytuose įrenginiuose (PROC 8a)

iš/į

talpas/didelius

Chemikalų perpylimas (užpylimas/išpylimas) iš/į talpas/didelius konteinerius tam
pritaikytuose įrenginiuose (PROC 8b)
Medžiagos ar mišinio perkėlimas į mažą tarą (tam skirtose fasavimo linijose, įskaitant
svėrimą) (PROC 9)
Mišinių ar gaminių gamyba tabletavimo, suspaudimo, ekstruzijos, granuliavimo
metodais (PROC 14)

Poveikio scenarijus yra
skirtas šiems
panaudojimo būdams

Apima pramoninį medžiagos ir jos mišinių maišymą, pakavimą, perpakavimą
uždaruose arba nepertraukiamuose procesuose, įskaitant saugojimą, medžiagos
perkėlimą, maišymą, pakavimą, priežiūrą. Įskaitant degalų, kurių sudėtyje yra
etanolio, maišymą.

Vertinimo metodai

Ecetoc TRA versija 2 (modifikuota), EUSES v.2.

3.1. Poveikio scenarijus
3.1.1. Darbo sąlygos ir rizikos vertinimo skaičiavimai
Procesų kategorijos: gamyba ir maišymas mišinių ar gaminių gamyba, naudojant technologijas, susijusias su
maišymu ar smulkinimu kietų ir skystų medžiagų, kai procesas yra neužbaigtas ir yra sąlyčio galimybė. Užpildymo
linijos yra sukonstruotos taip, kad būtų sulaikomi garai ir aerozolio emisija bei minimizuotas išsiliejimas. Mėginių
ėmimas, pakrovimas, užpildymas, perkėlimas, iškrovimas, pakavimas į tam skirtas ir neskirtas pakuotes, kai yra
galimybė poveikio susijusio su dulkėmis, garais, aerozoliu, išsiliejimu ir įrangos valymu.
Aplinkos poveikio kategorijos: Organinių ir neorganinių medžiagų gamyba chemijos, naftos junginių chemijos,
pirminių metalų, mineralų pramonėje, įskaitant tarpines medžiagas, monomerus, naudojamus nepertraukiamuose
ar uždaruose procesuose, taikant tam skirtą ir neskirtą įrangą, kai procesas kontroliuojamas ir valdomas automatiškai
arba rankiniu būdu.
Gamyklų, naudojančių etanolį skaičius: cheminės medžiagos naudojimas paplitęs.
3.1.2 Poveikio darbuotojams kontrolė
Fizinis būvis
Produkto apibūdinimas
(įskaitant pakuotę, jei
turi įtakos poveikiui)

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte
Cheminės medžiagos garų slėgis

Skystis
Iki 100 %
5,73 kPa
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Naudojami kiekiai
Naudojimo
dažnis/laikotarpis

Žmogiškasis faktorius,
kurio neįmanoma
sumažinti valdant riziką

Kitos darbo sąlygos
įtakojančios poveikį
darbuotojams
Techninės sąlygos ir
proceso parametrų
matavimai
eliminuojantys pralaidų
galimybes
Techninės sąlygos ir
priemonės
kontroliuojančios
produkto pasklidimą nuo
šaltinio iki darbuotojo
Organizacinės
priemonės
limituojančios produkto
išsipylimą, pasklidimą ir
poveikį
Sąlygos ir priemonės,
susijusios su
asmeninėmis apsaugos
priemonėmis, higienos ir
sveikatos įvertinimu

Netaikoma
Naudojimo dažnis (savaitinis)

>4 dienos per savaitę

Naudojimo dažnis (metinis)

240 dienos per metus

Naudojimo trukmė

>4 valandos per dieną

Galimas poveikis kūno dalims

Abiejų rankų išorinės pusės
(automatizuotas procesas /PROC3)
Abi rankos (perpylimas, užpildymas,
etc./PROC8a,b)

Veikiamos odos plotas

480 cm2 (automatizuotas procesas /PROC3)
960 cm2 (perpylimas, užpildymas,
etc./PROC8a,b)

Privaloma laikytis pagrindinių darbo saugos ir higienos reikalavimų.
Aplinka (viduje/lauke)

Patalpoje

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

Užtikrinti medžiagos perpylimą izoliuotomis arba į išorę ventiliuojamomis sąlygomis.
Užtikrinti gerą ventiliaciją taškuose, kuriuose galima emisija. Užtikrinti gerą
standartinę pagrindinę arba kontroliuojamą ventiliaciją (oro pasikeitimas 5-15 kartų
per valandą).

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

Dėvėti tinkamas apsaugines pirštines atitinkančias EN374 standartą, vykdant darbus,
kurių metu galimas odos kontaktas su medžiaga. Naudoti tinkamas akių apsaugos
priemones, jei numanoma etanolio taškymosi galimybė darbo su medžiaga metu.

3.1.3. Poveikio aplinkai kontrolė
Fizinis būvis

Skystis

Produkto apibūdinimas

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

Iki 100 %

Naudojami kiekiai

Kasdienis vienoje gamykloje

Nenustatyta

Metinis vienoje gamykloje
Metinis suminis

280,000 t/metus (maksimumas viename
taške, blogiausiu atveju)
3,800,000 t/metus

Išleidimo modelis

Nepertraukiamai 300 dienų per metus

Naudojimo dažnis ir
trukmė

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 reikalavimus
Cheminė medžiaga: Etanolis
Pildymo data: 2013-10-10
Paskutinio atnaujinimo data: 2020-01-02
Versijos Nr.: 3
19 puslapis iš 68
Aplinkos faktoriai
neįtakojami rizikos
valdymo
Kitos sąlygos
įtakojančios poveikį
aplinkai
Techninės sąlygos ir
proceso parametrų
matavimai
eliminuojantys pralaidų
galimybes
Techninės sąlygos ir
priemonės, leidžiančios
sumažinti arba išvengti
nuotekų, emisijų ar
išleidimo į dirvožemį
gamybos vietoje
Organizacinės
priemonės siekiant
išvengti/sumažinti
išleidimų kiekiams iš
gamybos vietos
Sąlygos ir priemonės
susijusios su
kanalizacija
Sąlygos ir priemonės
susijusios su atliekomis

Paviršiniai vandenys

18,000 m3/dieną (numanoma)

Apdirbimo nustatymai
(patalpoje/lauke)

Patalpoje

Apdirbimo temperatūra

Aplinkos

Apdirbimo slėgis

Aplinkos

Pakuotes laikyti sandariai uždarytas. Laikyti riboto prieinamumo vietoje. Neišpilti į
dirvą ar vandenis. Naudoti atitinkamą emisijos mažinimo įrangą, jei to reikalauja
vietos teisės aktai. Produkto atliekos ir tuščios pakuotės turi būti tvarkomos kaip
pavojingos. Mišinių maišymas turi būti atliekamas kaip uždaras procesas.
Naudoti atitinkamas priemones
sumažinant nuotekų kiekį ir valant
nuotekas (pvz. biologinės
priemonės)

Efektyvumas >90 %

Neišpilti nuotekų tiesiogiai į aplinką

Nuotekas išleisti į miesto kanalizaciją.

Kanalizacijos dydis

>2000 m3/dieną

Suskaidymo efektyvumas

90 % (etanolis)

Dumblo panaudojimas

Šalinti arba regeneruoti

Pavojingų atliekų deginimas arba panaudojimas perdirbtuose degaluose.

3.2. Poveikio vertinimas
Poveikio darbuotojams vertinimas apskaičiuotas naudojant Ecetoc TRA modelį v2. Žemiau pateikiamas poveikio
vertinimas pagrįstas procesu, kurio poveikio lygis aukščiausias iš visų procesų, nagrinėjamų šiame scenarijuje
(PROC8a).
Poveikis
Poveikio
DNEL
Pastabos
darbuotojui
vertinimas
Įkvėpus
(mg/m3)

96,04

950

Per odą
(mg/kd/dieną)

13,71

343

Mišrus
(mg/kg/dieną)

27,43

343

PROC 8a metu patiriamas didžiausias poveikis iš visų
procesų, nagrinėjamų šiame poveikio scenarijuje.

Aplinkos poveikio vertinimas pagrįstas programos Ecetoc TRA v2 (modifikuotos) skaičiavimais, įskaitant
duomenis iš TGD A&B lentelių (MC-Ib, IC-2, UC-48, pagrindinis frakcijos šaltinis 0,1) ir pagrįstas blogiausio atvejo
scenarijumi,
kai
gamybos
kiekis
viename
taške
15,000
tonų
per
metus.
Vertinimo sąlygomis etanolis visiškai ištirpsta vandenyje, lengvai biodegraduoja, nėra bioakumuliatyvus, nesikaupia
nuosėdinėse uolienose ar dirvoje, laikoma, kad suskaidomas iki 90 % vietinėje arba miesto kanalizacijoje.
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Patekimo į aplinką kartai per
metus (dienos)

300

Vietiniai išleidimai į orą (kg per
dieną)

Dalis naudojama
pagrindiniuose vietos
šaltiniuose

0,1

Kiekis sunaudojamas lokaliai
(kg per dieną)

93,333

Vietiniai išleidimai į dirvą (kg per
dieną)

Poveikis aplinkai

PEC

PNEC

Pastabos

Kanalizacija (mg/l)

1,73

580

-

Vietiniuose gėluose
vandenyse (mg/l)

0,185

0,96

-

Vietinėje dirvoje

0,0117
(mg/kg)

0,63
(mg/kgwwt)

-

Vietiniuose jūros vandenyse
(mg/l)

0,0186

0,79

-

Suminis dienos išmetimų
kiekis į supančią aplinką
(mg/kgdw/d)

Nereikšmingas, palyginus su kasdien suvartojamu maisto forma ir endogenine
forma

Vietiniai išleidimai į nuotekas (kg
per dieną)

469

28

9

Nurodymai tolesniam naudotojui, kad galėtų nustatyti ar jo naudojimo būdai aprašyti šiame
poveikio scenarijuje
Poveikis darbuotojams ir emisija į aplinką įvertinta naudojant programos Ecetoc TRA integruotą versiją 2 ir programą
EUSES v2.0 atitinkamai.
Jei vietinės nustatytos emisijos ribos ženkliai skiriasi nuo nurodytųjų aukščiau, naudokite pateikiamą algoritmą šių
duomenų koregavimui:
PEC koreguota = PEC apskaičiuota * (vietinės emisijos dalis) * (vietinės išmetimų į nuotekas dalis) * (vietinės
išmetimų į upės vandenis dalis) * (vietinės kanalizacijos aktyvumo dalis)
PEC gėluose vandenyse apskaičiavimo pavyzdys:
Koreguota PEC vertė gėluose vandenyse = 0,185* (vietinė emisija [kg/diena] / 28) * (2000 / vietinių nuotėkų
kiekis [m3/diena]) * (18000 / vietinių išleidimų į upės vandenį dalis [m3/diena]) * ((1 – kanalizacijos
aktyvumas)/0.1)
Pastaba:
Kai tik yra galimybė naudokite visas įmanomas priemones, kad sumažintumėte net ir poveikio scenarijuje nurodytas
minimalaus poveikio ribas.

4. Etanolio pramoninis naudojimas nepurškiama forma
ES4
Sisteminis pavadinimas
pagal panaudojimo
nuorodą

SU3
PROC10, PROC13
ERC4
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Į poveikio scenarijų
įtraukti darbai ir juos
atitinkantys PROC

Panaudojimas volinėse, šepečių sistemose (PROC 10)
Medžiagos apdirbimas mirkimu ir užliejimu (PROC 13)

Poveikio scenarijus yra
skirtas šiems
panaudojimo būdams

Apima pramoninį etanolio arba jo mišinių naudojimą nepurškiama forma (kaip
pagalbinė medžiaga, valymo priemonė, tirpiklis, dažų sudedamoji dalis). Patalpoje
naudojamas volinėse, šepečių sistemose, skirtose paviršių, gaminių panarinimui/
apliejimui/ mirkymui, etc.

Vertinimo metodai

Ecetoc TRA versija 2 (modifikuota)

4.1. Poveikio scenarijus
4.1.1. Darbo sąlygos ir rizikos vertinimo skaičiavimai
Procesų kategorijos: mažai sąnaudų reikalaujantis padengimas pvz. dažų. Paviršių valymas. Medžiaga gali būti
įkvepiama garų formos, sąlytis su oda gali atsirasti per lašus, ištiškus, naudojantis servetėlėmis ir liečiantis prie
apdorotų medžiaga paviršių. Mirkymas. Gaminių panarinimas, apliejimas, mirkymas, užliejimas, plovimas, įskaitant
gumos tipo matricos šaltą formavimą. Apdorotų (po dažymo, padengimo ir pan.) daiktų tvarkymas. Medžiaga
naudojama mažai sąnaudų reikalaujančiuose procesuose tokiuose kaip gaminio mirkymas vonioje ar paviršiaus
padengimas užliejant medžiaga. Mažais kiekiais naudojama laboratorijose (<1 litras ar kilogramas). Apima
panaudojimą degalų pagerinimui kaip priedas, kur tikimasi riboto poveikio produktui.
Aplinkos poveikio kategorijos: pramoninis naudojimas kaip proceso medžiaga uždaruose procesuose, netampa
gaminio dalimi, proceso metu naudojama tam skirta ar daugiafunkcinė įranga, automatiškai ar rankiniu būdu
kontroliuojama ir valdoma. Pavyzdys: tirpikliai naudojami cheminėse reakcijose, arba tirpiklių naudojimas dengiant
paviršius dažais, tepalais metalo apdirbimo metu, reagentas polimerų liejime.
Gamyklų, naudojančių etanolį skaičius: cheminės medžiagos naudojimas paplitęs.
4.1.2. Poveikio darbuotojams kontrolė
Produkto apibūdinimas
(įskaitant pakuotę, jei
turi įtakos poveikiui)

Fizinis būvis

Skystis

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

Iki 100 %

Cheminės medžiagos garų slėgis
Naudojami kiekiai

5,73 kPa

Netaikoma
Naudojimo dažnis (savaitinis)

>4 dienų per savaitę

Naudojimo dažnis (metinis)

240 dienų per metus

Naudojimo trukmė

>4 valandų per dieną

Žmogiškasis faktorius,
kurio neįmanoma
sumažinti valdant riziką

Galimas poveikis kūno dalims

Abiejų rankų išorinė pusė (PROC13)
Abi rankos (PROC10)

Kitos darbo sąlygos
įtakojančios poveikį
darbuotojams
Techninės sąlygos ir
proceso parametrų
matavimai
eliminuojantys pralaidų
galimybes

Privaloma laikytis pagrindinių darbo saugos ir higienos reikalavimų.
Aplinka (viduje/lauke)
Patalpoje ir lauke

Naudojimo
dažnis/laikotarpis

Veikiamos odos plotas

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

480 cm2 (PROC13)
960 cm2 (PROC10)
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Techninės sąlygos ir
priemonės
kontroliuojančios
produkto pasklidimą nuo
šaltinio iki darbuotojo

Užtikrinti medžiagos perpylimą izoliuotomis arba į išorę ventiliuojamomis sąlygomis.
Užtikrinti gerą ventiliaciją taškuose, kuriuose galima emisija. Užtikrinti gerą
standartinę pagrindinę arba kontroliuojamą ventiliaciją (oro pasikeitimas 5-15 kartų
per valandą) dirbant patalpose.

Organizacinės
priemonės
limituojančios produkto
išsipylimą, pasklidimą ir
poveikį

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

Sąlygos ir priemonės,
susijusios su
asmeninėmis apsaugos
priemonėmis, higienos ir
sveikatos įvertinimu

Dėvėti tinkamas apsaugines pirštines atitinkančias EN 374 standartą, vykdant
darbus, kurių metu galimas odos kontaktas su medžiaga. Naudoti tinkamas akių
apsaugos priemones, jei numanoma etanolio taškymosi galimybė darbo su medžiaga
metu.

4.1.3. Poveikio aplinkai kontrolė
Fizinis būvis

Skystis

Produkto apibūdinimas

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

Iki 100 %

Naudojami kiekiai

Kasdienis vienoje gamykloje

Nenustatyta

Metinis regionui

2,750 t/metus (pagrindinis)

Metinis suminis

27,500 t/metus (pagrindinis) visa rinka

Išleidimo modelis

300 dienų per metus

Naudojimo dažnis ir
trukmė
Aplinkos faktoriai
neįtakojami rizikos
valdymo
Kitos sąlygos
įtakojančios poveikį
aplinkai
Techninės sąlygos ir
proceso parametrų
matavimai
eliminuojantys pralaidų
galimybes
Techninės sąlygos ir
priemonės, leidžiančios
sumažinti arba išvengti
nuotekų, emisijų ar
išleidimo į dirvožemį
gamybos vietoje
Organizacinės
priemonės siekiant
išvengti/sumažinti
išleidimų kiekiams iš
gamybos vietos

Paviršiniai vandenys

18,000 m3/dieną (numanomas)

Apdirbimo nustatymai
(patalpoje/lauke)

Patalpoje ir lauke

Apdirbimo temperatūra

Aplinkos

Apdirbimo slėgis

Aplinkos

Neišpilti į dirvą ar vandenis. Naudoti atitinkamą emisijos mažinimo įrangą, jei to
reikalauja vietos teisės aktai. Produkto atliekos ir tuščios pakuotės turi būti
tvarkomos kaip pavojingos.

Naudoti atitinkamas priemones
sumažinant nuotekų kiekį ir valant
nuotekas (pvz. biologinės
priemonės)

Efektyvumas >70%

Neišpilti nuotekų tiesiogiai į aplinką

Nuotekas išleisti į miesto kanalizaciją.
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Sąlygos ir priemonės
susijusios su
kanalizacija
Sąlygos ir priemonės
susijusios su atliekomis

Kanalizacijos dydis

>2000 m3/dieną

Suskaidymo efektyvumas

90% (etanolis)

Dumblo panaudojimas

Šalinti arba regeneruoti

Pavojingų atliekų deginimas arba panaudojimas perdirbtuose degaluose.

4.2. Poveikio vertinimas
Poveikio darbuotojams vertinimas apskaičiuotas naudojant Ecetoc TRA modelį v2. Žemiau pateikiamas poveikio
vertinimas pagrįstas procesu, kurio poveikio lygis aukščiausias iš visų procesų, nagrinėjamų šiame scenarijuje
(PROC10)
Poveikis
darbuotojui

Poveikio
vertinimas

DNEL

Įkvėpus
(mg/m3)

96.04

950

Per odą
(mg/kd/dieną)

27.43

343

Mišrus
(mg/kg/dieną)

41.15

343

Pastabos

PROC 10 rezultatai nurodo didžiausią poveikį.

Aplinkos poveikio vertinimas pagrįstas programos Ecetoc TRA v2. (modifikuotos) skaičiavimais, įskaitant
duomenis iš TGD A&B lentelių (MC-Ib, IC-14, UC-48, pagrindinis frakcijos šaltinis 0.1, naudojant vietinę kanalizaciją).
Blogesni rezultatai yra tie, kurie susiję su didžiausią riziką charakterizuojančiais procesais (susiję su pramoniniu
dangų, dažų, klijų naudojimu). Kita poveikio scenarijumi apimama veikla yra mažiau pavojinga aplinkai.
Vertinimo sąlygomis etanolis visiškai ištirpsta vandenyje, lengvai biodegraduoja, nėra bioakumuliatyvus, nesikaupia
nuosėdinėse uolienose ar dirvoje, laikoma, kad suskaidomas iki 90 % vietinėje arba miesto kanalizacijoje.
Patekimo į aplinką kartai per
Vietiniai išleidimai į orą (kg per
300
367
metus (dienos)
dieną)
Dalis naudojama
pagrindiniuose vietos
šaltiniuose
Kiekis sunaudojamas lokaliai
(kg per dieną)

0,1

Vietiniai išleidimai į nuotekas (kg
per dieną)

5

458

Vietiniai išleidimai į dirvą (kg per
dieną)

1

Poveikis aplinkai

PEC

PNEC

Pastabos

Kanalizacija (mg/l)

0,285

580

-

Vietiniuose gėluose
vandenyse (mg/l)

0,039

0,96

-

Vietinėje dirvoje

0,0091
(mg/kg)

0,63
(mg/kgwwt)

-

Vietiniuose jūros vandenyse
(mg/l)

0,0039

0,79

-
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Suminis dienos išmetimų
kiekis į supančią aplinką
(mg/kgdw/d)

Nereikšmingas, palyginus su kasdien suvartojamu maisto forma ir endogenine
forma

Nurodymai tolesniam naudotojui, kad galėtų nustatyti ar jo naudojimo būdai aprašyti šiame
poveikio scenarijuje
Poveikis darbuotojams ir emisija į aplinką įvertinta naudojant programos Ecetoc TRA integruotą versiją 2 ir programą
EUSES v2.0 atitinkamai.
Jei vietinės nustatytos emisijos ribos ženkliai skiriasi nuo nurodytųjų aukščiau, naudoti pateikiamą algoritmą šių
duomenų koregavimui:
PEC koreguota = PEC apskaičiuota * (vietinės emisijos dalis) * (vietinės išmetimų į nuotekas dalis) * (vietinės
išmetimų į upės vandenis dalis) * (vietinės kanalizacijos aktyvumo dalis)
PEC gėluose vandenyse apskaičiavimo pavyzdys:
Koreguota PEC vertė gėluose vandenyse = 0,039* (vietinė emisija [kg/diena] / 5) * (2000 / vietinių nuotėkų
kiekis [m3/diena]) * (18000 / vietinių išleidimų į upės vandenį dalis [m3/diena]) * ((1 – kanalizacijos
aktyvumas)/0.1)
Pastaba:
Kai tik yra galimybė naudokite visas įmanomas priemones, kad sumažintumėte net ir poveikio scenarijuje nurodytas
minimalaus poveikio ribas.

5. Pramoninis etanolio panaudojimas purškiama forma
ES5
Sisteminis pavadinimas
pagal panaudojimo
nuorodą

SU3
PROC7
ERC4

Į poveikio scenarijų
įtraukti darbai ir juos
atitinkantys PROC

Pramoniniuose procesuose (purškiant) (PROC 7)

Poveikio scenarijus yra
skirtas šiems
panaudojimo būdams

Apima pramoninį etanolio ir jo mišinių panaudojimą purškiama forma (pvz.
procesuose, valymui, kaip tirpiklis, dangos sudėtinė dalis). Patalpų dažymas,
dengimas dangomis, klijais, valikliais, gaiviklių naudojimas bei kitų purškiamų mišinių,
kurių sudėtyje yra etanolio ir kurie purškiami automatizuotai gamyklose ar naudojami
kitais panašiais pramoniniais tikslais.

Vertinimo metodai

Ecetoc TRA versija 2 (modifikuota)

5.1. Poveikio scenarijus
5.1.1. Darbo sąlygos ir rizikos vertinimo skaičiavimai
Procesų kategorijos: pramoninis purškimas (oro dispersijos technika). Medžiaga gali būti įkvėpta kaip aerozolis.
Aerozolio jėga paskirstomos dalelės gali reikalauti papildomos poveikio kontrolės.
Aplinkos poveikio kategorijos: pramoninis naudojimas kaip proceso medžiagos atliekama uždaruose procesuose,
netampa gaminio dalimi naudojant tam skirtą arba daugiafunkcinę įrangą, kuri kontroliuojama ir valdoma
automatiškai arba rankiniu būdu.
Gamyklų, naudojančių etanolį skaičius: cheminės medžiagos naudojimas paplitęs.
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5.1.2. Poveikio darbuotojams kontrolė
Fizinis būvis
Produkto apibūdinimas
(įskaitant pakuotę, jei
turi įtakos poveikiui)

Naudojami kiekiai

Skystis

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

Iki 25 %

Cheminės medžiagos garų slėgis

5,73 kPa

Netaikoma
Naudojimo dažnis (savaitinis)

>4 dienų per savaitę

Naudojimo dažnis (metinis)

240 dienų per metus

Naudojimo trukmė

>4 valandų per dieną

Žmogiškasis faktorius,
kurio neįmanoma
sumažinti valdant riziką

Galimas poveikis kūno dalims

Abi rankos ir dilbiai

Veikiamos odos plotas

1500 cm2

Kitos darbo sąlygos
įtakojančios poveikį
darbuotojams
Techninės sąlygos ir
proceso parametrų
matavimai
eliminuojantys pralaidų
galimybes

Privaloma laikytis pagrindinių darbo saugos ir higienos reikalavimų.
Aplinka (viduje/lauke)
Patalpoje

Naudojimo
dažnis/laikotarpis

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

Techninės sąlygos ir
priemonės
kontroliuojančios
produkto pasklidimą nuo
šaltinio iki darbuotojo

Užtikrinti medžiagos perpylimą izoliuotomis arba į išorę ventiliuojamomis sąlygomis.
Užtikrinti gerą ventiliaciją taškuose, kuriuose galima emisija. Užtikrinti gerą
standartinę pagrindinę arba kontroliuojamą ventiliaciją (oro pasikeitimas 5-15 kartų
per valandą) dirbant patalpose.

Organizacinės
priemonės
limituojančios produkto
išsipylimą, pasklidimą ir
poveikį

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

Sąlygos ir priemonės,
Vengti ilgo ir dažno sąlyčio su oda kai tik įmanoma. Dėvėti tinkamas apsaugines
susijusios su
pirštines atitinkančias EN 374 standartą, vykdant darbus, kurių metu galimas odos
asmeninėmis apsaugos
dažnas ir ilgas kontaktas su medžiaga. Dėvėti respiratorių atitinkantį EN 140
priemonėmis, higienos ir standartą su A tipo filtru ar geresniu, jei ventiliuojama kabina („boksas“) nėra
sveikatos įvertinimu
įmanoma.
5.1.3. Poveikio aplinkai kontrolė
Fizinis būvis

Skystis

Produkto apibūdinimas

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

Iki 25 %

Naudojami kiekiai

Kasdienis vienoje gamykloje

Nenustatyta

Metinis pagal regioną

2,750 t/metus (maksimumas, blogiausiu
atveju)

Metinis suminis

27,500 t/metus visa rinka
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Naudojimo dažnis ir
trukmė
Aplinkos faktoriai
neįtakojami rizikos
valdymo
Kitos sąlygos
įtakojančios poveikį
aplinkai

Išleidimo modelis

Nepertraukiamai 300 dienų per metus

Paviršiniai vandenys

18,000 m3/dieną (numanomas)

Apdirbimo nustatymai
(patalpoje/lauke)

Patalpoje ir lauke

Apdirbimo temperatūra

Aplinkos

Apdirbimo slėgis

Aplinkos

Techninės sąlygos ir
proceso parametrų
matavimai
eliminuojantys pralaidų
galimybes

Neišpilti į dirvą ar vandenis. Naudoti atitinkamą emisijos mažinimo įrangą, jei to
reikalauja vietos teisės aktai. Produkto atliekos ir tuščios pakuotės turi būti
tvarkomos kaip pavojingos.

Techninės sąlygos ir
priemonės, leidžiančios
sumažinti arba išvengti
nuotekų, emisijų ar
išleidimo į dirvožemį
gamybos vietoje

Naudoti atitinkamas priemones
sumažinant nuotekų kiekį ir valant
nuotekas (pvz. biologinės
priemonės)

Efektyvumas >70%

Organizacinės
priemonės siekiant
išvengti/sumažinti
išleidimų kiekiams iš
gamybos vietos

Neišpilti nuotekų tiesiogiai į aplinką

Nuotekas išleisti į miesto kanalizaciją..

Kanalizacijos dydis

>2000 m3/dieną

Suskaidymo efektyvumas

90% (etanolis)

Dumblo panaudojimas

Šalinti arba regeneruoti

Sąlygos ir priemonės
susijusios su
kanalizacija
Sąlygos ir priemonės
susijusios su atliekomis

Pavojingų atliekų deginimas arba panaudojimas perdirbtuose degaluose.

5.2. Poveikio vertinimas
Poveikio darbuotojams vertinimas apskaičiuotas naudojant Ecetoc TRA modelį v2.
Poveikis
darbuotojui

Poveikio
vertinimas

DNEL

Įkvėpus
(mg/m3)

480,21

950

Per odą
(mg/kd/dieną)

42,86

343

Mišrus
(mg/kg/dieną)

111,46

343

Pastabos

Poveikio vertinimas ir rizikos vertinimas pateikiamas
be apskaičiavimo blogiausio atvejo scenarijui.

Aplinkos poveikio vertinimas pagrįstas programos Ecetoc TRA v2 (modifikuotos) skaičiavimais, įskaitant
duomenis iš TGD A&B lentelių (MC-Ib, IC-14, UC-48, pagrindinis frakcijos šaltinis 0.1, naudojant vietinę kanalizaciją).
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Blogesni rezultatai yra tie, kurie susiję su didžiausią riziką charakterizuojančiais procesais (susiję su pramoniniu
dangų, dažų, klijų naudojimu). Kita poveikio scenarijumi apimama veikla yra mažiau pavojinga aplinkai.
Vertinimo sąlygomis etanolis visiškai ištirpsta vandenyje, lengvai biodegraduoja, nėra bioakumuliatyvus, nesikaupia
nuosėdinėse uolienose ar dirvoje, laikoma, kad suskaidomas iki 90 % vietinėje arba miesto kanalizacijoje.
Patekimo į aplinką kartai per
metus (dienos)

300

Vietiniai išleidimai į orą (kg per
dieną)

Dalis naudojama
pagrindiniuose vietos
šaltiniuose

0,1

Kiekis sunaudojamas lokaliai
(kg per dieną)

458

Vietiniai išleidimai į dirvą (kg per
dieną)

Poveikis aplinkai

PEC

PNEC

Pastabos

Kanalizacija (mg/l)

0,285

580

-

Vietiniuose gėluose
vandenyse (mg/l)

0,039

0,96

-

Vietinėje dirvoje

0,0091
(mg/kg)

0,63
(mg/kgwwt)

-

Vietiniuose jūros vandenyse
(mg/l)

0,0039

0,79

-

Suminis dienos išmetimų
kiekis į supančią aplinką
(mg/kgdw/d)

Nereikšmingas, palyginus su kasdien suvartojamu maisto forma ir endogenine
forma

Vietiniai išleidimai į nuotekas (kg
per dieną)

367

5

1

Nurodymai tolesniam naudotojui, kad galėtų nustatyti ar jo naudojimo būdai aprašyti šiame poveikio
scenarijuje
Poveikis darbuotojams ir emisija į aplinką įvertinta naudojant programos Ecetoc TRA integruotą versiją 2 ir programą
EUSES v2.0 atitinkamai.
Jei vietinės nustatytos emisijos ribos ženkliai skiriasi nuo nurodytųjų aukščiau, naudokite pateikiamą algoritmą šių
duomenų koregavimui:
PEC koreguota = PEC apskaičiuota * (vietinės emisijos dalis) * (vietinės išmetimų į nuotekas dalis) * (vietinės
išmetimų į upės vandenis dalis) * (vietinės kanalizacijos aktyvumo dalis)
PEC gėluose vandenyse apskaičiavimo pavyzdys:
Koreguota PEC vertė gėluose vandenyse = 0,039* (vietinė emisija [kg/diena] / 5) * (2000 / vietinių nuotėkų
kiekis [m3/diena]) * (18000 / vietinių išleidimų į upės vandenį dalis [m3/diena]) * ((1 – kanalizacijos
aktyvumas)/0.1)

Pastaba:
Kai tik yra galimybė naudokite visas įmanomas priemones, kad sumažintumėte net ir poveikio scenarijuje nurodytas
minimalaus poveikio ribas.
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6. Etanolio naudojimas degalų gamybai
ES6a
Sisteminis pavadinimas
pagal panaudojimo
nuorodą
Į poveikio scenarijų
įtraukti
darbai ir juos
atitinkantys

SU3
PROC16
ERC7
Medžiagos naudojimas degalų gamybai, ribotas poveikis nesudegusiam produktui,
pramoninė ir ne pramoninė aplinka (PROC 16)

PROC
Poveikio scenarijus yra
skirtas šiems
panaudojimo būdams

Kaip degalai ar degalų priedas pramoninėje aplinkoje.

Vertinimo metodai

Ecetoc TRA versija 2 (modifikuota)

6.1. Poveikio scenarijus
6.1.1. Darbo sąlygos ir rizikos vertinimo skaičiavimai
Procesų kategorijos: apima medžiagos naudojimą degalų gamybai (taip pat ir kaip degalų priedas), kai numanoma,
kad bus ribotas poveikis nesudegusiai produkto formai. Neapima poveikio, kurio priežastis išsipylimas ar degimas.
Aplinkos poveikio kategorijos: pramoninis medžiagos naudojimas uždarose sistemose. Naudojama uždaruose
įrenginiuose, tokiuose kaip hidraulinės sistemos skystis, aušinimo skystis šaldytuvuose, alyva varikliuose, dielektrinis
skystis elektros transformatorinėse, alyva aušintuvuose. Nenumatytas tiesioginis sąlytis tarp darbinio skysčio ir
produkto, galimi menki nuotėkiai per nuotekas ir orą.
Gamyklų, naudojančių etanolį skaičius: cheminės medžiagos naudojimas paplitęs.
6.1.2. Poveikio darbuotojams kontrolė
Fizinis būvis
Produkto apibūdinimas
(įskaitant pakuotę, jei
turi įtakos poveikiui)

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte
Cheminės medžiagos garų slėgis

Naudojami kiekiai
Naudojimo
dažnis/laikotarpis

Žmogiškasis faktorius,
kurio neįmanoma
sumažinti valdant riziką
Kitos darbo sąlygos
įtakojančios poveikį
darbuotojams

Skystis
Iki 100 %
5,73 kPa

Netaikoma
Naudojimo dažnis (savaitinis)

>4 dienos per savaitę

Naudojimo dažnis (metinis)

240 dienų per metus

Naudojimo trukmė

>4 valandos per dieną

Galimas poveikis kūno dalims

Vienos rankos išorinė dalis

Veikiamos odos plotas

240 cm2

Privaloma laikytis pagrindinių darbo saugos ir higienos reikalavimų.
Aplinka (viduje/lauke)

Patalpoje

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 reikalavimus
Cheminė medžiaga: Etanolis
Pildymo data: 2013-10-10
Paskutinio atnaujinimo data: 2020-01-02
Versijos Nr.: 3
29 puslapis iš 68
Techninės sąlygos ir
proceso parametrų
matavimai
eliminuojantys pralaidų
galimybes

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

Techninės sąlygos ir
priemonės
kontroliuojančios
produkto pasklidimą nuo
šaltinio iki darbuotojo

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

Organizacinės
priemonės
limituojančios produkto
išsipylimą, pasklidimą ir
poveikį

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

Sąlygos ir priemonės,
susijusios su
asmeninėmis apsaugos
priemonėmis, higienos ir
sveikatos įvertinimu

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

6.1.3. Poveikio aplinkai kontrolė
Fizinis būvis

Skystis

Produkto apibūdinimas

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

Iki 100 %

Naudojami kiekiai

Kasdienis vienoje gamykloje

Nenustatyta

Metinis regionui

30,000 t/metus (maksimumas blogiausiu
atveju)

Metinis suminis

300,000 t/metus (maksimumas, visa rinka)

Išleidimo modelis

Nepertraukiamai 300 dienų per metus

Naudojimo dažnis ir
trukmė
Aplinkos faktoriai
neįtakojami rizikos
valdymo
Kitos sąlygos
įtakojančios poveikį
aplinkai

Paviršiniai vandenys

18,000 m3/dieną (numatomas)

Apdirbimo nustatymai
(patalpoje/lauke)

Patalpoje ir lauke

Apdirbimo temperatūra

Aplinkos

Apdirbimo slėgis

Aplinkos

Techninės sąlygos ir
proceso parametrų
matavimai
eliminuojantys pralaidų
galimybes

Neišpilti į dirvą ar vandenis. Naudoti atitinkamą emisijos mažinimo įrangą, jei to
reikalauja vietos teisės aktai. Produkto atliekos ir tuščios pakuotės turi būti
tvarkomos kaip pavojingos.

Techninės sąlygos ir
priemonės, leidžiančios
sumažinti arba išvengti
nuotekų, emisijų ar

Naudoti atitinkamas priemones
sumažinant nuotekų kiekį ir valant
nuotekas (pvz. biologinės
priemonės)

Efektyvumas >70%

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 reikalavimus
Cheminė medžiaga: Etanolis
Pildymo data: 2013-10-10
Paskutinio atnaujinimo data: 2020-01-02
Versijos Nr.: 3
30 puslapis iš 68
išleidimo į dirvožemį
gamybos vietoje
Organizacinės
priemonės siekiant
išvengti/sumažinti
išleidimų kiekiams iš
gamybos vietos
Sąlygos ir priemonės
susijusios su
kanalizacija
Sąlygos ir priemonės
susijusios su atliekomis

Neišpilti nuotekų tiesiogiai į aplinką

Nuotekas išleisti į miesto kanalizaciją..

Kanalizacijos dydis

>2000 m3/dieną

Suskaidymo efektyvumas

90 %

Dumblo panaudojimas

Šalinti arba regeneruoti

Pavojingų atliekų deginimas arba panaudojimas perdirbtuose degaluose.

6.2. Poveikio vertinimas
Poveikio darbuotojams vertinimas apskaičiuotas naudojant Ecetoc TRA modelį v2.
Poveikis
darbuotojui

Poveikio
vertinimas

DNEL

Įkvėpus (mg/m3)

9,6

950

Per odą
(mg/kd/dieną)

0,3

343

Mišrus
(mg/kg/dieną)

1,7

343

Pastabos

-

Aplinkos poveikio vertinimas pagrįstas programos Ecetoc TRA v2 (modifikuotos) skaičiavimais, įskaitant
duomenis iš TGD A&B lentelių (MC-Ic, IC-9, UC-27, pagrindinis frakcijos šaltinis 0,02, naudojant vietinę kanalizaciją,
emisija vykdoma 350 dienų per metus).
Vertinimo sąlygomis etanolis visiškai ištirpsta vandenyje, lengvai biodegraduoja, nėra bioakumuliatyvus, nesikaupia
nuosėdinėse uolienose ar dirvoje, laikoma, kad suskaidomas iki 90 % vietinėje arba miesto kanalizacijoje.
Patekimo į aplinką kartai per
metus (dienos)

350

Vietiniai išleidimai į orą (kg per
dieną)

Dalis naudojama
pagrindiniuose vietos
šaltiniuose

0,02

Kiekis sunaudojamas lokaliai
(kg per dieną)

1714

Vietiniai išleidimai į dirvą (kg per
dieną)

Poveikis aplinkai

PEC

PNEC

Pastabos

Kanalizacija (mg/l)

0,053

580

-

Vietiniuose gėluose
vandenyse (mg/l)

0,0152

0,96

-

Vietiniai išleidimai į nuotekas (kg
per dieną)

9

1

2
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Vietinėje dirvoje

0,0006
(mg/kg)

0,63
(mg/kgwwt)

-

Vietiniuose jūros vandenyse
(mg/l)

0,0016

0,79

-

Suminis dienos išmetimų
kiekis į supančią aplinką
(mg/kgdw/d)

Nereikšmingas, palyginus su kasdien suvartojamu maisto forma ir endogenine
forma.

Nurodymai tolesniam naudotojui, kad galėtų nustatyti ar jo naudojimo būdai aprašyti šiame
poveikio scenarijuje
Poveikis darbuotojams ir emisija į aplinką įvertinta naudojant programos Ecetoc TRA integruotą versiją 2 ir programą
EUSES v2.0 atitinkamai.
Jei vietinės nustatytos emisijos ribos ženkliai skiriasi nuo nurodytųjų aukščiau, naudokite pateikiamą algoritmą šių
duomenų koregavimui:
PEC koreguota = PEC apskaičiuota * (vietinės emisijos dalis) * (vietinės išmetimų į nuotekas dalis) * (vietinės
išmetimų į upės vandenis dalis) * (vietinės kanalizacijos aktyvumo dalis)
PEC gėluose vandenyse apskaičiavimo pavyzdys:
Koreguota PEC vertė gėluose vandenyse = 0,0152* (vietinė emisija [kg/diena] / 5) * (2000 / vietinių nuotėkų
kiekis [m3/diena]) * (18000 / vietinių išleidimų į upės vandenį dalis [m3/diena]) * ((1 – kanalizacijos
aktyvumas)/0.1)

Pastaba:
Kai tik yra galimybė naudokite visas įmanomas priemones, kad sumažintumėte net ir poveikio scenarijuje nurodytas
minimalaus poveikio ribas.

7. Profesionalus etanolio naudojimas degalų gamybai
ES6b
Sisteminis pavadinimas
pagal panaudojimo
nuorodą

SU22
PROC16
ERC 9a, ERC 9b

Į poveikio scenarijų
įtraukti darbai ir juos
atitinkantys PROC

Medžiagos naudojimas degalų gamybai, ribotas poveikis nesudegusiam produktui,
pramoninė ir ne pramoninė aplinka (PROC 16)

Poveikio scenarijus yra
skirtas šiems
panaudojimo būdams

Kaip degalai ar degalų priedas profesionalioje aplinkoje.

Vertinimo metodai

Ecetoc TRA versija 2 (modifikuota)

7.1. Poveikio scenarijus
7.1.1. Darbo sąlygos ir rizikos vertinimo skaičiavimai
Procesų kategorijos: apima medžiagos naudojimą degalų gamybai (taip pat ir kaip degalų priedas), kai numanoma,
kad bus ribotas poveikis nesudegusiai produkto formai. Neapima poveikio, kurio priežastis išsipylimas ar degimas.
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Aplinkos poveikio kategorijos: pramoninis medžiagos naudojimas uždarose sistemose. Naudojama uždaruose
įrenginiuose, tokiuose kaip hidraulinės sistemos skystis, aušinimo skystis šaldytuvuose, alyva varikliuose, dielektrinis
skystis elektros transformatorinėse, alyva aušintuvuose. Nenumatytas tiesioginis sąlytis tarp darbinio skysčio ir
produkto, galimi menki nuotėkiai per nuotekas ir orą.
Gamyklų, naudojančių etanolį skaičius: cheminės medžiagos naudojimas paplitęs.
7.1.2. Poveikio darbuotojams kontrolė
Produkto apibūdinimas
(įskaitant pakuotę, jei
turi įtakos poveikiui)

Fizinis būvis

Skystis

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

Iki 100 %

Cheminės medžiagos garų slėgis
Naudojami kiekiai
Naudojimo
dažnis/laikotarpis

Žmogiškasis faktorius,
kurio neįmanoma
sumažinti valdant riziką
Kitos darbo sąlygos
įtakojančios poveikį
darbuotojams
Techninės sąlygos ir
proceso parametrų
matavimai
eliminuojantys pralaidų
galimybes

5,73 kPa

Netaikoma
Naudojimo dažnis (savaitinis)

>4 Dienų per savaitę

Naudojimo dažnis (metinis)

240 Dienų per metus

Naudojimo trukmė

>4 Valandos per dieną

Galimas poveikis kūno dalims

Vienos rankos išorinė pusė

Veikiamos odos plotas

240 cm2

Privaloma laikytis pagrindinių darbo saugos ir higienos reikalavimų.
Aplinka (viduje/lauke)

Patalpoje

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

Techninės sąlygos ir
priemonės
kontroliuojančios
produkto pasklidimą nuo
šaltinio iki darbuotojo

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

Organizacinės
priemonės
limituojančios produkto
išsipylimą, pasklidimą ir
poveikį

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

Sąlygos ir priemonės,
susijusios su
asmeninėmis apsaugos
priemonėmis, higienos ir
sveikatos įvertinimu

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

7.1.3. Poveikio aplinkai kontrolė

Produkto apibūdinimas

Fizinis būvis

Skystis

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

Iki 100 %
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Naudojami kiekiai

Naudojimo dažnis ir
trukmė
Aplinkos faktoriai
neįtakojami rizikos
valdymo
Kitos sąlygos
įtakojančios poveikį
aplinkai
Techninės sąlygos ir
proceso parametrų
matavimai
eliminuojantys pralaidų
galimybes
Techninės sąlygos ir
priemonės, leidžiančios
sumažinti arba išvengti
nuotekų, emisijų ar
išleidimo į dirvožemį
gamybos vietoje
Organizacinės
priemonės siekiant
išvengti/sumažinti
išleidimų kiekiams iš
gamybos vietos
Sąlygos ir priemonės
susijusios su
kanalizacija
Sąlygos ir priemonės
susijusios su atliekomis

Kasdienis vienoje gamykloje

Nenustatyta

Metinis pagal regioną

380,000 t/metus

Metinis suminis

3,800,000 t/metus visa rinka pramoniniam,
profesionaliajam ir neprofesionaliajam
naudojimui

Išleidimo modelis

Nepertraukiamas, labai paplitęs: 365 dienos
per metus

Paviršiniai vandenys

18,000 m3/dieną (numatomas)

Apdirbimo nustatymai
(patalpoje/lauke)

Patalpoje ir lauke

Apdirbimo temperatūra

Aplinkos

Apdirbimo slėgis

Aplinkos

Neišpilti į dirvą ar vandenis.

Neišpilti tiesiogiai į aplinką. Naudoti daugiausia uždarose sistemose.

Neišpilti nuotekų tiesiogiai į aplinką

Nuotekas išleisti į miesto kanalizaciją.

Kanalizacijos dydis

>2000 m3/dieną

Suskaidymo efektyvumas

90%

Dumblo panaudojimas

Šalinti arba regeneruoti

Pavojingų atliekų deginimas arba panaudojimas perdirbtuose degaluose.

7.2. Poveikio vertinimas
Poveikio darbuotojams vertinimas apskaičiuotas naudojant Ecetoc TRA modelį v2.
Poveikis
darbuotojui

Poveikio
vertinimas

DNEL

Įkvėpus
(mg/m3)

9.6

950

Pastabos
-
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Per odą
(mg/kd/dieną)

0.3

343

Mišrus
(mg/kg/dieną)

1.7

343

Aplinkos poveikio vertinimas pagrįstas programos Ecetoc TRA modelio ERC9a skaičiavimais, ir duomenys iš
TGD A&B lentelių (MC-IV, IC-6, UC-27). Žemesnės vertės yra susijusios su TGD A&B lentelėmis.
Vertinimo sąlygomis etanolis visiškai ištirpsta vandenyje, lengvai biodegraduoja, nėra bioakumuliatyvus, nesikaupia
nuosėdinėse uolienose ar dirvoje, laikoma, kad suskaidomas iki 90 % vietinėje arba miesto kanalizacijoje.
Patekimo į aplinką kartai per
metus (dienos)

365

Vietiniai išleidimai į orą (kg per
dieną)

Dalis naudojama
pagrindiniuose vietos
šaltiniuose

0,002

Kiekis sunaudojamas lokaliai
(kg per dieną)

2082

Vietiniai išleidimai į dirvą (kg per
dieną)

Poveikis aplinkai

PEC

PNEC

Pastabos

Kanalizacijoje(mg/l)

0,065

580

-

Vietiniuose gėluose
vandenyse (mg/l)

0,0240

0,96

-

Vietinėje dirvoje (mg/kg)

0,0273

Vietiniuose jūros vandenyse
(mg/l)
Suminis dienos išmetimų
kiekis į supančią aplinką
(mg/kgdw/d)

0,0034

Vietiniai išleidimai į nuotekas (kg
per dieną)

0,63
(mg/kgwwt)
0,79

Nenustatyta, plačiai
paplitę
Nenustatyta, plačiai
paplitę
Nenustatyta, plačiai
paplitę

-

Nereikšmingas, palyginus su kasdien suvartojamu maisto forma ir endogenine
forma.

Nurodymai tolesniam naudotojui, kad galėtų nustatyti ar jo naudojimo būdai aprašyti šiame poveikio
scenarijuje
Poveikis darbuotojams ir emisija į aplinką įvertinta naudojant programos Ecetoc TRA integruotą versiją 2 ir programą
EUSES v2.0 atitinkamai.
Jei vietinės nustatytos emisijos ribos ženkliai skiriasi nuo nurodytųjų aukščiau, naudokite pateikiamą algoritmą šių
duomenų koregavimui:
PEC koreguota = PEC apskaičiuota * (vietinės emisijos dalis) * (vietinės išmetimų į nuotekas dalis) * (vietinės
išmetimų į upės vandenis dalis) * (vietinės kanalizacijos aktyvumo dalis)
PEC gėluose vandenyse apskaičiavimo pavyzdys:
Koreguota PEC vertė gėluose vandenyse = 0,024* (vietinė emisija [kg/diena] / 5) * (2000 / vietinių nuotėkų
kiekis [m3/diena]) * (18000 / vietinių išleidimų į upės vandenį dalis [m3/diena]) * ((1 – kanalizacijos
aktyvumas)/0.1)

Pastaba:
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Kai tik yra galimybė naudokite visas įmanomas priemones, kad sumažintumėte net ir poveikio scenarijuje nurodytas
minimalaus poveikio ribas.

8. Etanolio profesionalus naudojimas nepurškiama forma
ES7
Sisteminis pavadinimas
pagal panaudojimo
nuorodą

SU22
PROC10, PROC13, PROC14, PROC19
ERC8a, ERC8d
Panaudojimas volinėse, šepečių sistemose (PROC 10)

Į poveikio scenarijų
įtraukti darbai ir juos
atitinkantys PROC

Medžiagos apdirbimas mirkimu ir užliejimu (PROC 13)
Mišinių ar gaminių gamyba tabletavimo, suspaudimo, ekstruzijos, granuliavimo
metodais (PROC 14)
Maišymas rankiniu būdu, esant intensyviam sąlyčiui su medžiaga, naudojant AAP
propileno pirštines. Ne pramoninė gamyba (PROC 19)

Poveikio scenarijus yra
skirtas šiems
panaudojimo būdams

Apima profesionalų etanolio arba jo mišinių naudojimą nepurškiama forma (kaip
pagalbinė medžiaga, valymo priemonė, tirpiklis, dažų sudedamoji dalis). Patalpoje
naudojamas volinėse, šepečių sistemose, skirtose paviršių, gaminių apdorojimui.
Gaminių mirkymas ir padengimas. Apima sprogmenų stabilizavimą.

Vertinimo metodai

Ecetoc TRA versija 2 (modifikuota)

8.1. Poveikio scenarijus
8.1.1. Darbo sąlygos ir rizikos vertinimo skaičiavimai
Procesų kategorijos: mažai sąnaudų reikalaujantis padengimas pvz. dažų. Paviršių valymas. Medžiaga gali būti
įkvepiama garų formos, sąlytis su oda gali atsirasti per lašus, ištiškus, naudojantis servetėlėmis ir liečiantis prie
apdorotų medžiaga paviršių. Mirkymas. Gaminių panarinimas, apliejimas, mirkymas, užliejimas, plovimas, įskaitant
gumos tipo matricos šaltą formavimą. Apdorotų (po dažymo, padengimo ir pan.) daiktų tvarkymas. Medžiaga
naudojama mažai sąnaudų reikalaujančiuose procesuose tokiuose kaip gaminio mirkymas vonioje ar paviršiaus
padengimas užliejant medžiaga. Mažais kiekiais naudojama laboratorijose (<1 litras ar kilogramas). Taikoma ir
tiems užsiėmimams, kurių metu galimas dažnas ir intensyvus sąlytis su medžiaga, kai poveikio kontrolei
nenaudojamos jokios kitos priemonės išskyrus AAP propileno pirštines.
Aplinkos poveikio kategorijos: plačiai paplitęs viešas ar profesionalus naudojimas patalpoje kaip proceso medžiaga.
Panaudojus dažniausiai patenka į kanalizaciją (pvz. kosmetika, detergentai audinių plovikliuose, mašininis plovimo
skystis, sanitarinių mazgų valymo priemonės, automobilių ir dviračių priežiūros priemonės (blizgikliai, alyvos,
priemonės nuo ledo), dažų tirpikliai ir surišėjai ar kvapikliai ir aerozoliniai propelentai oro gaivikliuose.
Gamyklų, naudojančių etanolį skaičius: cheminės medžiagos naudojimas paplitęs.
8.1.2. Poveikio darbuotojams kontrolė
Fizinis būvis
Produkto apibūdinimas
(įskaitant pakuotę, jei
turi įtakos poveikiui)

Naudojami kiekiai

Skystis

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

Iki 100 %

Cheminės medžiagos garų slėgis

5,73 kPa

Netaikoma
Naudojimo dažnis (savaitinis)

>4 dienų per savaitę
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Naudojimo
dažnis/laikotarpis

Žmogiškasis faktorius,
kurio neįmanoma
sumažinti valdant riziką

Naudojimo dažnis (metinis)

240 dienų per metus

Naudojimo trukmė

>4 valandos per dieną

Galimas poveikis kūno dalims

Abi rankos, išorinė pusė (PROC13, 14)
Abi rankos (PROC10)
Abi rankos ir dilbiai (PROC19

Veikiamos odos plotas

Kitos darbo sąlygos
įtakojančios poveikį
darbuotojams
Techninės sąlygos ir
proceso parametrų
matavimai
eliminuojantys pralaidų
galimybes
Techninės sąlygos ir
priemonės
kontroliuojančios
produkto pasklidimą nuo
šaltinio iki darbuotojo
Organizacinės
priemonės
limituojančios produkto
išsipylimą, pasklidimą ir
poveikį
Sąlygos ir priemonės,
susijusios su
asmeninėmis apsaugos
priemonėmis, higienos ir
sveikatos įvertinimu

480 cm2 (PROC13, 14)
960 cm2 (PROC10)
1980 cm2 (PROC19)

Privaloma laikytis pagrindinių darbo saugos ir higienos reikalavimų.

Aplinka (viduje/lauke)

Patalpoje ir lauke

Jei >4 valandos per dieną (PROC19)

Medžiagos koncentraciją produkte sumažinti
iki 25 %

Sudaryti sąlygas gerai ventiliacijai. Natūrali ventiliacija – atidaryti langus, duris ar
pan. Arba oro padavimas/ištraukimas elektriniu ventiliatoriumi.

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

Dėvėti tinkamas pirštines, atitinkančias EN
374 standartą ir vengti sąlyčio su oda.
Jei PROC 19 ir koncentracija >25 %

Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones,
jei numanoma etanolio taškymosi galimybė
darbo su medžiaga metu.

8.1.3. Poveikio aplinkai kontrolė
Fizinis būvis

Skystis

Produkto apibūdinimas

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

Iki 100 %

Naudojami kiekiai

Kasdienis vienoje gamykloje

Nenustatyta

Metinis vienoje gamykloje

Nenustatyta (plačiai paplitęs naudojimas)

Metinis suminis

10,000 t/metus visa rinka

Išleidimo modelis

Nepertraukiamas 365 dienų per metus

Naudojimo dažnis ir
trukmė
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Aplinkos faktoriai
neįtakojami rizikos
valdymo
Kitos sąlygos
įtakojančios poveikį
aplinkai
Techninės sąlygos ir
proceso parametrų
matavimai
eliminuojantys pralaidų
galimybes
Techninės sąlygos ir
priemonės, leidžiančios
sumažinti arba išvengti
nuotekų, emisijų ar
išleidimo į dirvožemį
gamybos vietoje
Organizacinės
priemonės siekiant
išvengti/sumažinti
išleidimų kiekiams iš
gamybos vietos
Sąlygos ir priemonės
susijusios su
kanalizacija
Sąlygos ir priemonės
susijusios su atliekomis

Paviršiniai vandenys

18,000 m3/dieną (numatomas)

Apdirbimo nustatymai
(patalpoje/lauke)

Patalpoje ir lauke

Apdirbimo temperatūra

Aplinkos

Apdirbimo slėgis

Aplinkos

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

Neišpilti nuotekų tiesiogiai į aplinką. Nuotekas išleisti į miesto kanalizaciją.

Kanalizacijos dydis

>2000 m3/dieną

Suskaidymo efektyvumas

90 % (etanolis)

Dumblo panaudojimas

Šalinti arba regeneruoti

Sulaikyti ir šalinti atliekas vadovaujantis aplinkos apsaugos teisės aktais ir kitais
vietiniais reikalavimais.

8.2. Poveikio vertinimas
Poveikio darbuotojams vertinimas apskaičiuotas naudojant Ecetoc TRA modelį v2. Žemiau pateikiamas poveikio
vertinimas pagrįstas procesu, kurio poveikio lygis aukščiausias iš visų procesų, nagrinėjamų šiame scenarijuje
(PROC19).
Poveikis
darbuotojui

Poveikio
vertinimas

DNEL

Įkvėpus
(mg/m3)

115,25

950

Per odą
(mg/kd/dieną)

84,86

343

Mišrus
(mg/kg/dieną)

101,32

343

Pastabos

PROC 19 metu patiriamas didžiausias poveikis iš
visų procesų, nagrinėjamų šiame poveikio
scenarijuje

Aplinkos poveikio vertinimas pagrįstas programos Ecetoc TRA modelio ERC8a skaičiavimais, ir duomenys iš
TGD A&B lentelių (MC-Ic, IC-6, UC-9). Žemesnės vertės yra pagrįstos ERC apytikriais skaičiavimais, kurių rezultatai
atitinka konservatyviąsias vertes.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 reikalavimus
Cheminė medžiaga: Etanolis
Pildymo data: 2013-10-10
Paskutinio atnaujinimo data: 2020-01-02
Versijos Nr.: 3
38 puslapis iš 68
Vertinimo sąlygomis etanolis visiškai ištirpsta vandenyje, lengvai biodegraduoja, nėra bioakumuliatyvus, nesikaupia
nuosėdinėse uolienose ar dirvoje, laikoma, kad suskaidomas iki 90 % vietinėje arba miesto kanalizacijoje.
Patekimo į aplinką kartai per
metus (dienos)

365

Dalis naudojama
pagrindiniuose vietos
šaltiniuose

0,1

Kiekis sunaudojamas lokaliai
(kg per dieną)

5,5

Vietiniai išleidimai į dirvą (kg per
dieną)

Poveikis aplinkai

PEC

PNEC

Pastabos

Kanalizacija (mg/l)

0,34

580

-

Vietiniuose gėluose
vandenyse (mg/l)

0,045

0,96

-

Vietinėje dirvoje

0,0003
(mg/kg)

0,63
(mg/kgwwt)

-

Vietiniuose jūros vandenyse
(mg/l)

0,0044

0,79

-

Suminis dienos išmetimų
kiekis į supančią aplinką
(mg/kgdw/d)

Vietiniai išleidimai į orą (kg per
dieną)
Vietiniai išleidimai į nuotekas (kg
per dieną)

5

5

1

Nereikšmingas, palyginus su kasdien suvartojamu maisto forma ir endogenine
forma.

Nurodymai tolesniam naudotojui, kad galėtų nustatyti ar jo naudojimo būdai aprašyti šiame poveikio
scenarijuje
Poveikis darbuotojams ir emisija į aplinką įvertinta naudojant programos Ecetoc TRA integruotą versiją 2 ir programą
EUSES v2.0 atitinkamai.
Jei vietinės nustatytos emisijos ribos ženkliai skiriasi nuo nurodytųjų aukščiau, naudokite pateikiamą algoritmą šių
duomenų koregavimui:
PEC koreguota = PEC apskaičiuota * (vietinės emisijos dalis) * (vietinės išmetimų į nuotekas dalis) * (vietinės
išmetimų į upės vandenis dalis) * (vietinės kanalizacijos aktyvumo dalis)
PEC gėluose vandenyse apskaičiavimo pavyzdys:
Koreguota PEC vertė gėluose vandenyse = 0,045* (vietinė emisija [kg/diena] / 5) * (2000 / vietinių nuotėkų
kiekis [m3/diena]) * (18000 / vietinių išleidimų į upės vandenį dalis [m3/diena]) * ((1 – kanalizacijos
aktyvumas)/0.1)

Pastaba:
Kai tik yra galimybė naudokite visas įmanomas priemones, kad sumažintumėte net ir poveikio scenarijuje nurodytas
minimalaus poveikio ribas.

9. Pramoninis etanolio panaudojimas purškiama forma
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ES8
Sisteminis pavadinimas
pagal panaudojimo
nuorodą

SU22
PROC11
ERC8a, ERC8d

Į poveikio scenarijų
įtraukti darbai ir juos
atitinkantys PROC

Nepramoninis išpurškimas (PROC 11)

Poveikio scenarijus yra
skirtas šiems
panaudojimo būdams

Profesionalus etanolio ir jo mišinių išpurškimas (pvz. dažų, dangų, klijų, valiklių ir kitų
mišinių, kurių sudėtyje yra etanolio). Nepramoninis/profesionalus patalpų dažymas,
dengimas dangomis, klijai, vaškais, valikliais ir pan.

Vertinimo metodai

Ecetoc TRA versija 2 (modifikuota)

9.1. Poveikio scenarijus
9.1.1. Darbo sąlygos ir rizikos vertinimo skaičiavimai
Procesų kategorijos: oro dispersijos technika. Paviršių apipurškimas dangomis, klijais, vaškais/valikliais, oro
gaivinimo priemonėmis, smėliavimas. Medžiaga gali būti įkvėpta kaip aerozolis. Aerozolio jėga paskirstomos dalelės
gali reikalauti papildomos poveikio kontrolės.
Aplinkos poveikio kategorijos: plačiai paplitęs viešas ar profesionalus naudojimas patalpoje ir lauke kaip proceso
medžiagos. Panaudojus dažniausiai patenka į kanalizaciją (pvz. kosmetika, detergentai audinių plovikliuose,
mašininis plovimo skystis, sanitarinių mazgų valymo priemonės, automobilių ir dviračių priežiūros priemonės
(blizgikliai, alyvos, priemonės nuo ledo), dažų tirpikliai ir surišėjai ar kvapikliai ir aerozoliniai propelentai oro
gaivikliuose.
Gamyklų, naudojančių etanolį skaičius: cheminės medžiagos naudojimas paplitęs.
9.1.2. Poveikio darbuotojams kontrolė
Fizinis būvis
Produkto apibūdinimas
(įskaitant pakuotę, jei
turi įtakos poveikiui)

Naudojami kiekiai
Naudojimo
dažnis/laikotarpis

Žmogiškasis faktorius,
kurio neįmanoma
sumažinti valdant riziką
Kitos darbo sąlygos
įtakojančios poveikį
darbuotojams
Techninės sąlygos ir
proceso parametrų

Skystis (purškiamasis aerozolis)

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

5-25 %

Cheminės medžiagos garų slėgis

5,73 kPa

Netaikoma
Naudojimo dažnis (savaitinis)

>4 dienų per savaitę

Naudojimo dažnis (metinis)

300 Dienų per metus

Naudojimo trukmė

Kintama

Galimas poveikis kūno dalims

Abi rankos ir dilbiai

Veikiamos odos plotas

1500 cm2

Privaloma laikytis pagrindinių darbo saugos ir higienos reikalavimų.
Aplinka (viduje/lauke)

Patalpoje ir/arba lauke

Jei naudojimo trukmė >4
valanda/dieną

Produkte etanolio kiekis turi neviršyti 5 %
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matavimai
eliminuojantys pralaidų
galimybes

Techninės sąlygos ir
priemonės
kontroliuojančios
produkto pasklidimą nuo
šaltinio iki darbuotojo

Organizacinės
priemonės
limituojančios produkto
išsipylimą, pasklidimą ir
poveikį
Sąlygos ir priemonės,
susijusios su
asmeninėmis apsaugos
priemonėmis, higienos ir
sveikatos įvertinimu

Jei naudojimo trukmė 1-4
valanda/dieną

Produkte etanolio kiekis turi neviršyti 25 %

Jei naudojimo trukmė <1
valanda/dieną

Nenustatyta specialių reikalavimų

Medžiagos kiekis produkte >25 %

Užtikrinti sustiprintą ventiliaciją. Ventiliacija
gali būti natūrali arba kontroliuojama (oras
turi pasikeisti 5-15 kartų per valandą).

Medžiagos kiekis produkte 5 – 25 %

Sudaryti sąlygas gerai ventiliacijai. Natūrali
ventiliacija – atidaryti langus, duris ar pan.
Arba oro padavimas/ištraukimas elektriniu
ventiliatoriumi.

Medžiagos kiekis produkte <5 %

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

Nedirbti su produktu daugiau nei 1 valandą per dieną, jei medžiagos koncentracija
produkte viršija 25 % ir patalpoje nėra mechaninės ventiliacijos (min efektyvumas
70 %).
Privalomas respiratorius, sulaikantis
90% įkvepiamos medžiagos

Sąlyga: nėra tinkamos ventiliacijos ir
medžiagos koncentracija produkte >25 %

Dėvėti tinkamas pirštines,
atitinkančias EN374 standartą ir
vengti sąlyčio su oda.

Sąlyga: medžiagos koncentracija produkte
>5 %

9.1.3. Poveikio aplinkai kontrolė
Fizinis būvis

Skystis (purškiamasis)

Produkto apibūdinimas

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

5-25 %

Naudojami kiekiai

Kasdienis vienoje gamykloje

Nenustatyta

Metinis vienoje gamykloje

Nenustatyta (plačiai paplitęs naudojimas)

Metinis suminis

10,000 t/metus visa rinka

Išleidimo modelis

Nepertraukiamai 365 dienas per metus

Paviršiniai vandenys

18,000 m3/dieną (numatomas)

Apdirbimo nustatymai
(patalpoje/lauke)

Patalpoje ir lauke

Apdirbimo temperatūra

Aplinkos

Apdirbimo slėgis

Aplinkos

Naudojimo dažnis ir
trukmė
Aplinkos faktoriai
neįtakojami rizikos
valdymo
Kitos sąlygos
įtakojančios poveikį
aplinkai
Techninės sąlygos ir
proceso parametrų
matavimai

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai
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eliminuojantys pralaidų
galimybes
Techninės sąlygos ir
priemonės, leidžiančios
sumažinti arba išvengti
nuotekų, emisijų ar
išleidimo į dirvožemį
gamybos vietoje
Organizacinės
priemonės siekiant
išvengti/sumažinti
išleidimų kiekiams iš
gamybos vietos
Sąlygos ir priemonės
susijusios su
kanalizacija
Sąlygos ir priemonės
susijusios su atliekomis

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

Neišpilti nuotekų tiesiogiai į aplinką. Nuotekas išleisti į miesto kanalizaciją.

Kanalizacijos dydis

>2000 m3/dieną

Suskaidymo efektyvumas

90 %

Dumblo panaudojimas

Šalinti arba regeneruoti

Sulaikyti ir šalinti atliekas vadovaujantis aplinkos apsaugos teisės aktais ir kitais
vietiniais reikalavimais.

9.2. Poveikio vertinimas
Poveikio darbuotojams vertinimas apskaičiuotas naudojant Ecetoc TRA modelį v2. Žemiau pateikiamas poveikio
vertinimas pagrįstas procesu, kurio poveikio lygis aukščiausias iš visų procesų, nagrinėjamų šiame scenarijuje
(PROC19).
Poveikis
darbuotojui

Poveikio
vertinimas

DNEL

Įkvėpus
(mg/m3)

672,29

950

Per odą
(mg/kd/dieną)

21,43

343

Mišrus
(mg/kg/dieną)

117,47

343

Pastabos

-

Aplinkos poveikio vertinimas pagrįstas programos Ecetoc TRA modelio ERC8a skaičiavimais, ir duomenys iš
TGD A&B lentelių (MC-Ic, IC-6, UC-9). Žemesnės vertės yra pagrįstos ERC apytikriais skaičiavimais, kurių rezultatai
atitinka konservatyviąsias vertes.
Vertinimo sąlygomis etanolis visiškai ištirpsta vandenyje, lengvai biodegraduoja, nėra bioakumuliatyvus, nesikaupia
nuosėdinėse uolienose ar dirvoje, laikoma, kad suskaidomas iki 90 % vietinėje arba miesto kanalizacijoje.
Patekimo į aplinką kartai per
metus (dienos)

365

Dalis naudojama
pagrindiniuose vietos
šaltiniuose

0,1

Vietiniai išleidimai į orą (kg per
dieną)
Vietiniai išleidimai į nuotekas (kg
per dieną)

Nenustatyta, plačiai
paplitę
Nenustatyta, plačiai
paplitę
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Kiekis sunaudojamas lokaliai
(kg per dieną)

5,5

Vietiniai išleidimai į dirvą (kg per
dieną)

Poveikis aplinkai

PEC

PNEC

Pastabos

Kanalizacija (mg/l)

0,34

580

-

Vietiniuose gėluose
vandenyse (mg/l)

0,045

0,96

-

Vietinėje dirvoje

0,0003
(mg/kg)

0,63
(mg/kgwwt)

-

Vietiniuose jūros vandenyse
(mg/l)

0,0044

0,79

-

Suminis dienos išmetimų
kiekis į supančią aplinką
(mg/kgdw/d)

Nenustatyta, plačiai
paplitę

Nereikšmingas, palyginus su kasdien suvartojamu maisto forma ir endogenine
forma.

Nurodymai tolesniam naudotojui, kad galėtų nustatyti ar jo naudojimo būdai aprašyti šiame poveikio
scenarijuje
Poveikis darbuotojams ir emisija į aplinką įvertinta naudojant programos Ecetoc TRA integruotą versiją 2 ir programą
EUSES v2.0 atitinkamai.
Jei vietinės nustatytos emisijos ribos ženkliai skiriasi nuo nurodytųjų aukščiau, naudokite pateikiamą algoritmą šių
duomenų koregavimui:
PEC koreguota = PEC apskaičiuota * (vietinės emisijos dalis) * (vietinės išmetimų į nuotekas dalis) * (vietinės
išmetimų į upės vandenis dalis) * (vietinės kanalizacijos aktyvumo dalis)
PEC gėluose vandenyse apskaičiavimo pavyzdys:
Koreguota PEC vertė gėluose vandenyse = 0,045* (vietinė emisija [kg/diena] / 5) * (2000 / vietinių nuotėkų
kiekis [m3/diena]) * (18000 / vietinių išleidimų į upės vandenį dalis [m3/diena]) * ((1 – kanalizacijos
aktyvumas)/0.1)

Pastaba:
Kai tik yra galimybė naudokite visas įmanomas priemones, kad sumažintumėte net ir poveikio scenarijuje nurodytas
minimalaus poveikio ribas.

10. Etanolio kaip automobilinių degalų naudojimas
ES9a
Sisteminis pavadinimas
pagal panaudojimo
nuorodą

SU21
PC13
ERC9a, ERC9b

Į poveikio scenarijų
įtraukti darbai ir juos
atitinkantys PC

Degalai (PC 13)
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Poveikio scenarijus yra
skirtas šiems
panaudojimo būdams

Vartotų naudojami degalai, kurių sudėtyje yra etanolio

Vertinimo metodai

Ecetoc TRA versija 2 (modifikuota), ConsExpo v 4.1

10.1. Poveikio scenarijus
10.1.1. Darbo sąlygos ir rizikos vertinimo skaičiavimai
Produktų kategorijos: etanolio naudojimas automobiliniam kurui. Nežymus etanolio garų poveikis įmanomas pilantis
degalus degalinėse arba pervežant degalus kanistruose. Normaliomis įprastomis sąlygomis naudojant degalus
(veikiant automobilio varikliui) etanolio poveikis nenumatomas, kadangi degalai (kurių sudėtyje yra medžiaga)
naudojami uždaroje variklio degimo sistemoje.
Aplinkos poveikio kategorijos: plačiai naudojama lauke. Dažniausiai galimas menkas tiesioginis patekimas į aplinką
per atsitiktinius išsipylimus ir garavimą pilant degalus į automobilius.
Gamyklų, naudojančių etanolį skaičius: cheminės medžiagos naudojimas paplitęs.
10.1.2. Poveikio vartotojui kontrolė
Medžiagos koncentracija
produkte
Produkto kiekis, kuris
sunaudojamas per vieną
kartą

gali būti >25 %
Iki 100 litrų

Poveikio/išleidimo dalis

0,001 (tik garų forma ir mažais išsipylusiais kiekiais, kai užpildoma transporto
priemonė)

Naudojimo
dažnis/laikotarpis

Poveikio dažnumas: kassavaitinis

Naudojimo sąlygos

Lauke

Techninės (susijusios su
produktu) naudojimo
sąlygos

Nėra specifinių reikalavimų

Organizacinės vartotojų
apsaugos priemonės
(pvz. rekomendacijos
ir/ar naudojimo
instrukcijos
(ženklinimas))

Naudojimo trukmė per vieną kartą: <5 minutės (kol užpildoma transporto priemonė)

Nėra specifinių reikalavimų

10.1.3. Poveikio aplinkai kontrolė
Fizinis būvis

Skystis

Produkto apibūdinimas

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

Gali būti >25 %

Naudojami kiekiai

Kasdienis vienoje gamykloje

nenustatyta

Metinis vienoje gamykloje

nenustatyta (plačiai naudojama)

Metinis suminis

3,800,000 t/metus, visa rinka pramoniniam,
profesionaliam ir kasdieniam naudojimui
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Naudojimo dažnis ir
trukmė
Aplinkos faktoriai
neįtakojami rizikos
valdymo
Kitos sąlygos
įtakojančios poveikį
aplinkai

Išleidimo modelis

365 dienų per metus

Paviršiniai vandenys

18,000m3/dieną (numatomas)

Apdirbimo nustatymai
(patalpoje/lauke)

Lauke

Apdirbimo temperatūra

Aplinkos

Apdirbimo slėgis

Aplinkos

Sąlygos ir priemonės
susijusios su
kanalizacija

Išleidimų į nuotekas ar kanalizaciją, naudojant pagal paskirtį nesitikima. Etanolio
patekimas į aplinką iš produkto galimas tik garų pavidalu, kai užpildomi degalais
automobiliai (<0,01 %, numatant, kad mažiau nei 10 gramų etanolio išgaruoja
užpildant 75 litrų degalų baką per 2-5 minutes).

Sąlygos ir priemonės
atliekų, susijusių su šio
produkto naudojimu,
šalinimui

Nėra atliekų naudojant šiuo būdu.

Sąlygos ir priemonės
atliekų perdirbimui

Nenustatyta

10.2. Poveikio vertinimas
Poveikio vartotojui vertinimas informatyvus tik vienam procesui. Įvertinimai apskaičiuoti pramonės modeliu
(juodraštinė versija MasterCSA_8April2010) cheminės saugos vertinimas (PC13, automobiliniai degalai 100 %
koncentracija).
Poveikis vartotojui

Poveikio
vertinimas

DNEL

Pastabos

Per odą (mg/kg/dieną)

35,00

LTS 206

-

Oral (mg/kg/dieną)

0,00

LTS 87

-

Įkvėpus (mg/m3, 24 valandos per
dieną)

1,54

LTS 144

-

Visas organizmas

-

-

-

Aplinkos poveikio vertinimas pagrįstas Ecetoc TRA v2 modeliu, remiantis ERC8d nustatymais ir suminiu kiekiu
3,800,000 tonų per metus.
Patekimo į aplinką kartai per
metus (dienos)

365

Vietiniai išleidimai į orą (kg per
dieną)

Nenustatyta, plačiai
paplitęs naudojimas

Dalis naudojama pagrindiniuose
vietos šaltiniuose

0.002

Vietiniai išleidimai į nuotekas (kg
per dieną)

Nenustatyta, plačiai
paplitęs naudojimas

Kiekis sunaudojamas lokaliai (kg
per dieną)

nenustatyta

Vietiniai išleidimai į dirvą (kg per
dieną)

Nenustatyta, plačiai
paplitęs naudojimas

Poveikis aplinkai

PEC

PNEC

Pastabos
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Kanalizacijoje (mg/l)

0,065

580

-

Vietiniuose gėluose vandenyse
(mg/l)

0,0240

0,96

-

Vietinėje dirvoje (mg/kg)

0,0273

0,63
(mg/kgwwt)

-

Vietiniuose jūros vandenyse
(mg/l)

0,0034

0,79

-

Suminis dienos išmetimų
kiekis į supančią aplinką
(mg/kgdw/d)

Nereikšmingas, palyginus su kasdien suvartojamu maisto forma ir endogenine
forma.

Pastaba:
Kai tik yra galimybė naudokite visas įmanomas priemones, kad sumažintumėte net ir poveikio scenarijuje nurodytas
minimalaus poveikio ribas.

11. Etanolio naudojimas buitiniame kure
ES9b
Sisteminis pavadinimas
pagal panaudojimo
nuorodą
Į poveikio scenarijų
įtraukti darbai ir juos
atitinkantys PC
Poveikio scenarijus yra
skirtas šiems
panaudojimo būdams

SU21
PC13
ERC8a, ERC8d

Vertinimo metodai

Ecetoc TRA versija 2 (modifikuota), ConsExpo v 4.1

Degalai (PC 13)
Buitinis kuras, kurio sudėtyje yra etanolio, pvz. etanolinio kuro krosnelės, fondiu
rinkiniai, šildytuvai ir t.t. Taip pat apima sodo įrangai skirtus degalus.

11.1. Poveikio scenarijus
11.1.1. Darbo sąlygos ir rizikos vertinimo skaičiavimai
Produktų kategorijos: degalai (skirti buitiniam naudojimui) tokie kaip etanolio skystis/gelis židiniams, fondiu rinkiniai,
šildytuvai, etc. Naudojant galimas menkas poveikis išliejus skystą produktą iš pakuotės ant vartotojo arba įrangos.
Degimo metu etanolio poveikio aplinkai ir vartotojui nėra, kadangi etanolis sudega pilnai.
Aplinkos poveikio kategorijos: labai plačiai naudojamas lauke ir patalpose. Panaudojus atliekos tiesiogiai patenka į
kanalizaciją arba aplinką. Naudojant buitinį kurą, etanolis gali garuoti pildant įrangą.
Gamyklų, naudojančių etanolį skaičius: cheminės medžiagos naudojimas paplitęs.
11.1.2. Poveikio vartotojui kontrolė
Medžiagos koncentracija
produkte
Produkto kiekis, kuris
sunaudojamas per vieną
kartą

>25 %
Iki 1 litrų
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Galimas poveikis kūno
dalims

Naudojimo
dažnis/laikotarpis
Naudojimo sąlygos
Techninės (susijusios su
produktu) naudojimo
sąlygos
Organizacinės vartotojų
apsaugos priemonės
(pvz. rekomendacijos
ir/ar naudojimo
instrukcijos )

Vienos rankos vidinė dalis: 210 cm2
Naudojimo dažnumas: 1 kartą per savaitę
Naudojimo trukmė: 5 minutės (įrenginio užpildymas)
Patalpoje ir lauke
Nėra specifinių reikalavimų

Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones, jei numanoma etanolio taškymosi
galimybė darbo su medžiaga metu.

11.1.3. Poveikio aplinkai kontrolė

Produkto apibūdinimas

Naudojami kiekiai
Naudojimo dažnis ir
trukmė
Aplinkos faktoriai
neįtakojami rizikos
valdymo

Kitos sąlygos
įtakojančios poveikį
aplinkai
Sąlygos ir priemonės
susijusios su
kanalizacija

Fizinis būvis

Skystis

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

Gali būti >25 %

Kasdienis vienoje gamykloje

Nenustatyta

Metinis vienoje gamykloje

Nenustatyta (plačiai naudojama)

Metinis suminis

10,000 t/metus, visa rinka

Išleidimo modelis

365 dienos per metus

Paviršiniai vandenys

18,000m3/dieną (numatomas)

Apdirbimo nustatymai
(patalpoje/lauke)

Patalpoje ir/ar lauke

Apdirbimo temperatūra

Aplinkos

Apdirbimo slėgis

Aplinkos

Išleidimų į nuotekas ar kanalizaciją, naudojant pagal paskirtį nesitikima. Etanolio
patekimas į aplinką iš produkto galimas tik garų pavidalu, kai užpildomi kuru
įrenginiai.

Sąlygos ir priemonės
atliekų, susijusių su šio
produkto naudojimu,
šalinimui

Nėra atliekų naudojant šiuo būdu.

Sąlygos ir priemonės
atliekų perdirbimui

Nenustatyta
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11.2. Poveikio vertinimas
Poveikio vartotojui vertinimas informatyvus tik vienam procesui. Įvertinimai apskaičiuoti pramonės modeliu
(juodraštinė versija MasterCSA_8April2010) cheminės saugos vertinimas (PC13, sodo įrangos užpildymas degalais,
koncentracija 100 %).
Poveikis vartotojui

Poveikio
vertinimas

DNEL

Pastabos

Per odą (mg/kg/dieną)

70,00

LTS 206

-

Prarijus (mg/kg/dieną)

0,00

LTS 87

-

Įkvėpus (mg/m3 per 24 val.
dieną)

0,81

LTS 144

-

Sisteminis viso organizmo

-

-

-

Aplinkos poveikio vertinimas pagrįstas Ecetoc TRA v2 modeliu, remiantis ERC8a nustatymais ir suminiu kiekiu
10,000 tonų per metus
Vertinimo sąlygomis etanolis visiškai ištirpsta vandenyje, lengvai biodegraduoja, nėra bioakumuliatyvus, nesikaupia
nuosėdinėse uolienose ar dirvoje, laikoma, kad suskaidomas iki 90 % vietinėje arba miesto kanalizacijoje.
Patekimo į aplinką kartai per
metus (dienos)

365

Vietiniai išleidimai į orą (kg per
dieną)

Nenustatyta, plačiai
naudojama

Dalis naudojama pagrindiniuose
vietos šaltiniuose

0,002

Vietiniai išleidimai į nuotekas (kg
per dieną)

Nenustatyta, plačiai
naudojama

Kiekis sunaudojamas lokaliai (kg
per dieną)

nenustatyta

Vietiniai išleidimai į dirvą (kg per
dieną)

Nenustatyta, plačiai
naudojama

Poveikis aplinkai

PEC

PNEC

Pastabos

Kanalizacijoje (mg/l)

0,340

580

-

Vietiniuose gėluose vandenyse
(mg/l)

0,0447

0,96

-

Vietinėje dirvoje (mg/kg)

0,0003

0,63
(mg/kgwwt)

-

Vietiniuose jūros vandenyse
(mg/l)

0,0044

0,79

-

Suminis dienos išmetimų
kiekis į supančią aplinką
(mg/kgdw/d)

Nereikšmingas, palyginus su kasdien suvartojamu maisto forma ir endogenine
forma.

Pastaba:
Kai tik yra galimybė naudokite visas įmanomas priemones, kad sumažintumėte net ir poveikio scenarijuje nurodytas
minimalaus poveikio ribas.
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12. Produktai, kurių sudėtyje yra etanolio (<50 g vienete)
ES9c
Sisteminis pavadinimas
pagal panaudojimo
nuorodą

SU21
PC: 1, 3, 8, 12, 14, 15, 18, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 34, 39
ERC8a, ERC8d
Klijai, sandarikliai (PC 1)
Oro gaivikliai (PC 3)
Biocidiniai produktai (pvz. dezinfekantai, pesticidai) (PC 8)
Trąšos (PC 12)
Metalų paviršiaus apdirbimo produktai, įskaitant galvaniką ir elektroilitinius produktus
(įskaitant medžiagas laikinai prisijungiančias prie metalų paviršiaus) (PC 14)
Nemetalinių paviršių apdirbimas produktu (pvz. sienų paruošimas dažymui) (PC 15)

Į poveikio scenarijų
įtraukti darbai ir juos
atitinkantys PC

Dažai ir toneriai (PC 18)
Odos rauginimo, dažymo, apdailinimo, impregnavimo ir priežiūros produktai (PC 23)
Lubrikantai, tepalai, spaudos produktai (PC 24)
Augalų apsaugos produktai (PC 27)
Kvapai, kvepalai (PC 28)
Fotochemija (PC 30)
Blizginimo priemonės ir vaškų mišiniai (PC 31)
Tekstilės dažai, apdailinimo ir impregnavimo priemonės, įskaitant baliklius ir kitas
apdirbimo priemones (PC 34)
Kosmetika, asmens priežiūros priemonės (PC 39)

Poveikio scenarijus yra
skirtas šiems
panaudojimo būdams

Plataus naudojimo produktai, kuriuose etanolio kiekis neviršija 50g viename produkto
vienete

Vertinimo metodai

Ecetoc TRA versija 2 (modifikuota), ConsExpo v 4.1

12.1. Poveikio scenarijus
12.1.1. Darbo sąlygos ir rizikos vertinimo skaičiavimai
Produktų kategorijos: klijai (išskyrus kilimų ir grindų klijus), sandarikliai; oro gaivikliai; meniniams tikslams ir hobiui
naudojamos priemonės; statybinės medžiagos; metalinių paviršių apdorojimo priemonės; nemetalinių paviršių
apdirbimo priemonės; dažai ir toneriai; sodo ir vejos priežiūros priemonės; odos rauginimo, dažymo, apdailinimo,
impregnavimo ir priežiūros produktai; lubrikantai, tepalai, spaudos produktai; augalų apsaugos priemonės;
kosmetika ir asmeninės higienos priemonės; kvapai ir kvepalai; fotochemija; blizginimo priemonės ir vaškų mišiniai;
tekstilės dažai, apdailinimo ir impregnavimo priemonės.
Aplinkos poveikio kategorijos: plačiai naudojama lauke ir patalpoje. Nuotėkos patenka tiesiogiai į kanalizaciją arba
aplinką.
Gamyklų, naudojančių etanolį skaičius: cheminės medžiagos naudojimas paplitęs.
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12.1.2. Poveikio vartotojui kontrolė
Medžiagos koncentracija
<1 %
produkte
Produkto apibūdinimas
(įskaitant pakuotę, jei
turi įtakos poveikiui)
Produkto kiekis, kuris
sunaudojamas per vieną
kartą

1-5 %

5-25 %

>25 %

PC24, PC31

PC5, PC10,
PC22, PC23,
PC27, PC30,
PC34

PC1, PC8, PC14,
PC15, PC18,

PC3, PC28

<50 g

<50 g

<50 g

<10 g

Naudojimo dažnis: gali būti naudojamas kasdien

Naudojimo
dažnis/laikotarpis
Naudojimo sąlygos
Techninės (susijusios su
produktu) naudojimo
sąlygos
Organizacinės vartotojų
apsaugos priemonės
(pvz. rekomendacijos
ir/ar naudojimo
instrukcijos
(ženklinimas))

Naudojimo trukmė: iki 4 valandų
Patalpoje (minimalus patalpos plotas 20m3) arba lauke
Nenustatyta

Nenustatyta

Nenustatyta

Kontroliuojamas
purškimas arba
automatinis padavimas.

Nėra specifinių
reikalavimų

Nėra specifinių
reikalavimų

Nėra specifinių
reikalavimų

Nepurkšti mažose,
uždarose erdvėse.
Vengti įkvėpimo ir
kontakto su oda.

12.1.3. Poveikio aplinkai kontrolė
Fizinis būvis

Skystis

Produkto apibūdinimas

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

Gali būti >25 %

Naudojami kiekiai

Kasdienis vienoje gamykloje

Nenustatyta

Metinis vienoje gamykloje

Nenustatyta (plačiai naudojama)

Metinis suminis

10,000 t/metus visa rinka, išskyrus
kosmetiką ir asmens higienos priežiūros
priemones

Išleidimo modelis

365 dienas per metus

Naudojimo dažnis ir
trukmė
Aplinkos faktoriai
neįtakojami rizikos
valdymo
Kitos sąlygos
įtakojančios poveikį
aplinkai

Paviršiniai vandenys

18,000 m3/dieną (numatomas)

Apdirbimo nustatymai
(patalpoje/lauke)

Patalpoje

Apdirbimo temperatūra

Aplinkos

Apdirbimo slėgis

Aplinkos

Kanalizacijos dydis

>2000 m3/dieną
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Sąlygos ir priemonės
susijusios su
kanalizacija

Suskaidymo efektyvumas

90 %

Dumblo panaudojimas (šalinti arba
regeneruoti)

Šalinti arba regeneruoti

Sąlygos ir priemonės
atliekų, susijusių su šio
produkto naudojimu,
šalinimui

Nėra specifinių reikalavimų

Sąlygos ir priemonės
atliekų perdirbimui

Nėra specifinių reikalavimų

12.2. Poveikio vertinimas
Poveikio vartotojui vertinimas informatyvus tik vienam procesui. Įvertinimai apskaičiuoti pramonės modeliu
(juodraštinė versija MasterCSA_8April2010) cheminės saugos vertinimas (PC31, blizginimo priemonės ir vaškų
mišiniai, skirti baldams, batams, odos gaminiams).
Poveikis vartotojui

Poveikio
vertinimas

DNEL

Pastabos

Per odą (mg/kg/dieną)

2,87

LTS 206

-

Oral (mg/kg/dieną)

0,00

LTS 87

-

Įkvėpus (mg/m3 per 24 val.
dieną)

10,31

LTS 144

-

Sisteminis viso organizmo

-

-

-

Aplinkos poveikio vertinimas pagrįstas Ecetoc TRA v2 modeliu, remiantis ERC8a ir ERC8d nustatymais. Žemiau
pateikiami skaičiavimai pagrįsti ERC8d, suminis kiekis 10,000 tonų per metus, neįskaitant kosmetikos ir asmens
priežiūros priemonių naudojimo. Visa rinka – 200,000 tonų per metus – emisija iš šios srities patenka į orą.
Vertinimo sąlygomis etanolis visiškai ištirpsta vandenyje, lengvai biodegraduoja, nėra bioakumuliatyvus, nesikaupia
nuosėdinėse uolienose ar dirvoje, laikoma, kad suskaidomas iki 90 % vietinėje arba miesto kanalizacijoje
Patekimo į aplinką kartai per
metus (dienos)

365

Vietiniai išleidimai į orą (kg per
dieną)

Nenustatyta, plačiai
paplitę

Dalis naudojama pagrindiniuose
vietos šaltiniuose

0,002

Vietiniai išleidimai į nuotekas (kg
per dieną)

Nenustatyta, plačiai
paplitę

Kiekis sunaudojamas lokaliai (kg
per dieną)

nenustatyta

Vietiniai išleidimai į dirvą (kg per
dieną)

Nenustatyta, plačiai
paplitę

Poveikis aplinkai

PEC

PNEC

Pastabos

Kanalizacijoje (mg/l)

0,340

580

-

Vietiniuose gėluose vandenyse
(mg/l)

0,0447

0,96

-

Vietinėje dirvoje (mg/kg)

0,0003

0,63
(mg/kgwwt)

-
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Vietiniuose jūros vandenyse
(mg/l)
Suminis dienos išmetimų
kiekis į supančią aplinką
(mg/kgdw/d)

0,0044

0,79

-

Nereikšmingas, palyginus su kasdien suvartojamu maisto forma ir endogenine
forma.

Pastaba:
Kai tik yra galimybė naudokite visas įmanomas priemones, kad sumažintumėte net ir poveikio scenarijuje nurodytas
minimalaus poveikio ribas.

13. Etanolio naudojimas uždarose sistemose
ES9d
Sisteminis pavadinimas
pagal panaudojimo
nuorodą

SU21
PC16, PC17
ERC9a, ERC9b

Į poveikio scenarijų
įtraukti darbai ir juos
atitinkantys PC

Šilumą pernešantys skysčiai (PC 16)

Poveikio scenarijus yra
skirtas šiems
panaudojimo būdams

Etanolio turinčiu produktų naudojimas, kai etanolis yra uždaroje sistemoje, poveikio
nėra arba beveik nėra

Vertinimo metodai

Ecetoc TRA versija 2 (modifikuota), ConsExpo v 4.1

Hidrauliniai skysčiai (PC 17)

13.1. Poveikio scenarijus
13.1.1. Darbo sąlygos ir rizikos vertinimo skaičiavimai
Produktų kategorijos: šilumą pernešantys skysčiai; hidrauliniai skysčiai ir kiti produktai, kur etanolis yra uždaroje
sistemoje, poveikio vartotojui nėra normaliomis arba nuspėjamomis sąlygomis.
Aplinkos poveikio kategorijos: plačiai naudojama tiek patalpose, tiek lauke, dažniausiai uždaroje sistemoje.
Naudojama tokiose uždaruose įrenginiuose kaip šaldymo skystis šaldytuve, aliejiniuose elektriniuose šildytuvuose,
hidraulinis skystis automobilių stabdžiuose, alyva variklio tepaluose ir stabdžių skystis automobiliniuose stabdžiuose.
Gamyklų, naudojančių etanolį skaičius: cheminės medžiagos naudojimas paplitęs.
13.1.2. Poveikio vartotojui kontrolė
Medžiagos koncentracija
>25 %
produkte
Produkto apibūdinimas
(įskaitant pakuotę, jei
turi įtakos poveikiui)

Medžiaga naudojama uždaroje sistemoje, todėl poveikio vartotojui nėra, naudojant
pagal paskirtį.
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Produkto kiekis, kuris
sunaudojamas per vieną
kartą
Naudojimo
dažnis/laikotarpis
Naudojimo sąlygos
Techninės (susijusios su
produktu) naudojimo
sąlygos
Organizacinės vartotojų
apsaugos priemonės
(pvz. rekomendacijos
ir/ar naudojimo
instrukcijos
(ženklinimas))

Nenustatyta, medžiaga uždaroje sistemoje
Naudojimo dažnis: 1-5 kartai per metus
Naudojimo trukmė: kintama
Nenustatyta medžiagoms uždarose sistemose
Nenustatyta medžiagoms uždarose sistemose

Neatidarinėti ir nepažeisti įpakavimo naudojimo metu ar prieš išmetant. Panaudotą
išmesti kaip cheminę šiukšlę. Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones, jei
numanoma etanolio taškymosi galimybė darbo su medžiaga metu.

13.1.3. Poveikio aplinkai kontrolė
Fizinis būvis

Skystis

Produkto apibūdinimas

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

Gali būti >25 %

Naudojami kiekiai

Kasdienis vienoje gamykloje

Nenustatyta

Metinis vienoje gamykloje

Nenustatyta (plačiai naudojama uždarose
sistemose)

Metinis suminis

10,000 t/metus visa rinka

Naudojimo dažnis ir
trukmė

Išleidimo modelis

365 dienas per metus

Aplinkos faktoriai
neįtakojami rizikos
valdymo

Paviršiniai vandenys

Kitos sąlygos
įtakojančios poveikį
aplinkai
Sąlygos ir priemonės
susijusios su
kanalizacija
Sąlygos ir priemonės
atliekų, susijusių su šio
produkto naudojimu,
šalinimui
Sąlygos ir priemonės
atliekų perdirbimui

18,000m3/dieną (numatomas)

Apdirbimo nustatymai
(patalpoje/lauke)

Patalpoje

Apdirbimo temperatūra

Aplinkos

Apdirbimo slėgis

Aplinkos

Dirvos ar vandenų užteršimas neįmanomas naudojant pagal paskirtį tinkama. Visą
gyvavimo laiką medžiaga naudojama uždaroje sistemoje.

Nėra atliekų naudojant šiuo būdu.

Nenustatyta
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13.2. Poveikio vertinimas
Poveikio vartotojui vertinimas informatyvus tik vienam procesui. Įvertinimai apskaičiuoti pramonės
modeliu (juodraštinė versija MasterCSA_8April2010) cheminės saugos vertinimas (šilumos
pernešimo skysčiai).
Poveikis vartotojui

Poveikio
vertinimas

DNEL

Pastabos

Per odą (mg/kg/dieną)

0,85

LTS 206

-

Oral (mg/kg/dieną)

0,00

LTS 87

-

Įkvėpus (mg/m3 per 24 val.
dieną)

0,04

LTS 144

-

Sisteminis viso organizmo

-

-

-

Aplinkos poveikio vertinimas pagrįstas Ecetoc TRA v2 modeliu, remiantis ERC9a ir b nustatymais ir suminiu
kiekiu 10,000 tonų per metus. Vertinimo sąlygomis etanolis visiškai ištirpsta vandenyje, lengvai biodegraduoja, nėra
bioakumuliatyvus, nesikaupia nuosėdinėse uolienose ar dirvoje, laikoma, kad suskaidomas iki 90 % vietinėje arba
miesto kanalizacijoje
Patekimo į aplinką kartai per
metus (dienos)

365

Vietiniai išleidimai į orą (kg per
dieną)

Nenustatyta, plačiai
paplitę

Dalis naudojama pagrindiniuose
vietos šaltiniuose

0,002

Vietiniai išleidimai į nuotekas (kg
per dieną)

Nenustatyta, plačiai
paplitę

Kiekis sunaudojamas lokaliai (kg
per dieną)

nenustatyta

Vietiniai išleidimai į dirvą (kg per
dieną)

Nenustatyta, plačiai
paplitę

Poveikis aplinkai

PEC

PNEC

Pastabos

Kanalizacijoje(mg/l)

0,017

580

-

Vietiniuose gėluose vandenyse
(mg/l)

0,0155

0,96

-

Vietinėje dirvoje (mg/kg)

0,00013

0,63
(mg/kgwwt)

-

Vietiniuose jūros vandenyse
(mg/l)

0,00145

0,79

-

Suminis dienos išmetimų
kiekis į supančią aplinką
(mg/kgdw/d)

Nereikšmingas, palyginus su kasdien suvartojamu maisto forma ir endogenine
forma.

Pastaba:
Kai tik yra galimybė naudokite visas įmanomas priemones, kad sumažintumėte net ir poveikio scenarijuje nurodytas
minimalaus poveikio ribas.
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14. Etanolis, kaip dažų ir dangų sudedamoji dalis
ES9e
Sisteminis pavadinimas
pagal panaudojimo
nuorodą
Į poveikio scenarijų
įtraukti darbai ir juos
atitinkantys PC

SU21
PC9a, PC9b
ERC8a, ERC8d
Dangos, dažai, trintukai, dažų nuėmėjai (PC 9a)
Užpildai, glaistai (PC 9c)

Poveikio scenarijus yra
skirtas šiems
panaudojimo būdams

Buitinis naudojimas dažų ir dažų pramonės produktų, kurių sudėtyje yra etanolio

Vertinimo metodai

Ecetoc TRA versija 2 (modifikuota), ConsExpo v 4.1

14.1. Poveikio scenarijus
14.1.1. Darbo sąlygos ir rizikos vertinimo skaičiavimai
Produktų kategorijos: dangos, dažai, trintukai, dažų nuėmėjai. Etanolio poveikis galimas maišant, pilant, naudojant
(dažant voleliu, teptuku, purškiant) produktą.
Aplinkos poveikio kategorijos: plačiai naudojama lauke ir patalpoje, patenka tiesiogiai į kanalizaciją arba aplinką.
Gamyklų, naudojančių etanolį skaičius: cheminės medžiagos naudojimas paplitęs.
14.1.2. Poveikio vartotojui kontrolė
Medžiagos koncentracija
1-15 %
produkte
Produkto kiekis, kuris
sunaudojamas per vieną
kartą
Poveikis odos plotui
Naudojimo
dažnis/laikotarpis
Naudojimo sąlygos
Techninės (susijusios su
produktu) naudojimo
sąlygos
Organizacinės vartotojų
apsaugos priemonės
(pvz. rekomendacijos
ir/ar naudojimo
instrukcijos
(ženklinimas))

50-250 gram
428 cm2 (rankų vidinė dalis arba viena ranka)
Naudojimo dažnis: 1-5 kartai per metus
Naudojimo trukmė: 20-60 minučių
Patalpoje (min plotas 20 m3 )
Lauke
Etanolio koncentraciją produkte sumažinti iki 15 %.

Nenaudoti mažose, uždarose, nevėdinamose patalpose. Dirbant patalpoje laikyti
langus ir duris atidarytus.

14.1.3. Poveikio aplinkai kontrolė
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Fizinis būvis

Skystis

Produkto apibūdinimas

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

1-15 %

Naudojami kiekiai

Kasdienis vienoje gamykloje

Nenustatyta

Metinis vienoje gamykloje

Nenustatyta (plačiai naudojama)

Metinis suminis

10,000 t/metus visa rinka

Išleidimo modelis

365 dienas per metus

Naudojimo dažnis ir
trukmė
Aplinkos faktoriai
neįtakojami rizikos
valdymo
Kitos sąlygos
įtakojančios poveikį
aplinkai

Sąlygos ir priemonės
susijusios su
kanalizacija
Sąlygos ir priemonės
atliekų, susijusių su šio
produkto naudojimu,
šalinimui

Paviršiniai vandenys

18,000 m3/dieną (numatomas)

Apdirbimo nustatymai
(patalpoje/lauke)

Patalpoje ir/arba lauke

Apdirbimo temperatūra

Aplinkos

Apdirbimo slėgis

Aplinkos

Kanalizacijos dydis

>2000 m3/dieną

Suskaidymo efektyvumas

90 %

Dumblo panaudojimas (šalinti arba
regeneruoti)

Šalinti arba regeneruoti

Nėra specifinių reikalavimų

14.2. Poveikio vertinimas
Poveikio vartotojui vertinimas informatyvus tik vienam procesui. Įvertinimai apskaičiuoti pramonės
modeliu (juodraštinė versija MasterCSA_8April2010) cheminės saugos vertinimas (vandeniniai
lateksiniai dažai, kurių koncentracija 15 %).
Poveikio
vertinimas

DNEL

21,44

Nenustatyta

Per odą (mg/kg/dieną)
(chroniškas)

0,30

LTS 206

Prarijus (mg/kg/dieną)

0,00

LTS 87

Įkvėpus (mg/m3 , pavienis
atvejąs)

~375

950

0,50

LTS 144

-

-

Poveikis vartotojui
Per odą (mg/kg/dieną) (tą dieną
kai pateko)

Įkvėpus (mg/m3, chroniškas)
Sisteminis viso organizmo

Pastabos

-

-

-

-
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Aplinkos poveikio vertinimas pagrįstas Ecetoc TRA v2 modeliu, remiantis ERC8a ir ERC8d nustatymais. Žemiau
pateikti įverčiai pagrįsti ERC8d modeliu, bendras sunaudotas kiekis 10,000 tonų per metus.
Vertinimo sąlygomis etanolis visiškai ištirpsta vandenyje, lengvai biodegraduoja, nėra bioakumuliatyvus, nesikaupia
nuosėdinėse uolienose ar dirvoje, laikoma, kad suskaidomas iki 90% vietinėje arba miesto kanalizacijoje
Patekimo į aplinką kartai per
metus (dienos)

365

Vietiniai išleidimai į orą (kg per
dieną)

Nenustatyta, plačiai
paplitę

Dalis naudojama pagrindiniuose
vietos šaltiniuose

0,002

Vietiniai išleidimai į nuotekas (kg
per dieną)

Nenustatyta, plačiai
paplitę

Kiekis sunaudojamas lokaliai (kg
per dieną)

Nenustatyta

Vietiniai išleidimai į dirvą (kg per
dieną)

Nenustatyta, plačiai
paplitę

Poveikis aplinkai

PEC

PNEC

Pastabos

Kanalizacijoje (mg/l)

0,340

580

-

Vietiniuose gėluose vandenyse
(mg/l)

0,0447

0,96

-

Vietinėje dirvoje (mg/kg)

0,0003

0,63
(mg/kgwwt)

-

Vietiniuose jūros vandenyse
(mg/l)

0,0044

0,79

-

Suminis dienos išmetimų
kiekis į supančią aplinką
(mg/kgdw/d)

Nereikšmingas, palyginus su kasdien suvartojamu maisto forma ir endogenine
forma.

Pastaba:
Kai tik yra galimybė naudokite visas įmanomas priemones, kad sumažintumėte net ir poveikio scenarijuje nurodytas
minimalaus poveikio ribas.

15. Etanolio naudojimas antifrizuose, ledo tirpikliuose, langų plovimo skysčiuose
ES9f
Sisteminis pavadinimas
pagal panaudojimo
nuorodą

SU21
PC4
ERC8d

Į poveikio scenarijų
įtraukti darbai ir juos
atitinkantys PC

Antifrizai ir ledą tirpdantys produktai (PC 4)

Poveikio scenarijus yra
skirtas šiems
panaudojimo būdams

Antifrizo, ledą tirpdančių produktų ir langu plovimo skysčių, kuriuose yra etanolio,
naudojimas

Vertinimo metodai

Ecetoc TRA versija 2 (modifikuota), ConsExpo v 4.1
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15.1 Poveikio scenarijus
15.1.1. Darbo sąlygos ir rizikos vertinimo skaičiavimai
Produktų kategorijos: antifrizai, ledą tirpdantys produktai, langu plovimo skysčiai. Poveikis vartotojui galimas
perpilant produktą iš pakuotės, maišant ir dirbant su produktu.
Aplinkos poveikio kategorijos: plačiai naudojama lauke ir patalpoje, patenka tiesiogiai į kanalizaciją arba aplinką.
Gamyklų, naudojančių etanolį skaičius: cheminės medžiagos naudojimas paplitęs.
15.1.2 Poveikio vartotojui kontrolė
Medžiagos koncentracija
>25 %
produkte
Produkto kiekis, kuris
sunaudojamas per vieną
kartą

1-50 gramų

Veikiamos odos plotas

214 cm2

Naudojimo
dažnis/laikotarpis
Naudojimo sąlygos
Techninės (susijusios su
produktu) naudojimo
sąlygos
Organizacinės vartotojų
apsaugos priemonės
(pvz. rekomendacijos
ir/ar naudojimo
instrukcijos
(ženklinimas))

Naudojimo dažnis: kassavaitinis (iki i50 dienų per metus)
Naudojimo trukmė (atliekant 1 darbą): <5 minutės
Patalpoje ir/arba lauke
Kontroliuojamas purškimo arba dozavimo prietaisas

Nėra specifinių reikalavimų

15.1.3 Poveikio aplinkai kontrolė
Fizinis būvis

Skystis

Produkto apibūdinimas

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

Gali būti >25 %

Naudojami kiekiai

Kasdienis vienoje gamykloje

Nenustatyta

Metinis vienoje gamykloje

Nenustatyta (plačiai naudojama)

Metinis suminis

125,000 t/metus visa rinka

Išleidimo modelis

365 dienas per metus

Naudojimo dažnis ir
trukmė
Aplinkos faktoriai
neįtakojami rizikos
valdymo

Paviršiniai vandenys
Apdirbimo nustatymai
(patalpoje/lauke)

18,000 m3/dieną (numatomas)
Patalpoje
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Kitos sąlygos
įtakojančios poveikį
aplinkai
Sąlygos ir priemonės
susijusios su
kanalizacija

Sąlygos ir priemonės
atliekų, susijusių su šio
produkto naudojimu,
šalinimui

Apdirbimo temperatūra

Aplinkos

Apdirbimo slėgis

Aplinkos

Kanalizacijos dydis

>2000 m3/dieną

Suskaidymo efektyvumas

90 %

Dumblo panaudojimas (Šalinti arba
regeneruoti)

Šalinti arba regeneruoti

Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones, jei numanoma etanolio taškymosi
galimybė darbo su medžiaga metu.

15.2. Poveikio vertinimas
Poveikio vartotojui vertinimas informatyvus tik vienam procesui. Įvertinimai apskaičiuoti pramonės
modeliu (juodraštinė versija MasterCSA_8April2010) cheminės saugos vertinimas (PC24 spynų ledo
tirpiklis, koncentracija etanolio ne didesnė nei 50 %).
Poveikis vartotojui

Poveikio
vertinimas

DNEL

Per odą (mg/kg/dieną)

17,87

LTS 206

Oral (mg/kg/dieną)

0,00

LTS 87

Įkvėpus (mg/m3 per 24 val.
dieną)

0,51

LTS 144

Sisteminis viso organizmo

-

-

Pastabos

1 naudojimas per dieną,
0,25 valandos/kartą

Aplinkos poveikio vertinimas pagrįstas programos Ecetoc TRA modelio ERC8a skaičiavimais, ir duomenys iš
TGD A&B lentelių (MC-4, IC-6, UC-5).
Vertinimo sąlygomis etanolis visiškai ištirpsta vandenyje, lengvai biodegraduoja, nėra bioakumuliatyvus, nesikaupia
nuosėdinėse uolienose ar dirvoje, laikoma, kad suskaidomas iki 90 % vietinėje arba miesto kanalizacijoje.
Patekimo į aplinką kartai per
metus (dienos)

365

Vietiniai išleidimai į orą (kg per
dieną)

nenustatyta, plačiai
paplitę

Dalis naudojama pagrindiniuose
vietos šaltiniuose

0,002

Vietiniai išleidimai į nuotekas (kg
per dieną)

nenustatyta, plačiai
paplitę

Kiekis sunaudojamas lokaliai (kg
per dieną)

nenustatyta

Vietiniai išleidimai į dirvą (kg per
dieną)

nenustatyta, plačiai
paplitę

Poveikis aplinkai

PEC

PNEC

Pastabos

Kanalizacijoje (mg/l)

0,0011

580

-

Vietiniuose gėluose vandenyse
(mg/l)

0,014

0,96

-

Vietinėje dirvoje (mg/kg)

0,00013

0,63
(mg/kgwwt)

-
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Vietiniuose jūros vandenyse
(mg/l)
Suminis dienos išmetimų
kiekis į supančią aplinką
(mg/kgdw/d)

0,0013

0,79

-

Nereikšmingas, palyginus su kasdien suvartojamu maisto forma ir endogenine
forma.

Pastaba:
Kai tik yra galimybė naudokite visas įmanomas priemones, kad sumažintumėte net ir poveikio scenarijuje nurodytas
minimalaus poveikio ribas.

16. Etanolio naudojimas skalbimo ir valymo priemonėse
ES9g
Sisteminis pavadinimas
pagal panaudojimo
nuorodą
Į poveikio scenarijų
įtraukti darbai ir juos
atitinkantys PC

SU21
PC35
ERC8a, ERC8d
Skalbimo ir valymo priemonės (tarp jų ir tirpiklio pagrindu pagamintos priemonės)
(PC 35)

Poveikio scenarijus yra
skirtas šiems
panaudojimo būdams

Skalbimo ir valymo priemonių, kurių sudėtyje yra etanolio naudojimas.

Vertinimo metodai

Ecetoc TRA versija 2 (modifikuota), ConsExpo v 4.1

16.1. Poveikio scenarijus
16.1.1. Darbo sąlygos ir rizikos vertinimo skaičiavimai
Produktų kategorijos: skalbimo ir valymo priemonės, pvz. tualeto/ vonios kambario valikliai, indų plovimo skystis,
skalbiamieji milteliai etc. Poveikis vartotojui galimas perpilant produktą iš pakuotės, maišant ir dirbant su produktu.
Aplinkos poveikio kategorijos: plačiai naudojama lauke ir patalpoje, patenka tiesiogiai į kanalizaciją arba aplinką.
Gamyklų, naudojančių etanolį skaičius: cheminės medžiagos naudojimas paplitęs.
16.1.2. Poveikio vartotojui kontrolė
Medžiagos koncentracija
produkte

<5 %

5-25 %

Produkto apibūdinimas
(įskaitant pakuotę, jei
turi įtakos poveikiui)

Skalbiamieji milteliai ir minkštikliai
Daugiafunkciniai valikliai
Grindų ir kilimų valikliai

Daugiafunkciniai vonios ir tualeto valikliai
Stiklo valikliai
Tam tikrų paviršių valikliai
Indų plovimo skystis

Produkto kiekis, kuris
sunaudojamas per vieną
kartą

<250 gramų per 1 kartą

<250 gramų per 1 kartą

Naudojimo dažnis: kasdien

Naudojimo dažnis: kasdien
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Naudojimo
dažnis/laikotarpis

Naudojimo trukmė: 15 min – 1 val.

Naudojimo trukmė: 15 min – 1 val.

Naudojimo sąlygos

Patalpoje ir lauke

Patalpoje ir lauke

Techninės (susijusios su
produktu) naudojimo
sąlygos
Organizacinės vartotojų
apsaugos priemonės
(pvz. rekomendacijos
ir/ar naudojimo
instrukcijos
(ženklinimas))

Kai purškiama: kontroliuojama
srovė, srovę reguliuojantis įtaisas

Kai purškiama: kontroliuojama srovė, srovę
reguliuojantis įtaisas

Nėra specifinių reikalavimų

Daug nepurkšti mažose, nevėdinamose
patalpose.

16.1.3. Poveikio aplinkai kontrolė
Fizinis būvis

Skystis

Produkto apibūdinimas

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

Iki 25 %

Naudojami kiekiai

Kasdienis vienoje gamykloje

Nenustatyta

Metinis vienoje gamykloje

Nenustatyta (plačiai naudojama)

Metinis suminis

40,000 t/metus visa rinka

Naudojimo dažnis ir
trukmė

Išleidimo modelis

365 dienas per metus

Aplinkos faktoriai
neįtakojami rizikos
valdymo

Paviršiniai vandenys

18,000 m3/dieną (numatomas)

Apdirbimo nustatymai
(patalpoje/lauke)

Patalpoje

Apdirbimo temperatūra

Aplinkos

Apdirbimo slėgis

Aplinkos

Kanalizacijos dydis

>2000 m3/dieną

Suskaidymo efektyvumas

90 %

Dumblo panaudojimas (šalinti arba
regeneruoti)

Šalinti arba regeneruoti

Kitos sąlygos
įtakojančios poveikį
aplinkai

Sąlygos ir priemonės
susijusios su
kanalizacija

Sąlygos ir priemonės
atliekų, susijusių su šio
produkto naudojimu,
šalinimui

Nėra specifinių reikalavimų

16.2. Poveikio vertinimas
Poveikio vartotojui vertinimas informatyvus tik vienam procesui. Įvertinimai apskaičiuoti pramonės
modeliu (juodraštinė versija MasterCSA_8April2010) cheminės saugos vertinimas (daugiafunkcinis
skystas valiklis, kurio sudėtyje yra 15 % etanolio)
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Poveikis vartotojui

Poveikio
vertinimas

DNEL

Pastabos

Per odą (mg/kg/dieną)

10,7

LTS 206

Naudojama kasdien

Prarijus (mg/kg/dieną)

0,00

LTS 87

Įkvėpus (mg/m3 per 24 val.
dieną)

1,73

LTS 144

Sisteminis viso organizmo

-

-

Aplinkos poveikio vertinimas pagrįstas programos Ecetoc TRA modelio ERC8a skaičiavimais, bendras kiekis
40.000 tonų per metus.
Vertinimo sąlygomis etanolis visiškai ištirpsta vandenyje, lengvai biodegraduoja, nėra bioakumuliatyvus, nesikaupia
nuosėdinėse uolienose ar dirvoje, laikoma, kad suskaidomas iki 90% vietinėje arba miesto kanalizacijoje.
Patekimo į aplinką kartai per
metus (dienos)

365

Vietiniai išleidimai į orą (kg per
dieną)

Nenustatyta, plačiai
paplitę

Dalis naudojama pagrindiniuose
vietos šaltiniuose

0,002

Vietiniai išleidimai į nuotekas (kg
per dieną)

Nenustatyta, plačiai
paplitę

Kiekis sunaudojamas lokaliai (kg
per dieną)

Nenustatyta

Vietiniai išleidimai į dirvą (kg per
dieną)

Nenustatyta, plačiai
paplitę

Poveikis aplinkai

PEC

PNEC

Pastabos

Kanalizacijoje (mg/l)

0,681

580

-

Vietiniuose gėluose vandenyse
(mg/l)

0,0818

0,96

-

Vietinėje dirvoje (mg/kg)

0,000451

0,63
(mg/kgwwt)

-

Vietiniuose jūros vandenyse
(mg/l)

0,00808

0,79

-

Suminis dienos išmetimų
kiekis į supančią aplinką
(mg/kgdw/d)

Nereikšmingas, palyginus su kasdien suvartojamu maisto forma ir endogenine
forma.

Pastaba:
Kai tik yra galimybė naudokite visas įmanomas priemones, kad sumažintumėte net ir poveikio scenarijuje nurodytas
minimalaus poveikio ribas.

17. Pramoninis ir profesionalus etanolio, kaip laboratorijos reagento, naudojimas
ES10
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Sisteminis pavadinimas
pagal panaudojimo
nuorodą
Į poveikio scenarijų
įtraukti darbai ir juos
atitinkantys PROC

SU3, SU22
PROC15
ERC2, ERC4, ERC8a
Naudojamas kaip reagentas laboratorijoje (PROC 15)

Poveikio scenarijus yra
skirtas šiems
panaudojimo būdams

Naudojama mažais kiekiais laboratorijoje

Vertinimo metodai

Ecetoc TRA versija 2 (modifikuota)

17.1. Poveikio scenarijus
17.1.1. Darbo sąlygos ir rizikos vertinimo skaičiavimai
Procesų kategorijos: naudojama mažais kiekiais laboratorijoje gamybos vietoje, nustatant kokybę etc. (<1 l arba 1
kg). Didelės laboratorijos ir mokymo bei mokslo įstaigos turi būti traktuojamos kaip pramoninis procesas.
Aplinkos poveikio kategorijos: pramoninis medžiagos naudojimas proceso metu uždaruose procesuose, kai medžiaga
netampa dalimi produkto, vartojant tam skirtą ar daugiafunkcinę įrangą, kontroliuojamą ir valdomą automatiškai
arba rankiniu būdu.
Gamyklų, naudojančių etanolį skaičius: cheminės medžiagos naudojimas paplitęs.
17.1.2. Poveikio darbuotojams kontrolė
Fizinis būvis
Produkto apibūdinimas
(įskaitant pakuotę, jei
turi įtakos poveikiui)

Naudojami kiekiai

Skystis

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

Iki 100 %

Cheminės medžiagos garų slėgis

5,73 kPa

Netaikoma
Naudojimo dažnis (savaitinis)

>4 Dienų per savaitę

Naudojimo dažnis (metinis)

240 Dienų per metus

Naudojimo trukmė

1-4 valandos/dieną

Žmogiškasis faktorius,
kurio neįmanoma
sumažinti valdant riziką

Galimas poveikis kūno dalims

Vienos rankos išorinė pusė

Veikiamos odos plotas

240 cm2

Kitos darbo sąlygos
įtakojančios poveikį
darbuotojams
Techninės sąlygos ir
proceso parametrų
matavimai
eliminuojantys pralaidų
galimybes

Privaloma laikytis pagrindinių darbo saugos ir higienos reikalavimų.
Aplinka (viduje/lauke)
Patalpoje

Naudojimo
dažnis/laikotarpis

Techninės sąlygos ir
priemonės
kontroliuojančios
produkto pasklidimą nuo
šaltinio iki darbuotojo

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai
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Organizacinės
priemonės
limituojančios produkto
išsipylimą, pasklidimą ir
poveikį

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

Sąlygos ir priemonės,
susijusios su
asmeninėmis apsaugos
priemonėmis, higienos ir
sveikatos įvertinimu

Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones, jei numanoma etanolio taškymosi
galimybė darbo su medžiaga metu.

17.1.3. Poveikio aplinkai kontrolė
Fizinis būvis

Skystis

Produkto apibūdinimas

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

Iki 100 %

Naudojami kiekiai

Kasdienis vienoje gamykloje

Nenustatyta

Merinis kiekis regionui

500 t/metus

Metinis suminis

5,000 t/metus visa rinka

Išleidimo modelis

300 dienas per metus

Naudojimo dažnis ir
trukmė
Aplinkos faktoriai
neįtakojami rizikos
valdymo
Kitos sąlygos
įtakojančios poveikį
aplinkai
Techninės sąlygos ir
proceso parametrų
matavimai
eliminuojantys pralaidų
galimybes
Techninės sąlygos ir
priemonės, leidžiančios
sumažinti arba išvengti
nuotekų, emisijų ar
išleidimo į dirvožemį
gamybos vietoje
Organizacinės
priemonės siekiant
išvengti/sumažinti
išleidimų kiekiams iš
gamybos vietos
Sąlygos ir priemonės
susijusios su
kanalizacija

Paviršiniai vandenys

18,000 m3/dieną (numatomas)

Apdirbimo nustatymai
(patalpoje/lauke)

Patalpoje

Apdirbimo temperatūra

Aplinkos

Apdirbimo slėgis

Aplinkos

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai

Neišpilti nuotekų tiesiogiai į aplinką

Nuotekas išpilti į miesto kanalizaciją.

Kanalizacijos dydis

>2000 m3/dieną

Suskaidymo efektyvumas
Dumblo panaudojimas

90 %
Šalinti arba regeneruoti

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 2015/830 reikalavimus
Cheminė medžiaga: Etanolis
Pildymo data: 2013-10-10
Paskutinio atnaujinimo data: 2020-01-02
Versijos Nr.: 3
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Sąlygos ir priemonės
susijusios su atliekomis

Sulaikyti ir šalinti atliekas vadovaujantis aplinkos apsaugos teisės aktais ir kitais
vietiniais reikalavimais.

17.2. Poveikio vertinimas
Poveikio vertinimas darbuotojams apskaičiuotas Ecetoc TRA v2 modeliu.
Poveikis
darbuotojui

Poveikio
vertinimas

DNEL

Įkvėpus
(mg/m3)

19,21

950

Per odą
(mg/kd/dieną)

0,34

343

Mišrus
(mg/kg/dieną)

3,09

343

Pastabos

-

Aplinkos poveikio vertinimas pagrįstas programos Ecetoc TRA modelio ERC8a profesionaliems naudotojams
skaičiavimais, ir duomenys iš TGD A&B lentelių (MC-Ic, IC-15, UC-48) pramoniniam naudojimui. Žemesnės vertės
yra pagrįstos ERC apytikriais skaičiavimais, kurių rezultatai atitinka konservatyviąsias vertes. Visi kiti nustatymai
atitinka mažesnes poveikio vertinimo vertes.
Vertinimo sąlygomis etanolis visiškai ištirpsta vandenyje, lengvai biodegraduoja, nėra bioakumuliatyvus, nesikaupia
nuosėdinėse uolienose ar dirvoje, laikoma, kad suskaidomas iki 90 % vietinėje arba miesto kanalizacijoje.
Patekimo į aplinką kartai per
metus (dienos)

365

Vietiniai išleidimai į orą (kg per
dieną)

Dalis naudojama
pagrindiniuose vietos
šaltiniuose

0,1

Kiekis sunaudojamas lokaliai
(kg per dieną)

2,47

Vietiniai išleidimai į dirvą (kg per
dieną)

Poveikis aplinkai

PEC

PNEC

Pastabos

Kanalizacijoje(mg/l)

0,170

580

-

Vietiniuose gėluose
vandenyse (mg/l)

0,027

0,96

-

Vietinėje dirvoje (mg/kg)

0,0002

-

Vietiniuose jūros vandenyse
(mg/l)
Suminis dienos išmetimų
kiekis į supančią aplinką
(mg/kgdw/d)

0,0027

0,63
(mg/kgwwt)
0,79

Vietiniai išleidimai į nuotekas (kg
per dieną)

3

3

1

-

Nereikšmingas, palyginus su kasdien suvartojamu maisto forma ir
endogenine forma.

Nurodymai tolesniam naudotojui, kad galėtų nustatyti ar jo naudojimo būdai aprašyti šiame poveikio
scenarijuje
Poveikis darbuotojams ir emisija į aplinką įvertinta naudojant programos Ecetoc TRA integruotą versiją 2 ir programą
EUSES v2.0 atitinkamai.
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Jei vietinės nustatytos emisijos ribos ženkliai skiriasi nuo nurodytųjų aukščiau, naudokite pateikiamą algoritmą šių
duomenų koregavimui:
PEC koreguota = PEC apskaičiuota * (vietinės emisijos dalis) * (vietinės išmetimų į nuotekas dalis) * (vietinės
išmetimų į upės vandenis dalis) * (vietinės kanalizacijos aktyvumo dalis)
PEC gėluose vandenyse apskaičiavimo pavyzdys:
Koreguota PEC vertė gėluose vandenyse = 0,027* (vietinė emisija [kg/diena] / 3) * (2000 / vietinių nuotėkų
kiekis [m3/diena]) * (18000 / vietinių išleidimų į upės vandenį dalis [m3/diena]) * ((1 – kanalizacijos
aktyvumas)/0.1)
Pastaba:
Kai tik yra galimybė naudokite visas įmanomas priemones, kad sumažintumėte net ir poveikio scenarijuje nurodytas
minimalaus poveikio ribas.

18. Etanolio naudojimas šilumą pernešančiuose ir kituose funkciniuose skysčiuose
ES11
Sisteminis pavadinimas
pagal panaudojimo
nuorodą
Į poveikio scenarijų
įtraukti darbai ir juos
atitinkantys PROC

SU3, SU22
PROC20
ERC7, ERC9a, ERC9b
PH reguliatoriai, flokuliantai, nusodikliai, neutralizacijos agentai, kiti nespecifiniai
produktai (ši kategorija apima procesų metu chemijos pramonėje naudojamas
tarpines medžiagas) (PROC 20)

Poveikio scenarijus yra
skirtas šiems
panaudojimo būdams

Apima etanolio naudojimą šilumos ir slėgio pernešimo skysčiuose dispersinėje,
profesionaliai naudojamoje, bet uždaroje sistemoje.

Vertinimo metodai

Ecetoc TRA versija 2 (modifikuota)

18.1. Poveikio scenarijus
18.1.1. Darbo sąlygos ir rizikos vertinimo skaičiavimai
Procesų kategorijos: šilumos ir slėgio pernešimo skysčiuose dispersinėje, profesionaliai naudojamoje, bet uždaroje
sistemoje.
Aplinkos poveikio kategorijos: Pramoninis medžiagos naudojimas uždarose sistemose. Uždaruose įrenginiuose, kaip,
pavyzdžiui, skystis hidraulinėje sistemoje, aušinimo skystis šaldytuvuose, alyvos varikliuose ir dielektriniai skysčiai
elektros transformatoriuose, alyva šilumos pernešimo skysčiuose. Nenumatomas sąlytis su produktu. Patalpoje
medžiaga plačiai naudojama didelėse arba profesionaliose uždarose sistemose. Naudojama uždaruose įrenginiuose
– aušinimo skystis šaldytuve, alyva elektriniuose šildytuvuose.
Gamyklų, naudojančių etanolį skaičius: cheminės medžiagos naudojimas paplitęs.
18.1.2. Poveikio darbuotojams kontrolė
Fizinis būvis
Produkto apibūdinimas
(įskaitant pakuotę, jei
turi įtakos poveikiui)

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte
Cheminės medžiagos garų slėgis

Naudojami kiekiai

Netaikoma

Skystis
Iki 100 %
5,73 kPa
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Naudojimo dažnis (savaitinis)

Nenustatyta

Naudojimo dažnis (metinis)

Nenustatyta

Naudojimo trukmė

Nenustatyta

Žmogiškasis faktorius,
kurio neįmanoma
sumažinti valdant riziką

Galimas poveikis kūno dalims

Abi rankos, išorinė dalis

Veikiamos odos plotas

480 cm2

Kitos darbo sąlygos
įtakojančios poveikį
darbuotojams
Techninės sąlygos ir
proceso parametrų
matavimai
eliminuojantys pralaidų
galimybes

Privaloma laikytis pagrindinių darbo saugos ir higienos reikalavimų.
Aplinka (viduje/lauke)
Patalpoje ir lauke

Naudojimo
dažnis/laikotarpis

Uždara sistema.

Techninės sąlygos ir
priemonės
kontroliuojančios
produkto pasklidimą nuo
šaltinio iki darbuotojo

Laikyti uždaroje sistemoje.

Organizacinės
priemonės
limituojančios produkto
išsipylimą, pasklidimą ir
poveikį

Medžiaga uždaroje sistemoje, patekimas į aplinką nenumatomas.

Sąlygos ir priemonės,
susijusios su
asmeninėmis apsaugos
priemonėmis, higienos ir
sveikatos įvertinimu

Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones, jei numanoma etanolio taškymosi
galimybė darbo su medžiaga metu.

18.1.3. Poveikio aplinkai kontrolė
Fizinis būvis

Skystis

Produkto apibūdinimas

Cheminės medžiagos koncentracija
produkte

Iki 100 %

Naudojami kiekiai

Kasdienis vienoje gamykloje

nenustatyta

Metinis regionui

1000 t/metus

Metinis suminis

10,000 t/metus visa rinka

Išleidimo modelis

Nepatenka į aplinką (uždara sistema)

Naudojimo dažnis ir
trukmė
Aplinkos faktoriai
neįtakojami rizikos
valdymo
Kitos sąlygos
įtakojančios poveikį
aplinkai

Paviršiniai vandenys

Nenustatyta

Apdirbimo nustatymai
(patalpoje/lauke)

Patalpoje ir lauke

Apdirbimo temperatūra

Aplinkos
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Apdirbimo slėgis
Techninės sąlygos ir
proceso parametrų
matavimai
eliminuojantys pralaidų
galimybes
Techninės sąlygos ir
priemonės, leidžiančios
sumažinti arba išvengti
nuotekų, emisijų ar
išleidimo į dirvožemį
gamybos vietoje
Organizacinės
priemonės siekiant
išvengti/sumažinti
išleidimų kiekiams iš
gamybos vietos
Sąlygos ir priemonės
susijusios su
kanalizacija

Sąlygos ir priemonės
susijusios su atliekomis

Aplinkos

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai. Naudojama uždarose sistemose.

Netaikomi jokie specifiniai reikalavimai. Laikyti medžiagą uždaroje sistemoje.

Naudojama uždarose sistemose, poveikis aplinkai nenumatomas.

Kanalizacijos dydis

>2000 m3/dieną

Suskaidymo efektyvumas

90 %

Dumblo panaudojimas

Šalinti arba regeneruoti

Atliekos turi būti surenkamos ir grąžinamos perdirbimui ar pakartotinam naudojimui.
Sulaikyti ir šalinti atliekas vadovaujantis aplinkos apsaugos teisės aktais ir kitais
vietiniais reikalavimais.

18.2. Poveikio vertinimas
Poveikio darbuotojams vertinimas apskaičiuotas Ecetoc TRA v2 (modifikuota).
Poveikis
darbuotojui

Poveikio
vertinimas

DNEL

Įkvėpus
(mg/m3)

38,42

950

Per odą
(mg/kd/dieną)

1,71

343

Mišrus
(mg/kg/dieną)

7,20

343

Pastabos

-

Aplinkos poveikio vertinimas pagrįstas programos Ecetoc TRA v2 modelio skaičiavimais. Žemesnės vertės yra
pagrįstos ERC9a vertėmis.
Vertinimo sąlygomis etanolis visiškai ištirpsta vandenyje, lengvai biodegraduoja, nėra bioakumuliatyvus, nesikaupia
nuosėdinėse uolienose ar dirvoje, laikoma, kad suskaidomas iki 90% vietinėje arba miesto kanalizacijoje.
Patekimo į aplinką kartai per
metus (dienos)

365

Vietiniai išleidimai į orą (kg per
dieną)

~ 0 (nežymus)
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Dalis naudojama
pagrindiniuose vietos
šaltiniuose

0,1

Vietiniai išleidimai į nuotekas (kg
per dieną)

Kiekis sunaudojamas lokaliai
(kg per dieną)

5,5

Vietiniai išleidimai į dirvą (kg per
dieną)

Poveikis aplinkai

PEC

PNEC

Pastabos

Kanalizacijoje(mg/l)

~ 0 (nežymus)

580

-

Vietiniuose gėluose
vandenyse (mg/l)

0,0107

0,96

-

Vietinėje dirvoje (mg/kg)

0,0002

0,63
(mg/kgwwt)

-

Vietiniuose jūros vandenyse
(mg/l)

0,0010

0,79

-

Suminis dienos išmetimų
kiekis į supančią aplinką
(mg/kgdw/d)

Nereikšmingas, palyginus su kasdien suvartojamu maisto forma ir endogenine
forma.

~ 0 (nežymus)

~ 0 (nežymus)

Nurodymai tolesniam naudotojui, kad galėtų nustatyti ar jo naudojimo būdai aprašyti šiame poveikio
scenarijuje
Poveikis darbuotojams ir emisija į aplinką įvertinta naudojant programos Ecetoc TRA integruotą versiją 2 ir programą
EUSES v2.0 atitinkamai.
Jei vietinės nustatytos emisijos ribos ženkliai skiriasi nuo nurodytųjų aukščiau, naudokite pateikiamą algoritmą šių
duomenų koregavimui:
PEC koreguota = PEC apskaičiuota * (vietinės emisijos dalis) * (vietinės išmetimų į nuotekas dalis) * (vietinės
išmetimų į upės vandenis dalis) * (vietinės kanalizacijos aktyvumo dalis)
Pastaba:
Kai tik yra galimybė naudokite visas įmanomas priemones, kad sumažintumėte net ir poveikio scenarijuje nurodytas
minimalaus poveikio ribas.

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

orto-Fosforo rūgštis 0,1 mol/l - 0,3 N standartinis tirpalas
produkto numeris: 8089
Versija: 2.0 lt
Pakeičia versiją: 12.10.2015 Versija:
(1)

sukūrimo data: 12.10.2015
Peržiūrėta: 13.05.2019

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

1.2

Produkto identifikatorius
Medžiagos identifikavimas

orto-Fosforo rūgštis

Produkto numeris

8089

Registracijos numeris (REACH)

neatitinkami (mišinys)

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Nustatyti naudojimo būdai:

1.3

medžiagų laboratorijų ir analizės reikmėms
gamybai ir importui
laboratorinis chemikalas

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

1.4

1.5

Už saugos duomenų lapą atsakingas
kompetentingas asmuo

: Department Health, Safety and Environment

elektroninis paštas (kompetentingo asmens)

: sicherheit@carlroth.de

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

Importuotojas
UAB Grida
Molétu g. 16, Didzioji Riesé
14260 Vilnius r.
Lietuva
Telefonas: 052 46 94 35.
Faksas:
Interneto svetainė: www.grida.lt

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

orto-Fosforo rūgštis 0,1 mol/l - 0,3 N standartinis tirpalas
produkto numeris: 8089

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai
2.1

Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
Klasifikavimas pagal GHS

2.2

Skirsnis

Pavojingumo klasė

Pavojaus klasė ir
kategorija

Pavojing
umo
frazė

2.16

metalų koroziją sukeliančios medžiagos

(Met. Corr. 1)

H290

Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
Signalinis žodis

Atsargiai

Piktograma
GHS05

Pavojingumo frazės
H290

Gali ėsdinti metalus

Atsargumo frazės
Atsargumo frazės - prevencinės
P234

Laikyti tik originalioje pakuotėje.

Atsargumo frazės - atoveikis
P390

Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos.

Atsargumo frazės - sandėliavimas
P406

Laikyti korozijai atsparioje talpykloje, turinčioje atsparią vidinę dangą.

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

Simbolis(iai)

2.3

Kiti pavojai
Nėra papildomos informacijos.

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

orto-Fosforo rūgštis 0,1 mol/l - 0,3 N standartinis tirpalas
produkto numeris: 8089

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.2

Mišiniai
Mišinio aprašymas
Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis.
Medžiagos
pavadinimas

Identifikatori
us

wt.
%

Klasifikavimas pagal
1272/2008/EB

orto-Fosforo rūgštis

CAS Nr.
7664-38-2

< 2,5

Met. Corr. 1 / H290
Skin Corr. 1B / H314
Eye Dam. 1 / H318

EB Nr.
231-633-2
Indekso Nr.
015-011-00-6

Piktograma

Konkrečios
ribinės
koncentracijos
Skin Corr. 1B; H314:
C ≥ 25 %
Skin Irrit. 2; H315: 10
% ≤ C < 25 %
Eye Dam. 1; H318: C
≥ 25 %
Eye Irrit. 2; H319: 10
% ≤ C < 25 %

REACH Reg. Nr.
01-211948592424-xxxx
Pastabos
Visas pavojingumo bei ES pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės
4.1

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrosios pastabos
Nuvilkti užterštus drabužius.
Įkvėpus
Įleiskite gryno oro. Abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams kreipkitės medicininės
pagalbos/ į gydytoją.
Patekus ant odos
Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. Abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams kreipkitės
medicininės pagalbos/ į gydytoją.
Patekus į akis
Atsargiai nuplauti vandeniu kelias minutes. Abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams
kreipkitės medicininės pagalbos/ į gydytoją.
Prarijus
Išskalauti burną. Pasijutus blogai skambinti į kreiptis į gydytoją.
4.2

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Dirginimo poveikiai

4.3

Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
nei viena(s)

Lietuva (lt)

Puslapis 3 / 16

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

orto-Fosforo rūgštis 0,1 mol/l - 0,3 N standartinis tirpalas
produkto numeris: 8089

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.
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.

6 SKRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės
6.1

Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams
Vengti patekimo ant odos ir į akis.
6.2

Ekologinės atsargumo priemonės
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

6.3

Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Patarimai kaip izoliuoti išsiliejusią medžiagą
Nuotekų sistemų uždengimas.
Patarimai kaip išvalyti išsiliejusią medžiagą
Nuvalyti su absorbuojančia medžiaga (pvz., drobe, vilna). 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.

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

orto-Fosforo rūgštis 0,1 mol/l - 0,3 N standartinis tirpalas
produkto numeris: 8089

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas
7.1

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.
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
Laikyti tik gamintojo pakuotėje.
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.

EU

ortofosforo rūgštis

7664-38-2

IOELV

LT

ortofosforo rūgštis

7664-38-2

PPRD

Pastaba
IPRD
TPRD

Pastab
a

Identifik
atorius

IPRD
[pp
m]

IPRD
[mg/
m³]

TPR
D
[pp
m]

TPRD
[mg/
m³]

Šaltinis

1

2

2000/39/EB

1

2

HN 23

Dinaminis svertinis vidurkis (ilgalaikio poveikio ribinė vertė): 8 valandų matuotas ar apskaičiuotas dinaminis
svertinis vidurkis (jei nenurodyta kitaip)
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
• komponentų mišinio svarbios DNEL
Medžiagos
pavadinimas

CAS
Nr.

Pakiti
mas

Išvestinės
ribinės
poveikio
nesukelianti
vertė

Apsaugos
tikslas, veikimo
būdas

Naudojimas

Ekspozicijos
trukmė

orto-Fosforo rūgštis

7664-382

DNEL

2 mg/m³

žmogus, įkvėpus

darbuotojas
(pramonė)

ūmus - vietiniai
poveikiai

orto-Fosforo rūgštis

7664-382

DNEL

1 mg/m³

žmogus, įkvėpus

darbuotojas
(pramonė)

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

orto-Fosforo rūgštis 0,1 mol/l - 0,3 N standartinis tirpalas
produkto numeris: 8089
8.2

Poveikio kontrolė
Individualios apsaugos priemonės (asmeninės apsaugos priemonės)
Akių/veido apsauga

Naudoti apsauginius akinius su šoniniais skydais.
Odos apsauga

• rankų apsauga
Mūvėti tinkamas pirštines. Tinka cheminėms medžiagoms atsparios pirštines patikrinintos pagal EN
374. Specialiais atvejais apie apsauginių pirštinių atsparumą chemikalams rekomenduojame teirautis
pirštinių gamintojo.
• medžiagos rūšis
NBR (Nitrilinis kaučiukas)
• medžiagos storis
>0,11 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

Individualios kvėpavimo takų apsaugos priemonės paprastai nereikalingos. Kvėpavimo takų apsauga
reikalinga esant: Aerozolio ar rūko susidarymas. P1 (filtruoja ne mažiau kaip 80 % ore esančių dalelių,
spalvinis kodas: Balta).
Poveikio aplinkai kontrolė
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės
9.1

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Išvaizda
Agregatinė būsena

skystas (skystis)

Spalva

bespalvis

Kvapas

bekvapis

Kvapo atsiradimo slenkstis

Duomenų nėra

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

orto-Fosforo rūgštis 0,1 mol/l - 0,3 N standartinis tirpalas
produkto numeris: 8089
Kiti fiziniai ir cheminiai parametrai
pH (vertė)

(rūgštus)

Lydimosi/užšalimo temperatūra

nenustatyta

Pradinė virimo temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas

Tokios informacijos nėra.

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

Tokios informacijos nėra.

Tankis

~ 1,004 g/cm³ prie 20 °C

Garų tankis

Tokios informacijos nėra.

Tūrinis tankis

Netaikomas

Santykinis tankis

Nėra informacijos apie atitinkamas savybes.

Tirpumas
Tirpumas vandenyje

maišosi bet kokio santykio

Pasiskirstymo koeficientas

9.2

n-oktanolis/vanduo (log KOW)

Tokios informacijos nėra.

Savaiminio užsidegimo temperatūra

Nėra informacijos apie atitinkamas savybes.

Skilimo temperatūra

duomenų nėra

Klampa

nenustatyta

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės

neklasifikuojama kaip sprogi medžiaga

Oksidacinės savybės

nei viena(s)

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

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

orto-Fosforo rūgštis 0,1 mol/l - 0,3 N standartinis tirpalas
produkto numeris: 8089
10.4

Vengtinos sąlygos
Sąlygos, kurių reikia vengti, nėra žinomos.

10.5

Nesuderinamos medžiagos
skirtingi plastikai

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).
Odos ėsdinimas/dirginimas
Neklasifikuojama(s) kaip ėsdinantyi(s)/dirginanti(s) odą.
Smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas
Neklasifikuojama(s) kaip smarkiai pažeidžianti(s) akis arba dirginanti(s) 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).
• 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
nėra duomenų
• Patekus į akis
nėra duomenų
• Įkvėpus
nėra duomenų
• Patekus ant odos
nėra duomenų
Kita informacija
Pagal pH rūgštumo rodiklį (žr. 9 skyrių) negalima atmesti odos ir akių sudirginimo galimybės

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

orto-Fosforo rūgštis 0,1 mol/l - 0,3 N standartinis tirpalas
produkto numeris: 8089

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija
12.1

Toksiškumas
pagal 1272/2008/EB: Neklasifikuojama(s) kaip pavojinga(s) vandes aplinkai.
Toksiškumas vandens organizmams (ūmus)
Mišinio komponentų toksiškumas vandens organizmams (ūmus)
Medžiagos
pavadinimas

CAS Nr.

Pakitimas

Vertė

Rūšys

Ekspozicijos
trukmė

orto-Fosforo rūgštis

7664-38-2

EC50

>100 mg/l

vandens
bestuburiai

48 h

orto-Fosforo rūgštis

7664-38-2

ErC50

>100 mg/l

dumbliai

72 h

Toksiškumas vandens organizmams (lėtinis)
Mišinio komponentų toksiškumas vandens organizmams (lėtinis)

12.2

Medžiagos
pavadinimas

CAS Nr.

Pakitimas

Vertė

Rūšys

Ekspozicijos
trukmė

orto-Fosforo rūgštis

7664-38-2

EC50

>1.000 mg/l

mikroorganizmai

3h

Skaidomumo procesas
Neorganinėms medžiagoms netaikomi biologinio skaidomumo nustatymo metodai.

12.3

Bioakumuliacijos potencialas
Nėra duomenų.

12.4

Judumas dirvožemyje
Nėra duomenų.

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

orto-Fosforo rūgštis 0,1 mol/l - 0,3 N standartinis tirpalas
produkto numeris: 8089
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

FOSFORO RŪGŠTIS, TIRPALAS

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

14.6

Specialios atsargumo priemonės naudotojams

krovinių taisykles)

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.

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)

5L

Transporto kategorija (TC)

3

Tunelio apribojimo kodas (TRC)

E

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

orto-Fosforo rūgštis 0,1 mol/l - 0,3 N standartinis tirpalas
produkto numeris: 8089
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)

5L

EmS

F-A, S-B

Sukrovimo kategorija

A

Segregacijos grupė

1 - Rūgštys

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

1805

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)

1L

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

orto-Fosforo rūgštis 0,1 mol/l - 0,3 N standartinis tirpalas
produkto numeris: 8089

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)
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.
• Reglamentas 1005/2009/EB dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.
• Reglamentas 850/2004/EB dėl patvariųjų organinių teršalų (POP)
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.
• Apribojimai pagal REACH XVII priedą
Medžiagos pavadinimas
orto-Fosforo rūgštis
Legenda
R3

CAS Nr.

Wt. %

Registracijos tipas

Apribojimo
sąlygos

Nr.

1,63

1907/2006/EC priedas
XVII

R3

3

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
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
jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

orto-Fosforo rūgštis 0,1 mol/l - 0,3 N standartinis tirpalas
produkto numeris: 8089
• 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 75/324/EEB susijusi su aerozolių balionėliais
Pripildymo partija
Apdailos Dažų Direktyva (Europa, 2004/42/EB)
LOJ kiekis

0%
0 g/l

Direktyva dėl pramoninių išmetamų teršalų (LOJ, 2010/75/ES)
LOJ kiekis

0%

LOJ kiekis
Vandens kiekis buvo diskontuotas

0 g/l

Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje
įrangoje apribojimo (RoHS) - Priedas II
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.
Reglamentas 166/2006/EB dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo
(IIPTR)
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.
Direktyva 2000/60/EB nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (WFD)
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.
Reglamentas 98/2013/ES dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo
jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą
Reglamentas 111/2005/EB nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų
pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles
jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą
Nacionalinis sąrašas

Lietuva (lt)

Šalis

Nacionalinis sąrašas

Padėtis

AU

AICS

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

CA

DSL

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

CN

IECSC

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

EU

ECSI

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

EU

REACH Reg.

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

JP

CSCL-ENCS

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

KR

KECI

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

MX

INSQ

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

NZ

NZIoC

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

orto-Fosforo rūgštis 0,1 mol/l - 0,3 N standartinis tirpalas
produkto numeris: 8089
Šalis

Nacionalinis sąrašas

Padėtis

PH

PICCS

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

TR

CICR

ne visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į
sąrašą

TW

TCSI

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

US

TSCA

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

Legenda
AICS
CICR
CSCL-ENCS
DSL
ECSI
IECSC
INSQ
KECI
NZIoC
PICCS
REACH Reg.
TCSI
TSCA

15.2

Australian Inventory of Chemical Substances
Chemical Inventory and Control Regulation
List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
Domestic Substances List (DSL)
EB medžiagų aprašas ((# EINECS), (#ELINCS), (#NLP))
Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
National Inventory of Chemical Substances
Korea Existing Chemicals Inventory
New Zealand Inventory of Chemicals
Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
REACH registruotos cheminės medžiagos
Taiwan Chemical Substance Inventory
Toxic Substance Control Act

Cheminės Saugos Vertinimas
Cheminės saugos vertinimas šio mišinio medžiagos nebuvo atliktas.

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

EB Nr.

EB aprašas (EINECS, ELINCS arba NLP-sąrašai) yra septynių skaitmenų sekos EB-numerio šaltinis,
identifikatorius cheminių medžiagų, kurios yra parduodamos Europos Sajungos (ES) rinkoje

Eye Dam.

sukelia smarkų akių pažeidimą

Eye Irrit.

dirgina akis

EINECS

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europos Esamų Komercinių Cheminių
Medžiagų Sąrašas)

ELINCS

European List of Notified Chemical Substances (Europos Esamų Registruotųjų Cheminių Medžiagų Sąrašas)

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

orto-Fosforo rūgštis 0,1 mol/l - 0,3 N standartinis tirpalas
produkto numeris: 8089
Santr.

Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai

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)

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

LOJ

Volatile Organic Compounds (Lakieji Organiniai Junginiai)

MARPOL

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

Met. Corr.

metalų koroziją sukeliančios medžiagos

NLP

No-Longer Polymer (Polimeru Nebelaikoma Medžiaga)

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)

Skin Corr.

ėsdina odą

Skin Irrit.

dirgina odą

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

orto-Fosforo rūgštis 0,1 mol/l - 0,3 N standartinis tirpalas
produkto numeris: 8089
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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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Geležies(III) chlorido ≥98,5 %, papildomas grynasis, bevandenis
produkto numeris: 5192
Versija: 3.0 lt
Pakeičia versiją: 01.06.2017 Versija:
(2)

sukūrimo data: 30.11.2016
Peržiūrėta: 18.07.2019

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

1.2

Produkto identifikatorius
Medžiagos identifikavimas

Geležies(III) chlorido

Produkto numeris

5192

Registracijos numeris (REACH)

01-2119497998-05-xxxx

EB numeris

231-729-4

CAS numeris

7705-08-0

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Nustatyti naudojimo būdai:

1.3

laboratorinis chemikalas
medžiagų laboratorijų ir analizės reikmėms
gamybai ir importui
preparatų formulavimas [maišymas] ir (arba)
perpakavimas (išskyrus lydinius)
tarpinės cheminės medžiagos
pramoninis naudojimas
profesianalus naudojimas

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

1.4

1.5

Už saugos duomenų lapą atsakingas
kompetentingas asmuo

: Department Health, Safety and Environment

elektroninis paštas (kompetentingo asmens)

: sicherheit@carlroth.de

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

Importuotojas
UAB Grida
Molétu g. 16, Didzioji Riesé
14260 Vilnius r.
Lietuva
Telefonas: 052 46 94 35.
Faksas:
Interneto svetainė: www.grida.lt

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

Geležies(III) chlorido ≥98,5 %, papildomas grynasis, bevandenis
produkto numeris: 5192

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai
2.1

Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
Klasifikavimas pagal GHS

2.2

Skirsnis

Pavojingumo klasė

Pavojaus klasė ir
kategorija

Pavojing
umo
frazė

2.16

metalų koroziją sukeliančios medžiagos

(Met. Corr. 1)

H290

3.1O

ūmus toksiškumas (prarijus)

(Acute Tox. 4)

H302

3.2

odos ėsdinimas/dirginimas

(Skin Irrit. 2)

H315

3.3

smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas

(Eye Dam. 1)

H318

3.4S

odos jautrinimas

(Skin Sens. 1)

H317

Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
Signalinis žodis

Pavojinga

Piktograma
GHS05, GHS07

Pavojingumo frazės
H290
H302
H315
H317
H318

Gali ėsdinti metalus
Kenksminga prarijus
Dirgina odą
Gali sukelti alerginę odos reakciją
Smarkiai pažeidžia akis

Atsargumo frazės
Atsargumo frazės - prevencinės
P280

Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių apsaugos priemones.

Atsargumo frazės - atoveikis
P302+P352
P305+P351+P338
P310

PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/
kreiptis į gydytoją.

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

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

Geležies(III) chlorido ≥98,5 %, papildomas grynasis, bevandenis
produkto numeris: 5192
H317
H318

Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Smarkiai pažeidžia akis.

P280
Mūvėti apsaugines pirštines/naudoti akių apsaugos priemones.
P302+P352
PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
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.

2.3

Kiti pavojai
Nėra papildomos informacijos.

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.1

Medžiagos
Medžiagos pavadinimas

Geležies(III) chlorido

Registracijos numeris (REACH)

01-2119497998-05-xxxx

EB numeris

231-729-4

CAS numeris

7705-08-0

Molekulinė formulė

FeCl₃

Molinė masė

162,2 g/mol

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės
4.1

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrosios pastabos
Nuvilkti užterštus drabužius.
Įkvėpus
Įleiskite gryno oro. Abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams kreipkitės medicininės
pagalbos/ į gydytoją.
Patekus ant odos
Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Sudirginus odą kreipkitės į gydytoją.
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. Skambinti į kreiptis į gydytoją.
4.2

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Dirginimas, Korozija, Alerginės reakcijos, Pikinymas, Vėmimas, Gali smarkiai pažeisti akis

4.3

Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
nei viena(s)
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Geležies(III) chlorido ≥98,5 %, papildomas grynasis, bevandenis
produkto numeris: 5192

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.
Pavojingi degimo produktai
Gaisro metu gali susidaryti: vandenilio chloridas (HCl)

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
Neįkvėpti dulkių. Vengti patekimo ant odos ir į akis.
6.2

Ekologinės atsargumo priemonės
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

6.3

Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Patarimai kaip izoliuoti išsiliejusią medžiagą
Nuotekų sistemų uždengimas.
Patarimai kaip išvalyti išsiliejusią medžiagą
Mechaniškai imtis. Dulkių susidarymo kontrolė.
Kita su išsiliejimais ir patekimu į aplinką susijusi informacija
Išmetimui dėti į specialiai skirtus konteinerius. Vėdinti įvykio vietą.

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

Geležies(III) chlorido ≥98,5 %, papildomas grynasis, bevandenis
produkto numeris: 5192

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas
7.1

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Įveskite gerą vėdinimą. Vengti poveikio. Kai nenaudojate, laikykite konteinerį sandariai uždaryta.
Patarimas dėl bendros darbo higienos
Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Prieš pertraukas ir pasibaigus darbui
nusiplaukite rankas.

7.2

Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti sausoje vietoje.
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)
Nėra duomenų.
Atitinkamos DNEL-/DMEL-/PNEC-vertės ir kitos išvestinės ribinės poveikio nesukeliančios vertės
• poveikiai žmogaus sveikatai

8.2

Pakitimas

Išvestinės
ribinės
poveikio
nesukelianti
vertė

Apsaugos tikslas,
veikimo būdas

Naudojimas

Ekspozicijos trukmė

DNEL

2,8 mg/kg b.m./
parai

žmogus, per odą

darbuotojas (pramonė)

lėtinis - sisteminiai poveikiai

Poveikio kontrolė
Individualios apsaugos priemonės (asmeninės apsaugos priemonės)
Akių/veido apsauga

Naudoti apsauginius akinius su šoniniais skydais.
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Geležies(III) chlorido ≥98,5 %, papildomas grynasis, bevandenis
produkto numeris: 5192
Odos apsauga

• rankų apsauga
Mūvėti tinkamas pirštines. Tinka cheminėms medžiagoms atsparios pirštines patikrinintos pagal EN
374. Specialiais atvejais apie apsauginių pirštinių atsparumą chemikalams rekomenduojame teirautis
pirštinių gamintojo. Laikai yra apytikslės vertės, gautos matuojant esant 22 ° C temperatūrai ir
nuolatiniam kontaktui. Padidėjusi temperatūra dėl šildomų medžiagų, kūno šilumos ir kt. Bei
efektyvaus sluoksnio storio sumažinimas tempiant gali žymiai sumažinti pralaidumo laiką. Jei
abejojate, kreipkitės į gamintoją. Maždaug 1,5 karto didesnis / mažesnis sluoksnio storis, atitinkamas
pralaidumo laikas yra padvigubintas / perpus. Duomenys taikomi tik grynai medžiagai. Perkeliant į
cheminių medžiagų mišinius, jie gali būti laikomi tik vadovu.
• medžiagos rūšis
NBR (Nitrilinis kaučiukas)
• medžiagos storis
>0,11 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: Dulkių susidarymas. Kietųjų dalelių filtro įtaisas (EN 143).
Tipas: B-P2 (sudėtiniai filtrai nuo rūgštinių dujų bei dalelių, spalvinis kodas: Pilka/Balta).
Poveikio aplinkai kontrolė
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės
9.1

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Išvaizda
Agregatinė būsena

kietas (milteliai, kristaliniai)

Spalva

tamsiai žalias

Kvapas

aštrus

Kvapo atsiradimo slenkstis

Duomenų nėra

Kiti fiziniai ir cheminiai parametrai
pH (vertė)

~ 1 (vanduo: 200 g/l, 20 °C)

Lydimosi/užšalimo temperatūra

306 °C (lėtas skilimas)

Pradinė virimo temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas

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

Geležies(III) chlorido ≥98,5 %, papildomas grynasis, bevandenis
produkto numeris: 5192
Pliūpsnio temperatūra

netaikomas

Garavimo greitis

duomenų nėra

Degumas (kietų medžiagų, dujų)

Tokių iformacijų nėra

Sprogstamumo ribinės vertės
• apatinė sprogimo riba (ASR)

tokios informacijos nėra

• viršutinė sprogimo riba (VSR)

tokios informacijos nėra

Dulkių debesų sprogimo ribos

tokių iformacijų nėra

Garų slėgis

1 hPa prie 20 °C

Tankis

2,89 g/cm³ prie 25 °C

Garų tankis

Tokios informacijos nėra.

Tūrinis tankis

~ 1.000 kg/m³

Santykinis tankis

Nėra informacijos apie atitinkamas savybes.

Tirpumas
Tirpumas vandenyje

920 g/l prie 20 °C

Pasiskirstymo koeficientas

9.2

n-oktanolis/vanduo (log KOW)

-4 (24 °C)

Savaiminio užsidegimo temperatūra

Nėra informacijos apie atitinkamas savybes.

Skilimo temperatūra

300 °C (ECHA)

Klampa

nesusiję su (kietosios medžiagos)

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės

neklasifikuojama kaip sprogi medžiaga

Oksidacinės savybės

nei viena(s)

Kita informacija
Nėra papildomos informacijos.

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas
10.1

Reaktingumas
Metalų koroziją sukeliančios medžiagos.

10.2

Cheminis stabilumas
Higroskopinė kieta medžiaga.

10.3

Pavojingų reakcijų galimybė
Stipriai reaguoja su: Aliuminis, Alilchloridas, Etileno oksidas, Šarminiai metalai,
=> Sprogumas

10.4

Vengtinos sąlygos
Drėgmė. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. Skilimas vyksta esant didesnei temparatūrai nei: 300
°C.

10.5

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

Geležies(III) chlorido ≥98,5 %, papildomas grynasis, bevandenis
produkto numeris: 5192
10.6

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

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija
11.1

Informacija apie toksinį poveikį
Ūmus toksiškumas
Paveikimo būdas

Pakitimas

Vertė

Rūšys

Šaltinis

prarijus

LD50

500 mg/kg

žiurkė

ECHA

per odą

LD50

>2.000 mg/kg

žiurkė

ECHA

Odos ėsdinimas/dirginimas
Dirgina odą.
Smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas
Smarkiai pažeidžia akis.
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas
Gali sukelti alerginę odos reakciją. Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
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).
• 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
pikinymas, vėmimas, Gali pažeisti inkstus ir kepenis
• Patekus į akis
Smarkiai pažeidžia akis, rizika apakti
• Įkvėpus
dirginimo poveikiai
• Patekus ant odos
dirgina odą, patekusi ant odos, sukelia alerginę reakciją
Kita informacija
Kitas nepageidaujamas poveikis: Širdies aritmijos
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Geležies(III) chlorido ≥98,5 %, papildomas grynasis, bevandenis
produkto numeris: 5192

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija
12.1

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

12.2

Skaidomumo procesas
Neorganinėms medžiagoms netaikomi biologinio skaidomumo nustatymo metodai.

12.3

Bioakumuliacijos potencialas
Organizmuose ženkliai nesikaupia.
n-oktanolis/vanduo (log KOW)

12.4

-4 (24 °C)

Judumas dirvožemyje
Nėra duomenų.

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

Geležies(III) chlorido ≥98,5 %, papildomas grynasis, bevandenis
produkto numeris: 5192

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą
14.1

JT numeris

1773

14.2

JT teisingas krovinio pavadinimas

GELEŽIES CHLORIDAS, BEVANDENIS

Pavojingos sudedamosios dalys

Geležies(III) chlorido

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

14.6

Specialios atsargumo priemonės naudotojams

krovinių taisykles)

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.

14.8

Informacija pagal kiekvieną iš JT tipinių taisyklių
• Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais (ADR/RID/
ADN)
JT numeris

1773

Tinkamas krovinio pavadinimas

GELEŽIES CHLORIDAS, BEVANDENIS

Įrašai transporto dokumentuose

UN1773, GELEŽIES CHLORIDAS, BEVANDENIS, 8,
III, (E)

Klasė

8

Klasifikacijos kodas

C2

Pakuotės grupė

III

Pavojaus ženklas(ai)

8

Specialiosios nuostatuos (SP)

590

Nekontroliuojami kiekiai (EQ)

E1

Riboti kiekiai (LQ)

5 kg

Transporto kategorija (TC)

3

Tunelio apribojimo kodas (TRC)

E

Pavojaus rūšies identifikacinis Nr.

80

• Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas (IMDG)
JT numeris

1773

Tinkamas krovinio pavadinimas

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

Geležies(III) chlorido ≥98,5 %, papildomas grynasis, bevandenis
produkto numeris: 5192
Duomeny siuntėjo deklaracijoje

UN1773, GELEŽIES CHLORIDAS, BEVANDENIS, 8,
III

Klasė

8

Jūros teršalas

-

Pakuotės grupė

III

Pavojaus ženklas(ai)

8

Specialiosios nuostatuos (SP)

-

Nekontroliuojami kiekiai (EQ)

E1

Riboti kiekiai (LQ)

5 kg

EmS

F-A, S-B

Sukrovimo kategorija

A

Segregacijos grupė

1 - Rūgštys

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

1773

Tinkamas krovinio pavadinimas

Geležies chloridas, bevandenis

Duomeny siuntėjo deklaracijoje

UN1773, Geležies chloridas, bevandenis, 8, III

Klasė

8

Pakuotės grupė

III

Pavojaus ženklas(ai)

8

Nekontroliuojami kiekiai (EQ)

E1

Riboti kiekiai (LQ)

5 kg

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

Geležies(III) chlorido ≥98,5 %, papildomas grynasis, bevandenis
produkto numeris: 5192
neįtraukta
• 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:

Lietuva (lt)

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

NZ

NZIoC

cheminė medžiaga įrašyta

PH

PICCS

cheminė medžiaga įrašyta

TR

CICR

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

Geležies(III) chlorido ≥98,5 %, papildomas grynasis, bevandenis
produkto numeris: 5192
Šalis

Nacionalinis sąrašas

Padėtis

TW

TCSI

cheminė medžiaga įrašyta

US

TSCA

cheminė medžiaga įrašyta

Legenda
AICS
CICR
CSCL-ENCS
DSL
ECSI
IECSC
INSQ
KECI
NZIoC
PICCS
REACH Reg.
TCSI
TSCA

15.2

Australian Inventory of Chemical Substances
Chemical Inventory and Control Regulation
List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
Domestic Substances List (DSL)
EB medžiagų aprašas ((# EINECS), (#ELINCS), (#NLP))
Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
National Inventory of Chemical Substances
Korea Existing Chemicals Inventory
New Zealand Inventory of Chemicals
Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
REACH registruotos cheminės medžiagos
Taiwan Chemical Substance Inventory
Toxic Substance Control Act

Cheminės Saugos Vertinimas
Šiai medžiagai nebuvo atliktas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS: Kita informacija
16.1

Nurodyti pakeitimai (peržiūrėtas saugos duomenų lapas)
Skirsnis

Senas įrašas (teksto/vertės)

Saugai
nereikš
minga

Tikrasis įrašas (teksto/vertės)

2.1

Klasifikavimas pagal GHS:
keitimas sąraše (lentelėje)

taip

2.2

Piktograma:
keitimas sąraše (lentelėje)

taip

2.2

Atsargumo frazės - atoveikis:
keitimas sąraše (lentelėje)

taip

2.2

Pakuočių, kurių turinys neviršija 125 ml,
ženklinimas:
keitimas sąraše (lentelėje)

taip

8.1

Profesinio poveikio ribinės vertės (darbo vietos
poveikio riba):
Duomenų nėra.

Profesinio poveikio ribinės vertės (darbo vietos
poveikio riba):
Nėra duomenų.

taip

14.3

Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Gabenimo pavojingumo klasė (-s):
class 8 hazard - corrosive substances

taip

Jūros teršalas:
-

taip

14.8

Santrumpos ir akronimai
Santr.

Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai

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

Geležies(III) chlorido ≥98,5 %, papildomas grynasis, bevandenis
produkto numeris: 5192
Santr.

Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai

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

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)

IMDG

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

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)

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)

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

H302

kenksminga prarijus

H315

dirgina odą

H317

gali sukelti alerginę odos reakciją

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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Išsami saugos informacija pagal saugos duomenų
išklotinės aktą, kaip nurodyta nuostatoje Nr. 1907/2006
(REACH)
Glicerinas ~86%, Ph.Eur., Papildomas grynas
prekės numeris: 7533
Versija: 2.0 lt
Pakeičia versiją: 14.07.2015 Versija:
(1)

sukūrimo data: 14.07.2015
Peržiūrėta: 28.06.2018

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

1.2

Produkto identifikatorius
Medžiagos identifikavimas

Glicerinas

Prekės numeris

7533

Registracijos numeris (REACH)

neatitinkami (mišinys)

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Nustatyti naudojimo būdai:

1.3

laboratorinis chemikalas
medžiagų laboratorijų ir analizės reikmėms
gamybai ir importui

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

1.4

1.5

Už saugos duomenų lapą atsakingas
kompetentingas asmuo

: Department Health, Safety and Environment

elektroninis paštas (kompetentingo asmens)

: sicherheit@carlroth.de

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

Importuotojas
Telefonas:
Faksas:
Interneto svetainė:

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai
2.1

Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
Šitas mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų pagal Reglamento Nr. 1272/2008/EB.

2.2

Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
nereikalaujama
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Išsami saugos informacija pagal saugos duomenų išklotinės
aktą, kaip nurodyta nuostatoje Nr. 1907/2006 (REACH)
Glicerinas ~86%, Ph.Eur., Papildomas grynas
prekės numeris: 7533
Signalinis žodis
2.3

nereikalaujama

Kiti pavojai
Nėra papildomos informacijos.

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.2

Mišiniai
Mišinio aprašymas
Šitas mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės
4.1

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrosios pastabos
Nuvilkti užterštus drabužius.
Įkvėpus
Įleiskite gryno oro. Abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams kreipkitės medicininės
pagalbos/ į gydytoją.
Patekus ant odos
Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
Patekus į akis
Atsargiai nuplauti vandeniu kelias minutes. Abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams
kreipkitės medicininės pagalbos/ į gydytoją.
Prarijus
Išskalauti burną. Pasijutus blogai skambinti į kreiptis į gydytoją.
4.2

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Svaigulys, Galvos skausmas, Virškinimo trakto atsiliepimai, Viduriavimas, Vėmimas, Cianozė (kraujo
nusidažymas mėlynai)

4.3

Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
nei viena(s)

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)
Lietuva (lt)
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Išsami saugos informacija pagal saugos duomenų išklotinės
aktą, kaip nurodyta nuostatoje Nr. 1907/2006 (REACH)
Glicerinas ~86%, Ph.Eur., Papildomas grynas
prekės numeris: 7533
Netinkamos gesinimo priemonės
vandens srovė
5.2

Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Degioji. Garai jungtyje su oru gali sudaryti sprogstamąjį mišinį.
Pavojingi degimo produktai
Degant gali susidaryti toksiški anglies monoksido dūmai.

5.3

Patarimai gaisrininkams
Gaisrą gesinti laikantis įprastinio atsargumo pakankamu atstumu. Naudoti autonominius kvėpavimo
aparatus.

6 SKRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės
6.1

Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Neteikiantiems pagalbos darbuotojams
Neįkvėpti garų, aerozolių. Ypatingas pavojus paslysti produktui išsipylus/išsiliejus.

6.2

Ekologinės atsargumo priemonės
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

6.3

Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Patarimai kaip izoliuoti išsiliejusią medžiagą
Nuvalyti su absorbuojančia medžiaga (pvz., drobe, vilna).
Kita su išsiliejimais ir patekimu į aplinką susijusi informacija
Išmetimui dėti į specialiai skirtus konteinerius.

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
Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.
Patarimas dėl bendros darbo higienos
Prieš pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas.

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.
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Išsami saugos informacija pagal saugos duomenų išklotinės
aktą, kaip nurodyta nuostatoje Nr. 1907/2006 (REACH)
Glicerinas ~86%, Ph.Eur., Papildomas grynas
prekės numeris: 7533

8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija (asmens apsauga)
8.1

Kontrolės parametrai
Nacionalinės ribinės vertė
Profesinio poveikio ribinės vertės (darbo vietos poveikio riba)
Nėra duomenų.

8.2

Poveikio kontrolė
Individualios apsaugos priemonės (asmeninės apsaugos priemonės)
Akių/veido apsauga

Naudoti apsauginius akinius su šoniniais skydais.
Odos apsauga

• rankų apsauga
Mūvėti tinkamas pirštines. Tinka cheminėms medžiagoms atsparios pirštines patikrinintos pagal EN
374.
• medžiagos rūšis
NBR (Nitrilinis kaučiukas)
• medžiagos storis
>0,11 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. Tipas: A (nuo organinių
medžiagų garų ir dujų kurių virimo taškas yra > 65 °C, spalvinis kodas: Ruda). Būtina laikytis nešiojimo
trukmės apribojimų pagal GefStoffV kartu su taisyklėmis dėl kvėpavimo takų apsaugos priemonių
(BGR 190) naudojimo.
Poveikio aplinkai kontrolė
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.
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Išsami saugos informacija pagal saugos duomenų išklotinės
aktą, kaip nurodyta nuostatoje Nr. 1907/2006 (REACH)
Glicerinas ~86%, Ph.Eur., Papildomas grynas
prekės numeris: 7533

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)

~ 7 (20 °C)

Lydimosi/užšalimo temperatūra

nenustatyta

Pradinė virimo temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas

>130 °C

Pliūpsnio temperatūra

180 °C

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)

11,3 vol% (duomenys taikomos prie pagrindinio
komponento)

Dulkių debesų sprogimo ribos

nesusiję su

Garų slėgis

6 hPa prie 20 °C

Tankis

1,23 – 1,27 g/cm³ prie 20 °C

Garų tankis

Tokios informacijos nėra.

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

370 °C

Skilimo temperatūra

duomenų nėra

Klampa
• dinaminė klampa

150 mPa s prie 20 °C

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės

neklasifikuojama kaip sprogi medžiaga

Oksidacinės savybės

nei viena(s)
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Išsami saugos informacija pagal saugos duomenų išklotinės
aktą, kaip nurodyta nuostatoje Nr. 1907/2006 (REACH)
Glicerinas ~86%, Ph.Eur., Papildomas grynas
prekės numeris: 7533
9.2

Kita informacija
Temperatūros klasė (ES pagal ATEX)

T2 (Maximum permissible surface temperature
on the equipment: 300°C)

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas
10.1

Reaktingumas
Šildant: Garai gali su oru sudaryti sprogstamą mišinį.

10.2

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

10.3

Pavojingų reakcijų galimybė
Stipriai reaguoja su: Stiprus oksidatorius, Chromo(VI) oksidas, Vandenilio peroksidas, Permanganatai,
Chloras, Peroksidai, Azoto rūgštis, Sieros rūgštis, Perchloratai,
=> Sprogumas

10.4

Vengtinos sąlygos
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.

10.5

Nesuderinamos medžiagos
Nėra papildomos informacijos.

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).
Odos ėsdinimas/dirginimas
Neklasifikuojama(s) kaip ėsdinantyi(s)/dirginanti(s) odą.
Smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas
Neklasifikuojama(s) kaip smarkiai pažeidžianti(s) akis arba dirginanti(s) 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).
• 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.

Lietuva (lt)

Puslapis 6 / 11

Išsami saugos informacija pagal saugos duomenų išklotinės
aktą, kaip nurodyta nuostatoje Nr. 1907/2006 (REACH)
Glicerinas ~86%, Ph.Eur., Papildomas grynas
prekės numeris: 7533
Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai
• Prarijus
virškinimo trakto atsiliepimai, vėmimas, viduriavimas, svaigulys, galvos skausmas, Cianozė (kraujo
nusidažymas mėlynai)
• Patekus į akis
iš esmės nedirginantis
• Įkvėpus
Kvėpavimo takų sudirginimas
• Patekus ant odos
iš esmės nedirginantis
Kita informacija
Nei viena(s)

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija
12.1

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

12.2

Skaidomumo procesas
Nėra duomenų.

12.3

Bioakumuliacijos potencialas
Nėra duomenų.

12.4

Judumas dirvožemyje
Nėra duomenų.

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

Dėl atliekų šalinimo kreipkitės į įgaliotą atliekų šalinimo įmonę.
Su nuotekų šalinimu susijusi informacija
Neišleisti į kanalizaciją.
Su nuotekų šalinimu susijusi informacija
Neišleisti į kanalizaciją.
13.2

Svarbios nuostatos dėl atliekų
Atliekų kodai/atliekų pavadinimai turi būti paskirti pagal EAK, priklausomai nuo srities ir technologijų.
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Išsami saugos informacija pagal saugos duomenų išklotinės
aktą, kaip nurodyta nuostatoje Nr. 1907/2006 (REACH)
Glicerinas ~86%, Ph.Eur., Papildomas grynas
prekės numeris: 7533
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

(vežimo taisyklėm nepriskiriama)

14.2

JT teisingas krovinio pavadinimas

nesusiję su

14.3

Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

nesusiję su

Klasė

-

14.4

Pakuotės grupė

nesusiję su

14.5

Pavojus aplinkai

nei viena(s) (nekenksminga aplinkai pagal pavojingų

14.6

Specialios atsargumo priemonės naudotojams

krovinių taisykles)

Nėra papildomos informacijos.
14.7

Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą
Krovinius nenumatoma vežti nesupakuotus.

14.8

Informacija pagal kiekvieną iš JT tipinių taisyklių
• Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais
(ADR/RID/ADN)
ADR, RID ir ADN netaikoma.
• Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas (IMDG)
IMDG netaikoma.
• Tarptautinė Civilinės Aviacijos Organizacija (ICAO-IATA/DGR)
ICAO-IATA netaikoma.

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)
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.
• Reglamentas 1005/2009/EB dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.
• Reglamentas 850/2004/EB dėl patvariųjų organinių teršalų (POP)
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.
• Apribojimai pagal REACH XVII priedą
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.
• Cheminių medžiagų, kurioms reikia leidimų, sąrašas (REACH, XIV priedas)
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.
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Išsami saugos informacija pagal saugos duomenų išklotinės
aktą, kaip nurodyta nuostatoje Nr. 1907/2006 (REACH)
Glicerinas ~86%, Ph.Eur., Papildomas grynas
prekės numeris: 7533
• 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

• Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose
dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, išmetamų kiekių
ribojimas (2004/42/EB, Decopaint direktyva)
LOJ kiekis

0%

• Direktyva dėl pramoninių išmetamų teršalų (LOJ, 2010/75/ES)
LOJ kiekis

0%

Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje
įrangoje apribojimo (RoHS) - Priedas II
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.
Reglamentas 166/2006/EB dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo
(IIPTR)
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.
Direktyva 2000/60/EB nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (WFD)
Jokia sudedamoji dalis nėra įtraukta į sąrašą.
Nacionalinis sąrašas
Šalis

Nacionalinis sąrašas

Padėtis

AU

AICS

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

CA

DSL

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

CN

IECSC

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

EU

ECSI

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

EU

REACH Reg.

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

JP

CSCL-ENCS

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

KR

KECI

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

MX

INSQ

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

NZ

NZIoC

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

PH

PICCS

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

TR

CICR

ne visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į
sąrašą

TW

TCSI

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

US

TSCA

visos sudedamosios dalys yra įtrauktos į sąrašą

Legenda
AICS
CICR
CSCL-ENCS
DSL
ECSI
IECSC

Lietuva (lt)

Australian Inventory of Chemical Substances
Chemical Inventory and Control Regulation
List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
Domestic Substances List (DSL)
EC Substance Inventory (EINECS, ELINCS, NLP)
Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
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Išsami saugos informacija pagal saugos duomenų išklotinės
aktą, kaip nurodyta nuostatoje Nr. 1907/2006 (REACH)
Glicerinas ~86%, Ph.Eur., Papildomas grynas
prekės numeris: 7533
Legenda
INSQ
KECI
NZIoC
PICCS
REACH Reg.
TCSI
TSCA

15.2

National Inventory of Chemical Substances
Korea Existing Chemicals Inventory
New Zealand Inventory of Chemicals
Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
REACH registruotos cheminės medžiagos
Taiwan Chemical Substance Inventory
Toxic Substance Control Act

Cheminės Saugos Vertinimas
Cheminės saugos vertinimas šio mišinio medžiagos nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS: Kita informacija
16.1

Nurodyti pakeitimai (peržiūrėtas saugos duomenų lapas)
Saugai
nereikš
minga

Skirsnis

Senas įrašas (teksto/vertės)

Tikrasis įrašas (teksto/vertės)

3.2

Mišinio aprašymas:
Šitas mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų
pagal Reglamento Nr. 1272/2008/EB.

Mišinio aprašymas:
Šitas mišinys neatitinka klasifikavimo kriterijų.

taip

Mišinio aprašymas:
keitimas sąraše (lentelėje)

taip

Profesinio poveikio ribinės vertės (darbo vietos
poveikio riba):
Nėra duomenų.

taip

3.2
8.1

Profesinio poveikio ribinės vertės (darbo vietos
poveikio riba)

8.1

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

taip

8.1

• komponentų mišinio svarbios DNEL

taip

8.1
8.1

• komponentų mišinio svarbios DNEL:
keitimas sąraše (lentelėje)

taip

• komponentų mišinio svarbios PNEC

taip

8.1

• komponentų mišinio svarbios PNEC:
keitimas sąraše (lentelėje)

taip

14.8

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

taip

Santrumpos ir akronimai
Santr.

Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai

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)

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)

EINECS

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europos Esamų Komercinių Cheminių
Medžiagų Sąrašas)

ELINCS

European List of Notified Chemical Substances (Europos Esamų Registruotųjų Cheminių Medžiagų Sąrašas)

GHS

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

IATA

International Air Transport Association (Tarptautinė Oro Transporto Asociacija)

Lietuva (lt)
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Išsami saugos informacija pagal saugos duomenų išklotinės
aktą, kaip nurodyta nuostatoje Nr. 1907/2006 (REACH)
Glicerinas ~86%, Ph.Eur., Papildomas grynas
prekės numeris: 7533
Santr.

Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai

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)

IMDG

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

LOJ

Volatile Organic Compounds (Lakieji Organiniai Junginiai)

MARPOL

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

NLP

No-Longer Polymer (Polimeru Nebelaikoma Medžiaga)

PBT

Patvari, Bioakumuliacinė ir Toksiška

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)

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)
nesusiję su.
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.

Lietuva (lt)
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Saugos duomenų lapas MSDL-276
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Paskutinio
peržiūrėjimo data:

2019 02 20

UAB “MARGŪNAS”,
Ringuvos g. 53, LT-45245 Kaunas
Tel.: (37) 49 10 79; faks.: (37) 49 10 80
www.margunas.lt

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS
IDENTIFIKAVIMAS
1.1. Produkto identifikatorius
Produkto pavadinimas:
METIL ETIL KETONAS (MEK)
CAS Nr.
78-93-3
EC Nr.
201-159-0
REACH Registracijos numeris: 01-2119457290-43-XXXX
Medžiagos pavadinimas (REACH/CLP): Butanonas, Etil metil ketonas
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:
Nustatyti naudojimo būdai: žaliava pesticidams, žaliava fotochemijai, žaliava spausdinimo dažams ir
spausdinimo dažų priedams, tirpiklis, pramoniniam naudojimui.
Nėra.
Nerekomenduojami naudojimo būdai:
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 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]:
Flam. Liq. 2; H225 Labai degūs skystis ir garai.
Eye Irrit. 2; H319
Sukelia smarkų akių dirginimą.
STOT SE 3; H336
Gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.
2.2. Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 EB (CLP/GHS):
Dgr Pavojinga
Signalinis žodis:
Pavojaus piktogramos:

GHS02
Pavojingumo frazės:

GHS07

Saugos duomenų lapas MSDL-276
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H225
Labai degūs skystis ir garai.
H319
Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336
Gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.
Papildoma informacija apie pavojų:
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
EUH066
Atsargumo frazės:
Prevencinės:
P210

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, žiežirbų, atviros liepsnos, karštų paviršių.Nerūkyti.
Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti.
Stenkitės neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/ aerozolio.

P243
P261
Atoveikis:
P304+P340

ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis,
leidžianti laisvai kvėpuoti.
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P305+P351+P338
Sandėliavimas:
P403+P233

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

2.3. Kiti pavojai
Garai gali sudaryti sprogius mišinius su oru.
3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. Medžiagos
CAS Nr.

EC Nr.

Indekso Nr.

Cheminis
pavadinimas

Koncentracija
(masės %)

78-93-3

201-159-0

606-002-00-3

Butanonas; etil
metil ketonas

Maks. 100 %

Klasifikacija
CLP (GHS)
Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

Pastaba: pavojingumo klasių tekstai ir kitų žymenų išaiškinimai pateikti 2 ir 16 skirsniuose.
4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

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: nedelsiant nutraukti kontaktą – išeiti ar išnešti nukentėjusįjį į tyrą orą, suteikti ramybę.
Patekus ant odos: nedelsiant gerai nuplauti odą vandeniu.
Patekus į akis: nedelsiant plauti akis dideliu kiekiu vandens. Jei įmanoma, išimti kontaktinius lęšius.
Skubiai kreiptis pagalbos į gydytoją.
Prarijus: kreiptis į gydytoją.
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4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Nėra informacijos.
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
Specialisto patarimų gydytojai turi kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą.
5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės
Tinkamos gaisro gesinimo priemonės:
Alkoholiui atsparios putos;
Sausi milteliai;
Purškiamas vanduo;
Anglies dioksidas (CO2) - uždarose patalpose.
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Gaisrui kilus uždarose patalpose – atsargiai, pavojus uždusti!
Garai gerai maišosi su oru, lengvai gali susidaryti sprogūs mišiniai.
Garai gali driektis pažemiu, gali akumuliuotis žemose ar uždarose patalpose arba pasklisti nemažu
atstumu iki ugnies šaltinio ir užsiliepsnoję grįžti atgal.
5.3. Patarimai gaisrininkams
Pašalinti visus ugnies šaltinius. Vėsinti konteinerius/talpas vandens čiurkšle.
Specialios apsaugos priemonės, skirtos gaisrininkams
Gaisrininkai privalo 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.
6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:
Užtikrinti tinkamą patalpų ventiliaciją.
Neįkvėpti garų ar aerozolių.
Vengti kontakto su oda, akimis ir drabužiais.
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 skystį sumaišyti su inertinėmis sorbuojančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žemėmis,
silikageliu, rūgščių ar universaliu rišikliu ir pašalinti pagal galiojančius atliekų tvarkymo teisės aktų
reikalavimus.
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius:
Asmeninės apsauginės priemonės – žiūr. 8 sk.
Atliekų šalinimas – žiūr. 13 sk.
7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS
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7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:
Saugaus naudojimo patarimai:
Užtikrinti tinkamą ventiliaciją.
Garai yra sunkesni už orą ir gali driektis pažemiu.
Vengti aerozolių susidarymo.
Apsauga nuo gaisro ir sprogimo:
Neleisti produktui patekti į kanalizaciją (sprogimo pavojus).
Naudoti tik nuo sprogimo apsaugotą įrangą.
Imtis priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.
Garai gali sudaryti sprogius mišinius su oru.
Dirbti atokiau nuo kibirkščių, uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:
Laikyti sandariai uždarytą sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, toliau nuo šilumos šaltinių.
7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai):
Žiūr. 1.2. sk.
8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ /ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai
Cheminės medžiagos/ mišinio komponentų profesinio poveikio ribiniai dydžiai darbo aplinkos
ore (HN 23:2011 duomenys):
Ribinis dydis
Poveikio
Ilgalaikio poveikio
Trumpalaikio
Neviršytinas sveikatai
Cheminė medžiaga
ribinis dydis
poveikio ribinis ribinis dydis ypatumų
žymenys
(NRD)
(IPRD)
dydis (TPRD)
3
3
3
Pavadinimas
CAS
mg/m
ppm
mg/m
ppm
mg/m ppm /Pastabos
Butanonas
78-93-3
600
200
900
300
(metiletilketonas)
DNEL:
Butanonas (metiletilketonas):
Galutinis panaudojimas: Darbininkai
Poveikio būdai: Kontaktas su oda
Galimas poveikis sveikatai: Ilgalaikis, Sisteminis
Reikšmė: 1161 mg/kg kūno masės/dieną
Galutinis panaudojimas: Darbininkai
Poveikio būdai: Įkvėpus
Galimas poveikis sveikatai: Ilgalaikis, Sisteminis
Reikšmė: 600 mg/m3
Galutinis panaudojimas: Vartotojai
Poveikio būdai: Kontaktas su oda
Galimas poveikis sveikatai: Ilgalaikis, Sisteminis
Reikšmė: 412 mg/kg kūno masės/dieną

Saugos duomenų lapas MSDL-276
(pagal ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2015/830 reikalavimus)

5 lapas iš 11 lapų

Versija: 2

Pildymo data:
2016 11 22

Paskutinio
peržiūrėjimo data:

2019 02 20

Galutinis panaudojimas: Vartotojai
Poveikio būdai: Įkvėpus
Galimas poveikis sveikatai: Ilgalaikis, Sisteminis
Reikšmė: 106 mg/m3
Galutinis panaudojimas: Vartotojai
Poveikio būdai: Prarijus
Galimas poveikis sveikatai: Ilgalaikis, Sisteminis
Reikšmė: 31 mg/kg kūno masės/dieną
PNEC:
Butanonas (metiletilketonas):
Gėlas vanduo
Reikšmė: 55,8 mg/l
Jūros vanduo:
Reikšmė: 55,8 mg/l
Išleidimas su pertrūkiais:
Reikšmė: 55,8 mg/l
Gėlo vandens nuosėdos
Reikšmė: 284,7 mg/kg
Jūros vandens nuosėdos
Reikšmė: 284,7 mg/kg
Dirvožemis
Reikšmė: 22,5 mg/kg
Nuotekų valymo įrenginiai
Reikšmė: 709 mg/l
8.2. Poveikio kontrolė
Atitinkamos techninio valdymo priemonės: gera patalpų ventiliacija, vengti išsiliejimo.
Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga:
Kvėpavimo organų apsauga: kvėpavimo organų apsaugos priemonių paprastai nereikia. Esant
nepakankamai ventiliacijai, kur išsiskiriančių medžiagų vertės viršija leistinas, kai jaučiami nemalonūs
kvapai arba atsiranda dūmų ar rūko, naudoti autonominius kvėpavimo aparatus ar kvėpavimo aparatą
su A tipo filtru ar tinkamu kombinuotu filtru (pavyzdžiui, kai yra naudojami aerozoliai, ar atsiranda
dūmų ir rūko, A-P2 arba ABEK-P2), pagal EN 141.
Rankų apsauga: Tinkamų pirštinių pasirinkimas priklauso ne tik nuo jų medžiagos, bet ir nuo kitų
savybių ir gali skirtis, priklausomai nuo gamintojo. Būtina įvertinti pirštinių gamintojo nurodomą
prasiskverbimo laiką ir pralaidumą. Taip pat reikia atsižvelgti į konkrečias sąlygas, kuriomis yra
naudojamas produktas, pavyzdžiui, kontakto laiką. Kasdien naudojamų pirštinių ilgaamžiškumas gali
būti trumpesnis, nei nurodytas pagal EN 374 dėl daugelio išorinių veiksnių (pavyzdžiui, temperatūros).
Tinkamos pirštinės:
Medžiaga: butilo guma.
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Prasiskverbimo laikas: ≥ 60 min.
Medžiagos storis: 0,5 mm.
Netinkamos pirštinės:
Medžiaga: natūrali guma/natūralus lateksas, polichloroprenas, PVC, nitrilo guma/nitrilo lateksas.
Akių ir (arba) veido apsauga: apsauginiai akiniai, veidą dengiantys skydeliai.
Specialiosios higienos priemonės: apsauginiai odos kremai, muilas ir vanduo. Nevalgyti, nerūkyti,
negerti darbo vietoje. Plauti rankas prieš valgį. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Nusivilkti užterštus
drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
Odos apsauga: antistatiniai darbo rūbai, visą pėdą dengianti avalynė.
Poveikio aplinkai kontrolė: vengti išsiliejimo, patekimo ant dirvos, į kanalizaciją ir vandens
telkinius.
9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Skystis.
Išvaizda:
Bespalvis.
Spalva:
Specifinis.
Kvapas:
Nėra duomenų.
Kvapo atsiradimo slenkstis:
Netaikoma.
pH:
o
-86 oC
Lydymosi temperatūra/intervalas, C:
79,6 oC, 1013 hPa.
Virimo temperatūra/intervalas, oC:
-6 oC, uždarame inde.
Pliūpsnio temperatūra, oC:
Nėra duomenų.
Garavimo greitis:
Netaikoma (skystis)
Degumas (kietų medžiagų, dujų):
Sprogstamumo ribinės vertės:
1,5 %.
Žemutinė, tūrio %:
11,5 %.
Viršutinė, tūrio % :
126 hPa esant 25 oC
Garų slėgis:
1,15; 20 oC
Santykinis garų tankis:
0,8054 g/cm3; 20 oC
Tankis g/cm3:
0,8054; 20 oC
Santykinis tankis:
270 g/l; 20 oC.
Tirpumas (vandenyje):
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo): Log Pow: 0,3; 40 oC
404 oC
Užsidegimo temperatūra, oC:
0,40 mPas (20oC), DIN 53015;
Klampa, dinaminė:
0,405 mPas (25oC)
Nesprogus.
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:
Neklasifikuojama kaip oksiduojanti.
Oksidacinės savybės:
9.2. Kita informacija:
Nežinoma.
10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas
Garai gali sudaryti sprogius mišinius su oru.
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10.2. Cheminis stabilumas:
Nėra duomenų.
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė
Gali sudaryti sprogius peroksidus.
10.4. Vengtinos sąlygos
Saugoti nuo atviros ugnies, šilumos šaltinių, tiesioginių saulės spindulių.
10.5. Nesuderinamos medžiagos
Oksiduojančios medžiagos.
10.6. Pavojingi skilimo produktai
Pavojingi skilimo produktai: Nežinomi.
Terminis skilimas: distiliuojasi be skilimo, esant atmosferos slėgiui.
11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinį poveikį
Ūmus toksiškumas:
Prarijus, LD50 > 2000-5000 mg/kg, žiurkė (literatūros duomenys).
Per odą, LD50 >5000 mg/kg, triušis (literatūros duomenys).
Ėsdinimas / dirginimas:
Odos ėsdinimas/dirginimas:
Odos dirginimas: triušis, nedirgina, OECD 404 testas (literatūros duomenys).
Didelis kenksmingumas akimas ir (arba) akių dirginimas:
Akių dirginimas: triušis, dirginimas, OECD 405 testas (literatūros duomenys).
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas:
Jautrinimas: Jūros kiaulytė, nejautrina, OECD 406 testas (literatūros duomenys).
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:
Genotoksiškumo tyrimai in vitro: nepasižymi mutageniniu poveikiu (literatūros duomenys).
Genotoksiškumo tyrimai in vivo: nepasižymi mutageniniu poveikiu (literatūros duomenys).
Išvada: Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Kancerogeniškumas: Nėra duomenų.
Toksiškumas reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Teratogeninis poveikis: Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
STOT - vienkartinis poveikis: Gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.
STOT - kartotinis poveikis:
Išvada: Neklasifikuojama kaip STOT medžiaga, turinti kartotinį poveikį.
Kartotinių dozių toksiškumas: Žiurkė: Įkvėpus (garai), 90 dienų, NOAEC: 5041 ppm
Simptomai: sumažėjusi kūno masė, padidėjusi kepenų masė.
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Aspiracijos pavojus: Netaikoma.
Poveikis žmogui: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas
Toksiškumas žuvims
LC50: > 100 mg/l, 95 val., Pimephales promelas, statinis bandymas, OECD 203 testas (literatūros
duomenys).
Toksiškumas žuvims-lėtinis toksiškumas
Bandymas moksliškai nepagrįstas. Medžiaga yra lengvai biologiškai skaidi ir mažai toksiška vandens
organizmams (literatūros duomenys).
Toksiškumas vandens bestuburiams
EC50: > 100 mg/l, 48 val., Daphnia magna, statinis bandymas, OECD 202 testas (literatūros
duomenys).
Toksiškumas vandens bestuburiams-lėtinis toksiškumas
Bandymas nėra būtinas. Medžiaga yra lengvai biologiškai skaidi ir mažai toksiška vandens
organizmams (literatūros duomenys).
Toksiškumas dumbliams
EC50: > 100 mg/l, 72 val., Pseudokirchneriella subcapitata, statinis bandymas, OECD 201 testas
(literatūros duomenys).
Toksiškumas bakterijoms
EC3 (16 val.) Pseudomonas putida: 1,150 mg/l, statinis bandymas (literatūros duomenys).
12.2. Patvarumas ir skaidomumas
Lengvai biologiškai skaidus, >60 %, 28 d., OECD 301D testas (literatūros duomenys).
12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Dėl paskirstymo koeficiento n-oktanolis/vanduo, akumuliacijos nesitikima (literatūros duomenys).
12.4. Judumas dirvožemyje
Bandymas nėra būtinas. Medžiaga yra lengvai biologiškai skaidi. Nesitikima, kad kaupsis dirvožemyje
(literatūros duomenys).
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
PBT vertinimo rezultatai: Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis
Nežinomas.
13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1 Atliekų tvarkymo metodai
Medžiagos atliekų tvarkymas:
Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis galiojančiais atliekų tvarkymo teisės aktų reikalavimais.
Neišleisti į kanalizaciją, nepilti į vandens telkinius, ant dirvožemio.
Pakuočių atliekų tvarkymas:
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Išplautos ir išgarintos pakuotės gali būti naudojamos pakartotinai.
Medžiagos atliekų kodai:
Atliekų kodai turi būti parenkami naudotojo kiekvienu atveju atsižvelgiant į pramonės šaką ir gamybos
procesą.
14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

14.1. JT numeris
ADR : 1193
RID: 1193
ADN: 1193
IMDG : 1193
ICAO/IATA: 1193
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas
ADR: METIL ETIL KETONAS
RID: METIL ETIL KETONAS
AND: METIL ETIL KETONAS
IMDG: METIL ETIL KETONAS
ICAO/IATA: METIL ETIL KETONAS
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)
ADR: 3
RID: 3
AND: 3
IMDG: 3
ICAO/IATA: 3
14.4. Pakuotės grupė
ADR: II
RID: II
AND: II
IMDG: II
ICAO/IATA: II
14.5. Pavojus aplinkai
ADR: Ne.
RID: Ne.
AND: Ne.
IMDG: Jūros teršalas.
ICAO/IATA: Ne.
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams
ADR:
Pavojaus identifikacinis numeris: 33
Ženklai: 3
Tunelio kodas: (D/E)
IMDG:
Ženklai: 3
EmS Numeris 1: F-E
EmS Numeris 2: S-D
ICAO/IATA
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Ženklai: 3
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą
Nėra informacijos.
15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ
15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
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).
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).
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).
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).
LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimas Nr. 966 „Dėl pramoninių avarijų prevencijos
likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir pavojinguosiuose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų,
priskiriamų pavojingosioms medžiagoms, sąrašo ir priskyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“ su
vėlesniais pakeitimais ir papildymais (Valstybės žinios, 2004, Nr. 130-4649; 2005, Nr. 131-4731;
2008, Nr. 109-4159; 2009, Nr. 90-3855; 2010, Nr. 59-2894; 2012, Nr. 61-3078) su visais vėlesniais
pakeitimais bei papildymais.
Papildoma informacija apie atitinkamas Bendrijos saugos, sveikatos ir aplinkos sričių nuostatas
produktui:
Metiletilketonas yra pavojinga cheminė medžiaga, kuriai taikomas LR Vyriausybės 2004.08.17
nutarimas Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir
Pavojinguosiuose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms
medžiagoms, sąrašo ir priskyrimo kriterijų aprašymo patvirtinimo“ (Valstybės žinios, 2004, Nr. 1304649) su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais.
15.2. Cheminės saugos vertinimas
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Šiai medžiagai atliktas cheminės saugos vertinimas.
16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Pakeitimų istorija:
SDL versija: 2
Šis saugos duomenų lapas buvo peržiūrėtas, gavus atnaujintą gamintojo saugos duomenų lapą.
Šio saugos duomenų lapo turinys ir forma atitinka Europos Komisijos reglamentą 2015/830.
Atitinkamų teiginių apie pavojų sąrašas:
H225
Labai degūs skystis ir garai.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
H319
Gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.
H336
Pagrindiniai literatūros ir informacijos šaltiniai:
Produkto gamintojų/ tiekėjų parengti saugos duomenų lapai ir kita techninė informacija.
Duomenys, pateikti Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), 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.
RID – Pavojingų krovinių tarptautinių vežimų geležinkeliais taisyklės.
vPvB - Labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos cheminės medžiagos.
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.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
1 skirsnis. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS
1.1. Produkto identifikatorius
Produkto pavadinimas: NLR-404
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:
Paskirtis: Ploviklis, valiklis.
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:
Gamintojas/Tiekėjas: UAB „KURANA“, Mūšos g. 19, LT-39103, Pasvalys, Lietuva, tel.: (8-451) 34500,
faks.: (8-451) 53280.
Už Saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: info@kurana.lt
1.4. Telefonas skubiai informacijai suteikti: Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, tel.
(+370-5) 236 20 52, mob. +370 687 53378.
2 skirsnis. GALIMI PAVOJAI
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas:
2.1.1. Pagal reglamentą Nr. 1272/2008/EB:
Akių dirginimas 2; H319
2.1.2. Pagal direktyvą 67/548/EEB
Dirginanti, Xi, R36
2.1.3 Papildoma informacija:
Visas R frazių ir pavojingumo bei ES pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.
2.2. Medžiagos ar mišinio ženklinimas:
2.2.1. Pagal reglamentą Nr. 1272/2008/EB:
Pavojaus piktograma:

GHS07
Signalinis žodis: Atsargiai
Pavojingumo frazės:
Atsargumo frazės:

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą
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
P337+P313 Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją
P501 Turinį/talpą utilizuoti pagal vietos/regiono/nacionalinius/tarptautinius
nuostatus
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2.3. Kiti pavojai:
PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: netaikoma.
Pavojus sveikatai: produktas į žmogaus organizmą gali patekti prarijus, patekus į akis ir ant odos. Patekęs
į akis, gali jas dirginti ar net pažeisti. Prarijus, gali sudirginti virškinamąjį traktą (sunkumas skrandyje,
vėmimas). Patekęs ant odos, gali ją dirginti.
Pavojai susiję su užsidegimo ar sprogimo galimybe: nėra.
Pavojus aplinkai: neklasifikuojamas kaip aplinkai pavojingas. Vadovaujantis gamtosauginiais principais,
negalima išpilti į atvirus vandens telkinius, gruntą.

3 skirsnis. SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
3.1. Medžiagos: produktas yra cheminių medžiagų mišinys.
3.2. Mišiniai:
Medžiagos
pavadinimas

CAS Nr.

EB Nr.

Citrinos
rūgšties
monohidratas

5949-29-1

201-069-1

Pavojaus
Pavojaus
piktografrazės
mos
pagal reglamentą EB
Nr.1272/2008

GHS07

Akių dirg. 2;
H319

Pavojin- Rizikos
gumo
frazės
simboliai
pagal direktyvą Nr.
67/548/EEB
Xi

R36

Koncentracija,
proc.

< 50 %

PASTABA: rizikos, pavojingumo frazių ir pavojaus simbolių pilnas tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.
Informacija apie komponentus pagal ploviklių Reglamentus 648/2004/EB ir 907/2006/EB:
Sudėtyje yra mažiau kaip 5,0 % Natrio heksametafosfato.
4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:
Bendroji informacija: pasireiškus apsinuodijimo ar kitokiems negalavimo požymiams kreiptis į gydytoją ir
parodyti šį SDL.
Įkvėpus: pajutus dirginimą išeiti į gryną orą. Jei savijauta negerėja, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: patekus į akis (jei yra, išimti kontaktinius lęšis) nedelsiant ne trumpiau kaip 15 min
praplauti akis vandens srove. Jei yra ilgalaikių sudirginimo simptomų ar pažeidimų, nedelsiant kreiptis į
gydytoją.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu vandens su muilu. Jei yra ilgalaikių sudirginimo simptomų,
kreiptis į gydytoją.
Prarijus: burną praskalauti vandeniu. Gerti daug vandens, kad prasiskiestų. Nesukelti vėmimo. Kreiptis į
gydytoją.
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas): produktas klasifikuojamas kaip pavojingas
sveikatai. Dirgina akis. Gali dirginti kvėpavimo takus, odą. Patekęs į akis - paraudimas, skausmas. Prarijus –
kartumas burnoje, šleikštulys. Įkvėpus – kosulys, dusulys. Dirginantis poveikis gali pasireikšti ir po kelių ar
keliolikos valandų, todėl nukentėjusįjį reikia kurį laiką stebėti.
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą: Pasireiškus negalavimo simptomams nedelsiant kreiptis į gydytoją.

5 skirsnis. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
Bendroji informacija: produktas yra nedegus vandeninis tirpalas.
5.1. Gaisro gesinimo priemonės:
Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: milteliai, anglies dioksido putos, išpurkštas vanduo, smėlis.
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Netinkamos gaisro gesinimo priemonės: nėra.
Medžiagos išsiskiriančios medžiagos degimo metu: anglies monoksidas, anglies dioksidas, dūmai.
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: degant gali susidaryti toksiškos dujos.
5.3. Patarimai gaisrininkams: nepažeistas talpas, esančias šalia liepsnos, vėsinti purškiamu vandeniu.
Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams: naudoti kvėpavimo takų ir akių apsaugos priemones,
nedegius ir nepralaidžius gaisrininkų drabužius. Talpyklas su produktu reikia aušinti išpurkštu vandeniu ar
skubiai pašalinti iš gaisro zonos. Gaisro gesinimo medžiagos neturi patekti į atvirus vandens telkinius.

6 skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:
avarijos vietoje turi būti tik avarijos pasekmes likviduojantis personalas. Užtikrinti pakankamą patalpų
vėdinimą. Iš pavojingos zonos pašalinti degias medžiagas. Neįkvėpti garų, naudoti kvėpavimo takų apsaugos
priemones, apsauginius akinius, darbo drabužius.
6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: naudoti asmenines apsaugos priemones, aprašytas 8
skirsnyje ir laikytis 7 skirsnio saugos reikalavimų.
6.1.2. Pagalbos teikėjams: vengti patekimo į akis, neįkvėpti ir nepraryti. Dėvėti apsauginius drabužius,
akinius. Nesant tinkamai ventiliacijai naudoti respiratorius ar kvėpavimo aparatus.
6.2. Nurodymai apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: laikyti toliau nuo uždegimo šaltinių, atviros liepsnos,
įkaitusių paviršių. Nerūkyti.
6.3. Aplinkos apsaugos priemonės: saugoti nuo išsipylimo ir pasklidimo aplinkoje. Išsipylus dideliam
mišinio kiekiui, pranešti aplinkosaugos tarnyboms.
6.4. Valymo ir surinkimo būdai: išsipylus didesniam mišinio kiekiui (pvz., sandėliuose ir pan.), užpilti
absorbuojančia medžiaga, supilti į tam skirtą talpyklą ir sutvarkyti pagal šio SDL 13 skirsnio nurodymus.
Likučius nuplauti vandeniu.

7 skirsnis. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1. Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonės:
Naudojimas: dirbant gamyboje, išpilstant produktą ir pan., nevalgyti, negerti, nerūkyti. Darbo vietose turi
būti geras vėdinimas. Dėvėti darbo drabužius ir asmens apsaugos priemones (žr. šio SDL 8 skirsnį). Laikytis
darbų saugos taisyklių. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Neįkvėpti garų.
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:
Laikymas: laikyti sandėliuose, sandariose, mechaniškai patvariose, chemiškai atspariose, paženklintose
etiketėmis talpyklose (gamintojo originaliose).
7.3. Kiti nurodymai dėl laikymo sąlygų: nelaikyti kartu su oksiduojančiomis, redukuojančiomis
medžiagomis, šarmais. Saugoti nuo įkaitimo ir tiesioginių saulės spindulių.

8 skirsnis. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)
8.1. Kontrolės parametrai: Medžiagų pavojingų koncentracijų ilgalaikio bei trumpalaikio poveikio ribiniai
dydžiai darbo aplinkos ore pagal HN 23:2011: produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurioms būtų taikomi
kontrolės ribos darbo ore.
8.2. Poveikio kontrolė:
8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės: užtikrinti pakankamą patalpų ventiliaciją, vengti
išsiliejimo.
8.2.2. Asmeninės apsauginės priemonės:
Kvėpavimo takų apsauga: neįkvėpti garų. Naudoti kaukes su filtrais.
Rankų ir odos apsauga: apsauginės pirštinės iš butilkaučiuko, polichloropreno, polivinilchlorido,
nitrilkaučiuko, atitinkančios LST EN 374 reikalavimus.
Akių apsauga: tinkami priglundantys akiniai.
Bendrosios ir asmens higienos priemonės: dėvėti švarius nepralaidžius darbo drabužius. Laikytis
asmens higienos taisyklių. Po darbo ir prieš pertraukas plauti rankas. Darbo vietoje nerūkyti, nevalgyti,
negerti. Vengti patekimo į akis ir ant odos.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
Parengtas pagal Europos Komisijos Reglamento (ES) Nr. 453/2010 I priedo reikalavimus
MIŠINYS: NLR-404
Pildymo data: 2014-02-20
Paskutinio atnaujinimo data: 4 puslapis iš 7
9 skirsnis. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes:
Agregatinė būsena:
Spalva:
Kvapas:
Kvapo atsiradimo slenkstis:
pH:
Lydymosi / užšalimo temperatūra:
Pradinė virimo temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas:
Pliūpsnio temperatūra, ºC:
Garavimo greitis:
Degumas (kietų medžiagų, dujų):
Viršutinė (apatinė) degumo riba ar
sprogstamumo ribinės vertės:
Garų slėgis, hPa:
Garų tankis (oras = 1):
Santykinis tankis:
Tirpumas:
Pasiskirstymo koeficientas
(n-oktanolis/vanduo):
Savaiminio užsidegimo temperatūra, ºC:
Skilimo temperatūra, °C:
Klampa, mPas:
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:
Oksidacinės savybės:

skystis
vandens balta
nėra
nėra duomenų
~2 (25 oC)
0 oC
apie 105 oC
nėra duomenų
nėra duomenų
nėra duomenų
nėra duomenų
nėra duomenų
netaikoma
nėra duomenų
gerai tirpsta vandenyje
nėra
nėra
nėra
nėra
nėra
nėra

duomenų
duomenų
duomenų
duomenų
duomenų
duomenų

9.2. Kita informacija
Netaikoma

10 skirsnis. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1. Reaktingumas: reaguoja su šarmais.
10.2. Cheminis stabilumas: aplinkos temperatūroje ir naudojant pagal paskirtį bei laikantis sandėliavimo
taisyklių ir saugos reikalavimų mišinys stabilus ir pavojingų reakcijų nesukelia.
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: nėra.
10.4. Vengtinos sąlygos: nežinomos.
10.5. Nesuderinamos medžiagos: šarmai, oksidatoriai.
10.6. Pavojingi skilimo produktai: gaisro atveju anglies oksidai.

11 skirsnis. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1. Informacija apie toksinį poveikį
Ūmus toksiškumas:
Citrinos rūgšties monohidratas:
prarijus (žiurkės) LD50 - 3000 mg/kg; 6730 mg/kg
per odą (triušiai) LC50 - 500 mg/kg/24h.
Dirginimas: ilgalaikis ar pakartotinas poveikis gali dirginti akis, odą ir kvėpavimo takus.
Jautrinimas: nenustatytas.
Kancerogeniškumas: nenustatytas.
Mutageniškumas, toksiškumas reprodukcijai: nenustatytas.
Papildoma toksikologinė informacija: Prarijus gali pakenkti virškinamajam traktui.
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12 skirsnis. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
12.1. Ekotoksiškumas (toksiškumas vandens, dirvožemio organizmams, kitiems gyvūnams ir
augalams):
Citrinos rūgšties monohidratas:
žuvims LC50 – nėra duomenų;
bestuburiams (Daphnia magna) EC50 - 160 mg/l/48h;
dumbliams EC50 – nėra duomenų.
12.2. Patvarumas ir skaidomumas:
Biologinis skilimas: biologiškai skaidosi.
12.3. Bioakumuliacija: nėra tikėtina.
12.4. Judumas dirvožemyje: nėra duomenų.
12.5. Kitas nepageidaujamas poveikis: netaikoma.

13 skirsnis. ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1. Atliekų tvarkymo metodai: Specialių reikalavimų nenustatyta. Vadovautis LR aplinkos ministro
1999-07-14 įsakymu Nr.217 patvirtintomis “Atliekų tvarkymo taisyklėmis” (Žin. 1999, Nr. 63-2065; Žin. 2011,
Nr. 57-2721). Atliekos ir pakuotė utilizuojamos pagal galiojančius teisės aktus.

14 skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ
Mišinys nepriskiriamas pavojingų medžiagų/mišinių kategorijai ir jam netaikomi Europos sutarties dėl
pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), geležinkeliais (RID), jūra (IMDG), vidaus vandens
keliais (ADN) ir oru (ICAO/IATA) reikalavimai.
Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL73/78 II priedą ir IBC kodeksą: netaikoma.

15 skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ
15.1. Teisės ir norminiai aktai, reglamentuojantys cheminės medžiagos, preparato
klasifikavimą, ženklinimą, naudojimo ribojimą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus,
ribines vertes darbo aplinkos ore, atliekų tvarkymą ir kt.:
– 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 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 (Europos Sąjungos oficialusis leidinys, Nr. L 396, 30.12.2006,
klaidų atitaisymas - L 136/3, 2007 5 29 );
– 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, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).
(OL 2010, L 133/1, p.1);
– Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2002-06-27 įsakymu Nr.345/313 ir
2003-08-04 įsakymu Nr.411/V-460 patvirtinta “Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir
ženklinimo tvarka“ (su visais pakeitimais);
– Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių (OL L 104, 2004 4 8, p. 1);
– Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 907/2006 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių siekiant patikslinti III ir VII priedus ((Europos Sąjungos oficialus leidinys,
2006-06-21, L 168, p. 5);
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–
–
–
–

–

Lietuvos higienos norma HN 23-2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo
ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ (Žin., 2011, Nr. 112-5274);
LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065), patvirtintos (nauja redakcija
patvirtinta 2003-12-30 įsakymu Nr. 722, (Žin., 2004, Nr.: 68-2381)) „Atliekų tvarkymo taisyklės”;
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503)
„Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės“ (su visais pakeitimais);
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331
(Žin., 2007, Nr. 123-5055) patvirtinti „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis
nuostatai“;
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), (Žin., 2003, Nr. 46(1)-2057).

15.2. Cheminės saugos vertinimas: šio gaminio cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas, poveikio
scenarijus nepateikiamas.

16 skirsnis. KITA INFORMACIJA
16.1. Nuorodos į pakeitimus
Pateikta informacija atitinka REACH reglamentą Nr. 1907/2006/EB su reglamento Nr. 453/2010 pakeitimais.
Parengta: 2014-02-20
Peržiūrėta: Versija: 1
SAUGOS DUOMENŲ LAPE NURODOMŲ RIZIKOS, PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZIŲ
SĄRAŠAS:
R36 Dirgina akis
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą
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
P337+P313 Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją
P501 Turinį/talpą utilizuoti pagal vietos/regiono/nacionalinius/tarptautinius nuostatus
Pavojingumo simboliai:
Xi – Dirginanti.
Santrumpos:
ADR – Pavojingų krovinių vežimo automobiliais sutartis;
RID – Pavojingų cheminių krovinių gabenimo geležinkeliu tarptautinis reglamentas;
IMDG – Tarptautiniai pavojingi jūrų kroviniai;
IATA – Tarptautinė oro transporto asociacija;
IMO – Tarpvalstybinio jūrų transporto organizacija;
SMGS – Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimas.
Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas susijęs su chemine
medžiaga. Duomenys atspindi šiandieninį žinių lygį, nacionalinius bei ES įstatymus. Pateikta informacija
nurodo, kokių saugos reikalavimų reikia laikytis naudojant šį gaminį, bet neatskleidžia kitų specifinių
cheminių medžiagų savybių.
Informacija yra teisinga, kiek mums žinoma medžiagos/mišinio saugos duomenų lapo parengimo dieną ir yra
tinkama, jei produktas yra naudojamas pagal nustatytas sąlygas ir paskirtį nurodytą ant pakuotės ar
techninėje rekomendacijoje. Tai ne specifikacijos lapas ir pateikti duomenys neturėtų būti laikomi
specifikacija. Informacija šiame medžiagos/mišinio saugos duomenų lape buvo gauta iš šaltinių, kuriuos mes
laikome patikimais. Tačiau informacija yra pateikta be jokios garantijos, išreikštos arba numanomos,
susijusios su jos teisingumu. Šiame dokumente pateikta tam tikra informacija ir padarytos išvados yra iš
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šaltinių, kitokių nei tiesioginiai pačios medžiagos/mišinio testų duomenys. Produkto tvarkymo, sandėliavimo,
naudojimo ir utilizavimo sąlygos arba metodai yra už mūsų kontrolės ribų ir apie juos mes galime nežinoti.
Dėl šios ir kitų priežasčių mes neprisiimame atsakomybės ir aiškiai atsisakome atsakomybės už praradimą,
žalą ar išlaidas, bet kaip susijusias su šio produkto tvarkymu, sandėliavimu, naudojimu arba utilizavimu.
Jeigu produktas naudojamas, kaip komponentas kitame produkte, medžiagos saugos duomenų lapo
informacija negali galioti.
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
1 skirsnis. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS
1.1. Produkto identifikatorius
Produkto pavadinimas: NLR-505
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:
Paskirtis: Ploviklis, valiklis.
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:
Gamintojas/Tiekėjas: UAB „KURANA“, Mūšos g. 19, LT-39103, Pasvalys, Lietuva, tel.: (8-451) 34500,
faks.: (8-451) 53280.
Už Saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: info@kurana.lt
1.4. Telefonas skubiai informacijai suteikti: Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, tel.
(+370-5) 236 20 52, mob. +370 687 53378.
2 skirsnis. GALIMI PAVOJAI
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas:
2.1.1. Pagal reglamentą Nr. 1272/2008/EB:
Odos dirginimas 2; H315
Smarkus akių pažeidimas 1; H318
2.1.2. Pagal direktyvą 67/548/EEB
Dirginanti, Xi, R38; R41
2.1.3 Papildoma informacija:
Visas R frazių ir pavojingumo bei ES pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.
2.2. Medžiagos ar mišinio ženklinimas:
2.2.1. Pagal reglamentą Nr. 1272/2008/EB:
Pavojaus piktograma:

GHS05
GHS07
Signalinis žodis: Pavojinga
Pavojingumo frazės:
H315 Dirgina odą
H318 Smarkiai pažeidžia akis
Atsargumo frazės:
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių
(veido) apsaugos priemones
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
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P337+P313 Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją
P501 Turinį/talpą utilizuoti pagal vietos/regiono/nacionalinius/tarptautinius
nuostatus
2.3. Kiti pavojai:
PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: netaikoma.
Pavojus sveikatai: produktas į žmogaus organizmą gali patekti įkvėpus, prarijus, patekus į akis ir ant odos.
Patekus ant odos gali ją dirginti. Įkvėpus garų, gali dirginti kvėpavimo takų gleivinę (kosulys, dusulys).
Patekęs į akis, gali jas dirginti ir net pažeisti. Prarijus, gali sudirginti virškinamąjį traktą (sunkumas skrandyje,
vėmimas).
Pavojai susiję su užsidegimo ar sprogimo galimybe: nėra.
Pavojus aplinkai: neklasifikuojamas kaip aplinkai pavojingas. Vadovaujantis gamtosauginiais principais,
negalima išpilti į atvirus vandens telkinius, gruntą.
3 skirsnis. SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
3.1. Medžiagos: produktas yra cheminių medžiagų mišinys.
3.2. Mišiniai:
Medžiagos
pavadinimas

CAS Nr.

EC Nr.

Tetranatrio
etilendiaminotetraacetatas
(EDTA)

64-02-8

Natrio
kumensulfonatas

28348-53-0 248-983-7

200-573-9

Pavojaus
Pavojaus
piktografrazės
mos
pagal reglamentą EB
Nr.1272/2008

GHS05

GHS07

GHS07

GHS05

Natrio
dodecilbenzensulfonatas

25155-30-0 246-680-4

Natrio
hidroksidas
(50 %)

1310-73-2

GHS07

215-185-5
GHS05

Pavojin- Rizikos
gumo
frazės
simboliai
pagal direktyvą Nr.
67/548/EEB

Ūmus toks. 4;
Xn
H302,
Smarkus akių
pažeidimas 1;
H318, Ūmus
toks. 4; H332

Akių dirg. 2;
H319

Xi

Ūmus toks. 4;
H302, Odos
dirg. 2; H315,
Smarkus akių Xn
pažeidimas 1;
H318,
Specif. toks.
konk. organui
(vienkart.
poveikis) 3;
H335
C
Skin Corr. 1A;
H314, Met
Corr.1; H290 Ėsdinanti

Koncentracija,
proc.

R22,
R41

5-15 %

R36

<5 %

R22,
R37/38,
R41

<5%

R35

<5 %

PASTABA: rizikos, pavojingumo frazių ir pavojaus simbolių pilnas tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.
Informacija apie komponentus pagal ploviklių Reglamentus 648/2004/EB ir 907/2006/EB:
Sudėtyje yra mažiau kaip 5,0 % anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, taip pat yra EDTA druskos
mažiau kaip 10 %.
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4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:
Bendroji informacija: pasireiškus apsinuodijimo ar kitokiems negalavimo požymiams kreiptis į gydytoją ir
parodyti šį SDL.
Įkvėpus: pajutus dirginimą išeiti į gryną orą. Jei savijauta negerėja, kreiptis į gydytoją.
Patekus į akis: patekus į akis nedelsiant ne trumpiau kaip 15 min praplauti akis vandens srove. Jei yra
ilgalaikių sudirginimo simptomų ar pažeidimų, nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu vandens. Jei yra ilgalaikių sudirginimo simptomų, kreiptis į
gydytoją.
Prarijus: burną praskalauti vandeniu. Gerti daug vandens, kad prasiskiestų. Nesukelti vėmimo. Kreiptis į
gydytoją. Niekada nieko neduoti į burną netekusiam sąmonės nukentėjusiajam.
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas): produktas klasifikuojamas kaip pavojingas
sveikatai. Patekus į akis - paraudimas, skausmas. Prarijus – kartumas burnoje, šleikštulys. Įkvėpus – kosulys,
dusulys.
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą: prarijus pavojų kelia galimas aspiracinis poveikis – patekimas į plaučius, dusinimas.
5 skirsnis. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
Bendroji informacija: produktas yra nedegus vandeninis tirpalas.
5.1. Gaisro gesinimo priemonės:
Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: milteliai, anglies dioksido putos, išpurkštas vanduo, smėlis.
Netinkamos gaisro gesinimo priemonės: nėra.
Medžiagos išsiskiriančios medžiagos degimo metu: anglies monoksidas, anglies dioksidas, azoto ir
sieros oksidai, dūmai.
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: degant gali susidaryti toksiškos dujos.
5.3. Patarimai gaisrininkams: nepažeistas talpas, esančias šalia liepsnos, vėsinti purškiamu vandeniu.
Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams: naudoti autonominius kvėpavimo aparatus, akių
apsaugos priemones, nedegius ir nepralaidžius gaisrininkų drabužius. Talpyklas su produktu reikia aušinti
išpurkštu vandeniu ar skubiai pašalinti iš gaisro zonos. Gaisro gesinimo medžiagos neturi patekti į atvirus
vandens telkinius.
6 skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:
avarijos vietoje turi būti tik avarijos pasekmes likviduojantis personalas. Užtikrinti pakankamą patalpų
vėdinimą. Iš pavojingos zonos pašalinti degias medžiagas. Neįkvėpti garų, naudoti kvėpavimo takų apsaugos
priemones, apsauginius akinius, darbo drabužius.
6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: naudoti asmenines apsaugos priemones, aprašytas 8
skirsnyje ir laikytis 7 skirsnio saugos reikalavimų.
6.1.2. Pagalbos teikėjams: vengti patekimo į akis, neįkvėpti ir nepraryti. Dėvėti apsauginius drabužius,
akinius. Nesant tinkamai ventiliacijai naudoti respiratorius ar kvėpavimo aparatus.
6.2. Nurodymai apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: laikyti toliau nuo uždegimo šaltinių, atviros liepsnos,
įkaitusių paviršių. Nerūkyti.
6.3. Aplinkos apsaugos priemonės: saugoti nuo išsipylimo ir pasklidimo aplinkoje. Išsipylus dideliam
mišinio kiekiui, pranešti aplinkosaugos tarnyboms.
6.4. Valymo ir surinkimo būdai: išsipylus didesniam mišinio kiekiui (pvz., sandėliuose ir pan.), užpilti
absorbuojančia medžiaga, supilti į tam skirtą talpyklą ir sutvarkyti pagal šio SDL 13 skirsnio nurodymus.
Likučius nuplauti vandeniu.
7 skirsnis. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1. Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonės:
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Naudojimas: dirbant gamyboje, išpilstant produktą ir pan., nevalgyti, negerti, nerūkyti. Darbo vietose turi
būti geras vėdinimas. Dėvėti darbo drabužius ir asmens apsaugos priemones (žr. šio SDL 8 skirsnį). Laikytis
darbų saugos taisyklių. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Neįkvėpti garų.
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:
Laikymas: laikyti sandėliuose, sandariose, mechaniškai patvariose, chemiškai atspariose, paženklintose
etiketėmis talpyklose (gamintojo originaliose).
Kiti nurodymai dėl laikymo sąlygų: Nelaikyti kartu su oksiduojančiomis, redukuojančiomis medžiagomis,
rūgštimis. Saugoti nuo įkaitimo ir tiesioginių saulės spindulių.
8 skirsnis. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)
8.1. Kontrolės parametrai: produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurioms būtų taikomi kontrolės ribos darbo
ore.
8.2. Poveikio kontrolė:
8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės: užtikrinti pakankamą patalpų ventiliaciją, vengti
išsiliejimo.
8.2.2. Asmeninės apsauginės priemonės:
Kvėpavimo takų apsauga: neįkvėpti garų. Naudoti kaukes su filtrais.
Rankų ir odos apsauga: apsauginės pirštinės iš butilkaučiuko, polichloropreno, polivinilchlorido,
nitrilkaučiuko, atitinkančios LST EN 374 reikalavimus.
Akių apsauga: tinkami priglundantys akiniai.
Bendrosios ir asmens higienos priemonės: dėvėti švarius nepralaidžius darbo drabužius. Laikytis
asmens higienos taisyklių. Po darbo ir prieš pertraukas plauti rankas. Darbo vietoje nerūkyti, nevalgyti,
negerti. Vengti patekimo į akis ir ant odos.
9 skirsnis. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes:
Agregatinė būsena:
Spalva:
Kvapas:
Kvapo atsiradimo slenkstis:
pH:
Lydymosi / užšalimo temperatūra:
Pradinė virimo temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas:
Pliūpsnio temperatūra, ºC:
Garavimo greitis:
Degumas (kietų medžiagų, dujų):
Viršutinė (apatinė) degumo riba ar
sprogstamumo ribinės vertės:
Garų slėgis, hPa:
Garų tankis (oras = 1):
Santykinis tankis:
Tirpumas:
Pasiskirstymo koeficientas
(n-oktanolis/vanduo):
Savaiminio užsidegimo temperatūra, ºC:
Skilimo temperatūra, °C:
Klampa, mPas:
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:
Oksidacinės savybės:
9.2. Kita informacija
Netaikoma

skystis
vandens balta
nėra
nėra duomenų
13-13,2 (25 oC)
0 oC
100 oC
nėra duomenų
nėra duomenų
nėra duomenų
nėra duomenų
nėra duomenų
netaikoma
nėra duomenų
gerai tirpsta vandenyje
nėra
nėra
nėra
nėra
nėra
nėra

duomenų
duomenų
duomenų
duomenų
duomenų
duomenų
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10 skirsnis. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1. Reaktingumas: reaguoja su rūgštimis.
10.2. Cheminis stabilumas: aplinkos temperatūroje ir naudojant pagal paskirtį bei laikantis sandėliavimo
taisyklių ir saugos reikalavimų mišinys stabilus ir pavojingų reakcijų nesukelia.
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: nėra.
10.4. Vengtinos sąlygos: nežinomos.
10.5. Nesuderinamos medžiagos: rūgštys, oksidatoriai.
10.6. Pavojingi skilimo produktai: gaisro atveju anglies, azoto ir sieros oksidai.
11 skirsnis. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1. Informacija apie toksinį poveikį
Ūmus toksiškumas:
Tetranatrio etilendiaminotetraacetatas (EDTA):
prarijus (žiurkės) LD50 - >2000 mg/kg;
įkvėpus (žiurkės) LC50 - 30 mg/m3/6h.
Natrio dodecilbenzensulfonatas:
prarijus LD50 – 400-2000 mg/kg.
Dirginimas: ilgalaikis ar pakartotinas poveikis gali dirginti akis, odą ir kvėpavimo takus.
Jautrinimas: nenustatytas.
Kancerogeniškumas: nenustatytas.
Mutageniškumas, toksiškumas reprodukcijai: nenustatytas.
Papildoma toksikologinė informacija: Prarijus gali pakenkti virškinamajam traktui.
12 skirsnis. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
12.1. Ekotoksiškumas (toksiškumas vandens, dirvožemio organizmams, kitiems gyvūnams ir
augalams):
Tetranatrio etilendiaminotetraacetatas (EDTA):
žuvims (Lepomis macrochirus) LC50 - 121 mg/l/96h;
bestuburiams (Daphnia magna) EC50 - 625 mg/l/24h;
dumbliams (Lemna minor) EC50 – 50 mg/l/7d.
Natrio dodecilbenzensulfonatas:
žuvims LC50 – 1-5 mg/l/96h;
bestuburiams (Daphnia) EC50 - 15 mg/l/48h;
dumbliams (Žalieji dumbliai) EC50 – 10-300 mg/l.
12.2. Patvarumas ir skaidomumas:
Biologinis skilimas: nėra duomenų.
12.3. Bioakumuliacija: nėra tikėtina.
12.4. Judumas dirvožemyje: nėra duomenų.
12.5. Kitas nepageidaujamas poveikis: netaikoma.
13 skirsnis. ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1. Atliekų tvarkymo metodai: Specialių reikalavimų nenustatyta. Vadovautis LR aplinkos ministro
1999-07-14 įsakymu Nr.217 patvirtintomis “Atliekų tvarkymo taisyklėmis” (Žin. 1999, Nr. 63-2065; Žin. 2011,
Nr. 57-2721). Atliekos ir pakuotė utilizuojamos pagal galiojančius teisės aktus.
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14 skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ
Mišinys nepriskiriamas pavojingų medžiagų/mišinių kategorijai ir jam netaikomi Europos sutarties dėl
pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), geležinkeliais (RID), jūra (IMDG), vidaus vandens
keliais (ADN) ir oru (ICAO/IATA) reikalavimai.
Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL73/78 II priedą ir IBC kodeksą: netaikoma.
15 skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ
15.1. Teisės ir norminiai aktai, reglamentuojantys cheminės medžiagos, preparato
klasifikavimą, ženklinimą, naudojimo ribojimą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus,
ribines vertes darbo aplinkos ore, atliekų tvarkymą ir kt.:
– 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 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 (Europos Sąjungos oficialusis leidinys, Nr. L 396, 30.12.2006,
klaidų atitaisymas - L 136/3, 2007 5 29 );
– 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, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).
(OL 2010, L 133/1, p.1);
– Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2002-06-27 įsakymu Nr.345/313 ir
2003-08-04 įsakymu Nr.411/V-460 patvirtinta “Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir
ženklinimo tvarka“ (su visais pakeitimais);
– Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių (OL L 104, 2004 4 8, p. 1);
– Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 907/2006 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių siekiant patikslinti III ir VII priedus ((Europos Sąjungos oficialus leidinys,
2006-06-21, L 168, p. 5);
– Lietuvos higienos norma HN 23-2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo
ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“ (Žin., 2011, Nr. 112-5274);
– LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 (Žin., 1999, Nr. 63-2065), patvirtintos (nauja redakcija
patvirtinta 2003-12-30 įsakymu Nr. 722, (Žin., 2004, Nr.: 68-2381)) „Atliekų tvarkymo taisyklės”;
– Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503)
„Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės“ (su visais pakeitimais);
– Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331
(Žin., 2007, Nr. 123-5055) patvirtinti „Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis
nuostatai“;
– Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), (Žin., 2003, Nr. 46(1)-2057).
15.2. Cheminės saugos vertinimas: šio gaminio cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas, poveikio
scenarijus nepateikiamas.

16 skirsnis. KITA INFORMACIJA
16.1. Nuorodos į pakeitimus
Pateikta informacija atitinka REACH reglamentą Nr. 1907/2006/EB su reglamento Nr. 453/2010 pakeitimais.
Parengta: 2014-02-18
Peržiūrėta: Versija: 1
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SAUGOS DUOMENŲ LAPE NURODOMŲ RIZIKOS, PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZIŲ
SĄRAŠAS:
R22 Kenksminga prarijus
R35 Stipriai nudegina
R36 Dirgina akis
R36/38 Dirgina akis ir odą
R37/38 Dirgina kvėpavimo takus ir odą
R41 Gali smarkiai pažeisti akis
H290
H302
H314
H315
H318
H332
H335

Gali ėsdinti metalus
Kenksminga prarijus
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis
Dirgina odą
Smarkiai pažeidžia akis
Kenksminga įkvėpus
Gali dirginti kvėpavimo takus

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones
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
P337+P313 Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją
P501 Turinį/talpą utilizuoti pagal vietos/regiono/nacionalinius/tarptautinius nuostatus
Pavojingumo simboliai:
C – Ėsdinanti; Xn – Kenksminga; Xi – Dirginanti.
Santrumpos:
ADR – Pavojingų krovinių vežimo automobiliais sutartis;
RID – Pavojingų cheminių krovinių gabenimo geležinkeliu tarptautinis reglamentas;
IMDG – Tarptautiniai pavojingi jūrų kroviniai;
IATA – Tarptautinė oro transporto asociacija;
IMO – Tarpvalstybinio jūrų transporto organizacija;
SMGS – Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimas.
Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas susijęs su chemine
medžiaga. Duomenys atspindi šiandieninį žinių lygį, nacionalinius bei ES įstatymus. Pateikta informacija
nurodo, kokių saugos reikalavimų reikia laikytis naudojant šį gaminį, bet neatskleidžia kitų specifinių
cheminių medžiagų savybių.
Informacija yra teisinga, kiek mums žinoma medžiagos/mišinio saugos duomenų lapo parengimo dieną ir yra
tinkama, jei produktas yra naudojamas pagal nustatytas sąlygas ir paskirtį nurodytą ant pakuotės ar
techninėje rekomendacijoje. Tai ne specifikacijos lapas ir pateikti duomenys neturėtų būti laikomi
specifikacija. Informacija šiame medžiagos/mišinio saugos duomenų lape buvo gauta iš šaltinių, kuriuos mes
laikome patikimais. Tačiau informacija yra pateikta be jokios garantijos, išreikštos arba numanomos,
susijusios su jos teisingumu. Šiame dokumente pateikta tam tikra informacija ir padarytos išvados yra iš
šaltinių, kitokių nei tiesioginiai pačios medžiagos/mišinio testų duomenys. Produkto tvarkymo, sandėliavimo,
naudojimo ir utilizavimo sąlygos arba metodai yra už mūsų kontrolės ribų ir apie juos mes galime nežinoti.
Dėl šios ir kitų priežasčių mes neprisiimame atsakomybės ir aiškiai atsisakome atsakomybės už praradimą,
žalą ar išlaidas, bet kaip susijusias su šio produkto tvarkymu, sandėliavimu, naudojimu arba utilizavimu.
Jeigu produktas naudojamas, kaip komponentas kitame produkte, medžiagos saugos duomenų lapo
informacija negali galioti.

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

Etilo acetatas >99,5 %, sintezei
produkto numeris: 7338
Versija: 3.0 lt
Pakeičia versiją: 10.05.2019 Versija:
(2)

sukūrimo data: 12.11.2015
Peržiūrėta: 02.04.2020

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

1.2

Produkto identifikatorius
Medžiagos identifikavimas

Etilo acetatas

Produkto numeris

7338

Registracijos numeris (REACH)

01-2119475103-46-xxxx

Indekso Nr.

607-022-00-5

EB numeris

205-500-4

CAS numeris

141-78-6

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Nustatyti naudojimo būdai:

1.3

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

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

1.4

1.5

Už saugos duomenų lapą atsakingas
kompetentingas asmuo:

: Department Health, Safety and Environment

elektroninis paštas (kompetentingo asmens):

sicherheit@carlroth.de

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

Importuotojas
UAB Grida
Molétu g. 16, Didzioji Riesé
14260 Vilnius r.
Lietuva
Telefonas: 052 46 94 35.
Faksas:
Interneto svetainė: www.grida.lt

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

Etilo acetatas >99,5 %, sintezei
produkto numeris: 7338

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

2.6

degieji skysčiai

(Flam. Liq. 2)

H225

3.3

smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas

(Eye Irrit. 2)

H319

3.8D

specifinis toksiškumas konkrečiam organui po vienkartinio poveikio
(narkotinis poveikis, mieguistumas)

(STOT SE 3)

H336

Papildoma informacija apie pavojų
Kodas

Papildoma informacija apie pavojų

EUH066

pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą

Svarbiausias nepageidaujamas fizinis ir cheminis poveikis, poveikis žmogaus sveikatai ir
aplinkai
Narkotiniai poveikiai.
2.2

Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
Signalinis žodis

Pavojinga

Piktograma
GHS02, GHS07

Pavojingumo frazės
H225
H319
H336

Labai degūs skystis ir garai
Sukelia smarkų akių dirginimą
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

Atsargumo frazės
Atsargumo frazės - prevencinės
P210
P243

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos
arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti.

Atsargumo frazės - atoveikis
P305+P351+P338

Lietuva (lt)

PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Etilo acetatas >99,5 %, sintezei
produkto numeris: 7338
Papildoma informacija apie pavojų
EUH066

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

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

Simbolis(iai)

EUH066

2.3

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

Kiti pavojai
Nėra papildomos informacijos.

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.1

Medžiagos
Medžiagos pavadinimas

Etilo acetatas

Indekso Nr.

607-022-00-5

Registracijos numeris (REACH)

01-2119475103-46-xxxx

EB numeris

205-500-4

CAS numeris

141-78-6

Molekulinė formulė

C4H8O2

Molinė masė

88,11 g/mol

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės
4.1

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrosios pastabos
Nuvilkti užterštus drabužius.
Įkvėpus
Įleiskite gryno oro. Abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams kreipkitės medicininės
pagalbos/ į gydytoją.
Patekus ant odos
Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
Patekus į akis
Mažiausiai 10 minučių gausiai skalaukite švariu vandeniu, laikydami vokus atmerktus. Jei peršti akis,
kreipkitės į gydytoją.
Prarijus
Skalaukite burną. Nesukelkite vėmimo. Atsiradus vėmimui sekti plaučių pakenkimo prarijus pavojus.
Nedelsiant kreiptis į gydytoją.

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

Etilo acetatas >99,5 %, sintezei
produkto numeris: 7338
4.2

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Įkvėpus: Gali pasireikšti galvos skausmas ir svaigimas, Apsunkintas kvėpavimas, Svaigulys,
Mieguistumas, Nejautra,
Patekus ant odos: Turi nuriebalinamąjį poveikį odai, Dirginimo poveikiai,
Patekus į akis: Dirginimas,
Nurijus: Pikinymas, Vėmimas, Aspiracijos pavojus

4.3

Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
Vidurių liuosavimui duokite gerti natrio sulfato (1 valgomą šaukštą 1 stiklinei vandens).

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
Degioji. Garai yra sunkesni už orą, pasklinda pažemiu ir sudaro su oru sprogius mišinius.
Pavojingi degimo produktai
Gaisro metu gali susidaryti: anglies monoksidas (CO), anglies dioksidas (CO₂)

5.3

Patarimai gaisrininkams
Gaisrą gesinti laikantis įprastinio atsargumo pakankamu atstumu. Naudoti autonominius kvėpavimo
aparatus. Saugokitės atgalinio pliūpsnio.

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. Uždegimo šaltinių vengimas.
6.2

Ekologinės atsargumo priemonės
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis. Sprogumas.

6.3

Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Patarimai kaip izoliuoti išsiliejusią medžiagą
Nuotekų sistemų uždengimas.

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

Etilo acetatas >99,5 %, sintezei
produkto numeris: 7338
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. Vėdinti įvykio vietą.
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
Pakankamos ventiliacijos užtikrinimas. Vengti: Aerozolio ar rūko susidarymas.
• Gaisro bei aerozolių ir dulkių susidarymo prevencija
Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių - Nerūkyti.
Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. Dėl sprogimo pavojaus užkirsti galimybę garams
patekti į rūsius, kanalizaciją ir duobes.
Patarimas dėl bendros darbo higienos
Prieš pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir
gyvulių pašaro. Naudojant nerūkyti.

7.2

Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Laikyti sausoje vietoje. Apsaugoti
nuo: Tiesioginė spinduliuotė. Ilgesnį laiką veikiant šviesai gali įvykti skilimas.
Nesuderinamos cheminės medžiagos ar mišiniai
Stebėti patarimus kompleksinio sandėliavimo.
Dėmesys kitiems patarimas
Įžeminti/įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.
• 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.

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

Etilo acetatas >99,5 %, sintezei
produkto numeris: 7338

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.

Identifik
atorius

IPRD
[ppm
]

IPRD
[mg/
m³]

TPRD
[ppm
]

TPRD
[mg/
m³]

Šaltinis

EU

etilacetatas

141-78-6

IOELV

200

734

400

1.468

2017/164/ES

LT

etilacetatas

141-78-6

PPRD

150

500

Pastaba
IPRD
TPRD

HN 23

Dinaminis svertinis vidurkis (ilgalaikio poveikio ribinė vertė): 8 valandų matuotas ar apskaičiuotas dinaminis
svertinis vidurkis (jei nenurodyta kitaip)
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
• poveikiai žmogaus sveikatai
Pakitimas

Išvestinės
ribinės
poveikio
nesukelianti
vertė

Apsaugos tikslas,
veikimo būdas

Naudojimas

Ekspozicijos trukmė

DNEL

734 mg/m³

žmogus, įkvėpus

darbuotojas (pramonė)

lėtinis - sisteminiai poveikiai

DNEL

1.468 mg/m³

žmogus, įkvėpus

darbuotojas (pramonė)

ūmus - sisteminiai poveikiai

DNEL

734 mg/m³

žmogus, įkvėpus

darbuotojas (pramonė)

lėtinis - vietiniai poveikiai

DNEL

1.468 mg/m³

žmogus, įkvėpus

darbuotojas (pramonė)

ūmus - vietiniai poveikiai

DNEL

63 mg/kg k.m./
parai

žmogus, per odą

darbuotojas (pramonė)

lėtinis - sisteminiai poveikiai

• aplinkos vertybės
Pakitimas

Išvestinės ribinės
poveikio
nesukelianti vertė

Aplinkos pasiskirstymas

Ekspozicijos trukmė

PNEC

1,65 mg/l

vanduo

pertraukiamas išleidimas

PNEC

0,24 mg/l

gėlas vanduo

trumpalaikis (vienkartinis)

PNEC

0,024 mg/l

jūros vanduo

trumpalaikis (vienkartinis)

PNEC

650 mg/l

nuotėkų valymo įrenginiai (STP)

trumpalaikis (vienkartinis)

PNEC

1,15 mg/kg

gėlo vandens nuosėdos

trumpalaikis (vienkartinis)

PNEC

0,115 mg/kg

jūros vandens nuosėdos

trumpalaikis (vienkartinis)

PNEC

0,148 mg/kg

dirvožemis

trumpalaikis (vienkartinis)

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

Etilo acetatas >99,5 %, sintezei
produkto numeris: 7338
8.2

Poveikio kontrolė
Individualios apsaugos priemonės (asmeninės apsaugos priemonės)
Akių/veido apsauga

Naudoti apsauginius akinius su šoniniais skydais.
Odos apsauga

• rankų apsauga
Mūvėti tinkamas pirštines. Tinka cheminėms medžiagoms atsparios pirštines patikrinintos pagal EN
374. Specialiais atvejais apie apsauginių pirštinių atsparumą chemikalams rekomenduojame teirautis
pirštinių gamintojo. Laikai yra apytikslės vertės, gautos matuojant esant 22 ° C temperatūrai ir
nuolatiniam kontaktui. Padidėjusi temperatūra dėl šildomų medžiagų, kūno šilumos ir kt. Bei
efektyvaus sluoksnio storio sumažinimas tempiant gali žymiai sumažinti pralaidumo laiką. Jei
abejojate, kreipkitės į gamintoją. Maždaug 1,5 karto didesnis / mažesnis sluoksnio storis, atitinkamas
pralaidumo laikas yra padvigubintas / perpus. Duomenys taikomi tik grynai medžiagai. Perkeliant į
cheminių medžiagų mišinius, jie gali būti laikomi tik vadovu.
• medžiagos rūšis
Butilo kaučiukas
• medžiagos storis
0,7mm.
• prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laikas
>480 minutes (atsparumas: 6 lygis)
• kitos apsaugos priemonės
Priimti atsigavimo laikotarpius odos regeneracijai. Rekomenduojama profilaktinė odos apsauga
(kremai/tepalai).
Priešgaisriniai drabužiai.
Kvėpavimo organų apsauga

Kvėpavimo takų apsauga reikalinga esant: Aerozolio ar rūko susidarymas. Tipas: A (nuo organinių
medžiagų garų ir dujų kurių virimo taškas yra > 65 °C, spalvinis kodas: Ruda).
Poveikio aplinkai kontrolė
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

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

Etilo acetatas >99,5 %, sintezei
produkto numeris: 7338

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės
9.1

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Išvaizda
Agregatinė būsena

skystas (skystis)

Spalva

bespalvis

Kvapas

vaisinis

Kvapo atsiradimo slenkstis

50 ppm

Kiti fiziniai ir cheminiai parametrai
pH (vertė)

Tokios informacijos nėra.

Lydimosi/užšalimo temperatūra

-83,6 °C prie 101,3 kPa

Pradinė virimo temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas

77,1 °C prie 101,3 kPa

Pliūpsnio temperatūra

-4 °C prie 101,3 kPa

Garavimo greitis

duomenų nėra

Degumas (kietų medžiagų, dujų)

nesusiję su (skystis)

Sprogstamumo ribinės vertės
• apatinė sprogimo riba (ASR)

2,2 vol% (73 g/m³)

• viršutinė sprogimo riba (VSR)

11,5 vol% (470 g/m³)

Dulkių debesų sprogimo ribos

nesusiję su

Garų slėgis

9,187 kPa prie 19 °C

Tankis

900,3 g/cm³ prie 20 °C

Garų tankis

3,04 (oras =1)

Tūrinis tankis

Netaikomas

Santykinis tankis

Nėra informacijos apie atitinkamas savybes.

Tirpumas
Tirpumas vandenyje

80.000 mg/l prie 25 °C

Pasiskirstymo koeficientas
n-oktanolis/vanduo (log KOW)

0,68 (pH vertė: 7, 25 °C) (ECHA)

Savaiminio užsidegimo temperatūra

427 °C prie 101,3 kPa

Skilimo temperatūra

duomenų nėra

Klampa
• kinematinė klampa

0,501 mm²/s

• dinaminė klampa

0,451 mPa s prie 20 °C

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės

neklasifikuojama kaip sprogi medžiaga

Oksidacinės savybės

nei viena(s)

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

Etilo acetatas >99,5 %, sintezei
produkto numeris: 7338
9.2

Kita informacija
Lūžio rodiklis

1,372

Temperatūros klasė (ES pagal ATEX)

T2 (Maksimali leistina paviršiaus temperatūra ant
įrangos: 300°C)

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas
10.1

Reaktingumas
Užsidegimo rizika. Garai gali su oru sudaryti sprogstamą mišinį.

10.2

Cheminis stabilumas
Ilgesnį laiką veikiant šviesai gali įvykti skilimas. Jautrus drėgmei.

10.3

Pavojingų reakcijų galimybė
Egzoterminė reakcija su: Fluoras, Stiprus oksidatorius,
Sprogimo pavojus: Šarminiai metalai, Žemės šarminis metalas, Stipriai reaguoja su: Stipri rūgštis,
Stiprus šarmas

10.4

Vengtinos sąlygos
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių – Nerūkyti. - Tiesioginė
spinduliuotė. - Drėgmė.

10.5

Nesuderinamos medžiagos
skirtingi metalai

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

prarijus

LD50

per odą

LD50

Vertė
5.620

mg/

kg

>20.000 mg/kg

Rūšys

Šaltinis

žiurkė

TOXNET

triušis

ECHA

Odos ėsdinimas/dirginimas
Neklasifikuojama(s) kaip ėsdinantyi(s)/dirginanti(s) odą.
Smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas
Sukelia smarkų akių dirginimą.
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
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

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

Etilo acetatas >99,5 %, sintezei
produkto numeris: 7338
• 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
pikinymas, vėmimas, plaučių pakenkimo pavojus prarijus
• Patekus į akis
Dirgina akis
• Įkvėpus
galvos skausmas, svaigulys, apsunkintas kvėpavimas, svaigulys, mieguistumas, nejautra
• Patekus ant odos
Produktas turi nuriebinančių savybių, todėl ilgalaikis ar pakartotinis jo poveikis gali sudirginti odą ir
sukelti dermatitą
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

LC50

230 mg/l

žuvis

ECHA

96 h

EC50

220 mg/l

žuvis

ECHA

96 h

Toksiškumas vandens organizmams (lėtinis)

12.2

Pakitimas

Vertė

Rūšys

Šaltinis

Ekspozicijo
s trukmė

NOEC

2,4 mg/l

vandens bestuburiai

ECHA

21 d

Skaidomumo procesas
Lengvai biologiškai skaidoma medžiaga.
Teorinis Deguonies Poreikis: 1,816 mg/mg
Teorinis Anglies Dioksidas: 1,998 mg/mg

12.3

Procesas

Skaidymo greitis

Laikas

biotinis/abiotinis

100 %

28 d

deguonies išeikvojimas

62 %

5d

Bioakumuliacijos potencialas
Organizmuose ženkliai nesikaupia.
n-oktanolis/vanduo (log KOW)

Lietuva (lt)

0,68 (pH vertė: 7, 25 °C)
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

Etilo acetatas >99,5 %, sintezei
produkto numeris: 7338
BCF
12.4

30 (ECHA)

Judumas dirvožemyje
Nėra duomenų.

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.
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

1173

14.2

JT teisingas krovinio pavadinimas

ETILACETATAS

Pavojingos sudedamosios dalys

Etilo acetatas

14.3

Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Klasė

3 (liepsnieji skysčiai)

14.4

Pakuotės grupė

II (vidutiniškai pavojingos medžiagos)

14.5

Pavojus aplinkai

nei viena(s) (nekenksminga aplinkai pagal pavojingų

14.6

Specialios atsargumo priemonės naudotojams

krovinių taisykles)

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.

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

Etilo acetatas >99,5 %, sintezei
produkto numeris: 7338
14.8

Informacija pagal kiekvieną iš JT tipinių taisyklių
• Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais (ADR/RID/
ADN)
JT numeris

1173

Tinkamas krovinio pavadinimas

ETILACETATAS

Įrašai transporto dokumentuose

UN1173, ETILACETATAS, 3, II, (D/E)

Klasė

3

Klasifikacijos kodas

F1

Pakuotės grupė

II

Pavojaus ženklas(ai)

3

Nekontroliuojami kiekiai (EQ)

E2

Riboti kiekiai (LQ)

1L

Transporto kategorija (TC)

2

Tunelio apribojimo kodas (TRC)

D/E

Pavojaus rūšies identifikacinis Nr.

33

• Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas (IMDG)
JT numeris

1173

Tinkamas krovinio pavadinimas

ETHYL ACETATE

Duomeny siuntėjo deklaracijoje

UN1173, ETILACETATAS, 3, II, -4°C c.c.

Klasė

3

Jūros teršalas

-

Pakuotės grupė

II

Pavojaus ženklas(ai)

3

Specialiosios nuostatuos (SP)

-

Nekontroliuojami kiekiai (EQ)

E2

Riboti kiekiai (LQ)

1L

EmS

F-E, S-D

Sukrovimo kategorija

B

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

1173

Tinkamas krovinio pavadinimas

Etilacetatas

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

Etilo acetatas >99,5 %, sintezei
produkto numeris: 7338
Duomeny siuntėjo deklaracijoje

UN1173, Etilacetatas, 3, II

Klasė

3

Pakuotės grupė

II

Pavojaus ženklas(ai)

3

Nekontroliuojami kiekiai (EQ)

E2

Riboti kiekiai (LQ)

1L

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

Legenda
R3

Lietuva (lt)

CAS Nr.

Wt. %

Registracijos tipas

Apribojimo
sąlygos

Nr.

Etilo acetatas

100

1907/2006/EC priedas
XVII

R3

3

Etilo acetatas

100

1907/2006/EC priedas
XVII

R40

40

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
arba H304 žymeniu paženklinti ir tiekti plačiajai visuomenei skirti degusis kepsninių skystis ir dekoratyvinių lempų
kuras.

Puslapis 13 / 17

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

Etilo acetatas >99,5 %, sintezei
produkto numeris: 7338
Legenda

R40

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.
1. Negali būti naudojamos kaip aerozolių balionėlių medžiaga ar mišiniai, jeigu aerozolių balionėliai skirti
visuomenei – pramogoms ir dekoratyviniams tikslams, pvz.:
- metaliniai blizgučiai, iš esmės naudojami kaip papuošalai,
- dirbtinis sniegas ir šerkšnas,
- „orą gadinančios“ pagalvėlės,
- „gyvatukų“ aerozoliai,
- išmatų imitacija,
- dūdelės,
- dekoratyviniai dribsniai ir putos,
- dirbtiniai voratinkliai,
- dvokiančios bombos.
2. Nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo taikymo,
tiekėjai užtikrina, kad pirmiau nurodytų aerozolių balionėlių pakuotės, prieš jas pateikiant rinkai, būtų paženklintos
aiškiu ir nenutrinamu užrašu:
„Tik profesionaliems naudotojams“.
3. Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 1 ir 2 punktai netaikomi aerozolių balionėliams, nurodytiems Tarybos
direktyvos 75/324/EEB (2) 8 straipsnio 1 dalies a punkte.
4. 1 ir 2 punktuose nurodyti aerozolių balionėliai negali būti tiekiami rinkai, jei jie neatitinka nurodytų reikalavimų.

• 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

P5c

degieji skysčiai (2, 3 kat.)

Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant
žemesnės pakopos ir aukštesnės
pakopos reikalavimus
5.000

50.000

Pasta
bos
51)

Pastaba
51)
2 arba 3 kategorijos degieji skysčiai, kurių neapima P5a ir P5b kategorijos

• Direktyva 75/324/EEB susijusi su aerozolių balionėliais
Pripildymo partija
Apdailos Dažų Direktyva (Europa, 2004/42/EB)
LOJ kiekis

100 %
900,3 g/l

Direktyva dėl pramoninių išmetamų teršalų (LOJ, 2010/75/ES)
LOJ kiekis

100 %

LOJ kiekis

900,3 g/l

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

Etilo acetatas >99,5 %, sintezei
produkto numeris: 7338
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

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
CICR
CSCL-ENCS
DSL
ECSI
IECSC
INSQ
KECI
NZIoC
PICCS
REACH Reg.
TCSI
TSCA

15.2

Australian Inventory of Chemical Substances
Chemical Inventory and Control Regulation
List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
Domestic Substances List (DSL)
EB medžiagų aprašas ((# EINECS), (#ELINCS), (#NLP))
Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
National Inventory of Chemical Substances
Korea Existing Chemicals Inventory
New Zealand Inventory of Chemicals
Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
REACH registruotos cheminės medžiagos
Taiwan Chemical Substance Inventory
Toxic Substance Control Act

Cheminės Saugos Vertinimas
Šiai medžiagai nebuvo atliktas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS: Kita informacija
Santrumpos ir akronimai

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

Etilo acetatas >99,5 %, sintezei
produkto numeris: 7338
Santr.

Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai

2017/164/ES

Komisijos direktyva kuria sudaromas ketvirtasis orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašas pagal
Tarybos direktyvą 98/24/EB ir iš dalies keičiamos Komisijos direktyvos 91/322/EEB, 2000/39/EB ir 2009/161/
ES

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)

BCF

bioconcentration factor (biologinės koncentracijos koeficientas)

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

EC50

Efektyvioji Koncentracija 50 %: EC50 tai bandomosios medžiagos koncentracija, sukelianti reakciją, kuri
sudaro 50 % didžiausios reakcijos (pav. augimui) per nustatytą laiko tarpą

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)

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

LC50

Mirtina Koncentracija 50 %: LC50 atitinka tiriamos cheminės medžiagos koncentraciją, kuri yra 50 %
mirtinga per nustatytą laiko tarpą

LD50

Mirtina Dozė 50 %: LD50 atitinka tiriamos cheminės medžiagos dozę, kuri yra 50 % mirtinga per nustatytą
laiko tarpą

LOJ

Volatile Organic Compounds (Lakieji Organiniai Junginiai)

MARPOL

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

NOEC

No Observed Effect Concentration (Nestebimo Poveikio Koncentracija)

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)

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

Etilo acetatas >99,5 %, sintezei
produkto numeris: 7338
Santr.

Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai

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

H225

labai degūs skystis ir garai

H319

sukelia smarkų akių dirginimą

H336

gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

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.

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

2-Propanolis ROTIPURAN® ≥ 99,8%, p.a., ACS, ISO
produkto numeris: 6752
Versija: 4.0 lt
Pakeičia versiją: 09.05.2018 Versija:
(3)

sukūrimo data: 27.11.2015
Peržiūrėta: 20.02.2020

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

1.2

Produkto identifikatorius
Medžiagos identifikavimas

2-Propanolis

Produkto numeris

6752

Registracijos numeris (REACH)

01-2119457558-25-xxxx

Indekso Nr.

603-117-00-0

EB numeris

200-661-7

CAS numeris

67-63-0

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Nustatyti naudojimo būdai:

1.3

laboratorinis chemikalas
medžiagų laboratorijų ir analizės reikmėms
gamybai ir importui

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

1.4

1.5

Už saugos duomenų lapą atsakingas
kompetentingas asmuo:

: Department Health, Safety and Environment

elektroninis paštas (kompetentingo asmens):

sicherheit@carlroth.de

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

Importuotojas
UAB Grida
Molétu g. 16, Didzioji Riesé
14260 Vilnius r.
Lietuva
Telefonas: 052 46 94 35.
Faksas:
Interneto svetainė: www.grida.lt

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

2-Propanolis ROTIPURAN® ≥ 99,8%, p.a., ACS, ISO
produkto numeris: 6752

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

2.6

degieji skysčiai

(Flam. Liq. 2)

H225

3.3

smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas

(Eye Irrit. 2)

H319

3.8D

specifinis toksiškumas konkrečiam organui po vienkartinio poveikio
(narkotinis poveikis, mieguistumas)

(STOT SE 3)

H336

Svarbiausias nepageidaujamas fizinis ir cheminis poveikis, poveikis žmogaus sveikatai ir
aplinkai
Narkotiniai poveikiai.
2.2

Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
Signalinis žodis

Pavojinga

Piktograma
GHS02, GHS07

Pavojingumo frazės
H225
H319
H336

Labai degūs skystis ir garai
Sukelia smarkų akių dirginimą
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

Atsargumo frazės
Atsargumo frazės - prevencinės
P210
P233

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos
arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Atsargumo frazės - atoveikis
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.

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

Simbolis(iai)

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

2-Propanolis ROTIPURAN® ≥ 99,8%, p.a., ACS, ISO
produkto numeris: 6752
2.3

Kiti pavojai
Nėra papildomos informacijos.

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.1

Medžiagos
Medžiagos pavadinimas

2-Propanolis

Indekso Nr.

603-117-00-0

Registracijos numeris (REACH)

01-2119457558-25-xxxx

EB numeris

200-661-7

CAS numeris

67-63-0

Molekulinė formulė

C₃H₈O

Molinė masė

60,1 g/mol

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės
4.1

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrosios pastabos
Nuvilkti užterštus drabužius.
Įkvėpus
Įleiskite gryno oro. Abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams kreipkitės medicininės
pagalbos/ į gydytoją.
Patekus ant odos
Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. Abejotinais atvejais arba neišnykstant simptomams kreipkitės
medicininės pagalbos/ į gydytoją.
Patekus į akis
Mažiausiai 10 minučių gausiai skalaukite švariu vandeniu, laikydami vokus atmerktus. Jei peršti akis,
kreipkitės į gydytoją.
Prarijus
Išskalauti burną. Pasijutus blogai skambinti į kreiptis į gydytoją.
4.2

Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Dirginimas, Mieguistumas, Galvos skausmas, Svaigulys, Svaigulys, Nejautra, Apsunkintas kvėpavimas

4.3

Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
nei viena(s)

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

2-Propanolis ROTIPURAN® ≥ 99,8%, p.a., ACS, ISO
produkto numeris: 6752

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės
5.1

Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės
Gesinimo priemones pritaikykite prie gaisro aplinkos
vandens purškimas, putos, alkoholiui atsparios putos, sausi gesinimo milteliai, anglies dioksidas (CO₂)
Netinkamos gesinimo priemonės
vandens srovė
5.2

Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Degioji. Garai gali su oru sudaryti sprogstamą mišinį.
Pavojingi degimo produktai
Gaisro metu gali susidaryti: anglies monoksidas (CO), anglies dioksidas (CO₂)

5.3

Patarimai gaisrininkams
Garai sunkesni už orą. Saugokitės atgalinio pliūpsnio. Gaisrą gesinti laikantis įprastinio atsargumo
pakankamu atstumu. Naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

6 SKRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės
6.1

Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams
Neįkvėpti garų, aerozolių. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Uždegimo šaltinių vengimas. Įveskite
gerą vėdinimą.
6.2

Ekologinės atsargumo priemonės
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis. Sprogumas.

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. Vėdinti įvykio vietą.

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.

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

2-Propanolis ROTIPURAN® ≥ 99,8%, p.a., ACS, ISO
produkto numeris: 6752

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas
7.1

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Pasirūpinti pakankama ventiliacija ir vietiniu oro ištraukimu kritiniuose taškuose. Kai nenaudojate,
laikykite konteinerį sandariai uždaryta.
• Gaisro bei aerozolių ir dulkių susidarymo prevencija
Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių - Nerūkyti.
Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti.
Patarimas dėl bendros darbo higienos
Prieš pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas. Naudojant nerūkyti.

7.2

Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Ilgesnį laiką veikiant šviesai gali
įvykti skilimas.
Nesuderinamos cheminės medžiagos ar mišiniai
Stebėti patarimus kompleksinio sandėliavimo.
Dėmesys kitiems patarimas
Įžeminti/įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.
• 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)
Šali
s

Medžiagos
pavadinimas

CAS
Nr.

LT

2-propanolis
(izopropanolis)
(izopropilo alkoholis)

67-63-0

Pastaba
IPRD
NRD
TPRD

Lietuva (lt)

Pasta
ba

Identif
ikatori
us

IPR
D
[pp
m]

IPRD
[mg/
m³]

TPR
D
[pp
m]

TPRD
[mg/
m³]

PPRD

150

350

250

600

NRD
[ppm
]

NRD
[mg/
m³]

Šaltinis

HN 23

Dinaminis svertinis vidurkis (ilgalaikio poveikio ribinė vertė): 8 valandų matuotas ar apskaičiuotas dinaminis
svertinis vidurkis (jei nenurodyta kitaip)
Viršutinė riba yra ribinė vertė, kurios nederėtų viršyti
Trumpalaikio poveikio ribinė vertė: ribinė vertė, kurios nederėtų viršyti, ir kuri yra susijusi su 15minučių trukme (jei
nenurodyta kitaip)
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

2-Propanolis ROTIPURAN® ≥ 99,8%, p.a., ACS, ISO
produkto numeris: 6752
Atitinkamos DNEL-/DMEL-/PNEC-vertės ir kitos išvestinės ribinės poveikio nesukeliančios vertės
• poveikiai žmogaus sveikatai
Pakitimas

Išvestinės
ribinės
poveikio
nesukelianti
vertė

Apsaugos tikslas,
veikimo būdas

Naudojimas

Ekspozicijos trukmė

DNEL

500 mg/m³

žmogus, įkvėpus

darbuotojas (pramonė)

lėtinis - sisteminiai poveikiai

DNEL

888 mg/kg k.m./
parai

žmogus, per odą

darbuotojas (pramonė)

lėtinis - sisteminiai poveikiai

• aplinkos vertybės

8.2

Pakitimas

Išvestinės ribinės poveikio
nesukelianti vertė

Aplinkos pasiskirstymas

PNEC

140,9 mg/l

gėlas vanduo

PNEC

140,9 mg/l

jūros vanduo

PNEC

2.251 mg/l

nuotėkų valymo įrenginiai (STP)

PNEC

552 mg/kg

gėlo vandens nuosėdos

PNEC

552 mg/kg

jūros vandens nuosėdos

PNEC

28 mg/kg

dirvožemis

Poveikio kontrolė
Individualios apsaugos priemonės (asmeninės apsaugos priemonės)
Akių/veido apsauga

Naudoti apsauginius akinius su šoniniais skydais.
Odos apsauga

• rankų apsauga
Mūvėti tinkamas pirštines. Tinka cheminėms medžiagoms atsparios pirštines patikrinintos pagal EN
374. Specialiais atvejais apie apsauginių pirštinių atsparumą chemikalams rekomenduojame teirautis
pirštinių gamintojo. Laikai yra apytikslės vertės, gautos matuojant esant 22 ° C temperatūrai ir
nuolatiniam kontaktui. Padidėjusi temperatūra dėl šildomų medžiagų, kūno šilumos ir kt. Bei
efektyvaus sluoksnio storio sumažinimas tempiant gali žymiai sumažinti pralaidumo laiką. Jei
abejojate, kreipkitės į gamintoją. Maždaug 1,5 karto didesnis / mažesnis sluoksnio storis, atitinkamas
pralaidumo laikas yra padvigubintas / perpus. Duomenys taikomi tik grynai medžiagai. Perkeliant į
cheminių medžiagų mišinius, jie gali būti laikomi tik vadovu.
• medžiagos rūšis
NBR (Nitrilinis kaučiukas)
• medžiagos storis
0,4 mm
Lietuva (lt)
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

2-Propanolis ROTIPURAN® ≥ 99,8%, p.a., ACS, ISO
produkto numeris: 6752
• prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laikas
>480 minutes (atsparumas: 6 lygis)
• kitos apsaugos priemonės
Priimti atsigavimo laikotarpius odos regeneracijai. Rekomenduojama profilaktinė odos apsauga
(kremai/tepalai).
Priešgaisriniai drabužiai.
Kvėpavimo organų apsauga

Kvėpavimo takų apsauga reikalinga esant: Aerozolio ar rūko susidarymas. Tipas: A (nuo organinių
medžiagų garų ir dujų kurių virimo taškas yra > 65 °C, spalvinis kodas: Ruda).
Poveikio aplinkai kontrolė
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės
9.1

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Išvaizda
Agregatinė būsena

skystas (skystis)

Spalva

bespalvis

Kvapas

po/pagal: alkoholis

Kvapo atsiradimo slenkstis

1 – 196 ppm

Kiti fiziniai ir cheminiai parametrai
pH (vertė)

(neutralus)

Lydimosi/užšalimo temperatūra

-89 °C

Pradinė virimo temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas

82 – 83 °C prie 1.013 hPa

Pliūpsnio temperatūra

12 °C (uždara talpa)

Garavimo greitis

duomenų nėra

Degumas (kietų medžiagų, dujų)

nesusiję su (skystis)

Sprogstamumo ribinės vertės
• apatinė sprogimo riba (ASR)

2 vol%

• viršutinė sprogimo riba (VSR)

13,4 vol%

Dulkių debesų sprogimo ribos

nesusiję su

Garų slėgis

43 hPa prie 20 °C

Tankis

0,79 g/cm³ prie 20 °C

Garų tankis

2,07 (oras =1)

Tūrinis tankis

Netaikomas

Santykinis tankis

Nėra informacijos apie atitinkamas savybes.

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

2-Propanolis ROTIPURAN® ≥ 99,8%, p.a., ACS, ISO
produkto numeris: 6752
Tirpumas
Tirpumas vandenyje

maišosi bet kokio santykio

Pasiskirstymo koeficientas
n-oktanolis/vanduo (log KOW)

0,05

Savaiminio užsidegimo temperatūra

425 °C - (DIN 51794)

Skilimo temperatūra

duomenų nėra

Klampa

9.2

• dinaminė klampa

2,2 mPa s prie 20 °C

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės

neklasifikuojama kaip sprogi medžiaga

Oksidacinės savybės

nei viena(s)

Kita informacija
Temperatūros klasė (ES pagal ATEX)

T2 (Maksimali leistina paviršiaus temperatūra ant
įrangos: 300°C)

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas
10.1

Reaktingumas
Užsidegimo rizika. Garai gali su oru sudaryti sprogstamą mišinį.

10.2

Cheminis stabilumas
Reaktingumas jei sąlytis su oru.

10.3

Pavojingų reakcijų galimybė
Egzoterminė reakcija su: Stiprus oksidatorius, Azoto rūgštis, Geležis, Stipri rūgštis, Aldehidus,
Aliuminis, Aminai,
Sprogimo pavojus: Chloratai, Nitro junginys, Vandenilio peroksidas, Fosgenas

10.4

Vengtinos sąlygos
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.

10.5

Nesuderinamos medžiagos
plastikai ir guma

10.6

Pavojingi skilimo produktai
Peroksidai.

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija
11.1

Informacija apie toksinį poveikį
Ūmus toksiškumas
Neklasifikuojama(s) kaip ūmiai toksiška(s).
Paveikimo būdas

Pakitimas

Vertė

Rūšys

Šaltinis

įkvėpus: garų

LC50

37,5 mg/l/4h

žiurkė

OECD-403

prarijus

LD50

5.045 mg/kg

žiurkė

RTECS

per odą

LD50

12.800 mg/kg

triušis

RTECS

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

2-Propanolis ROTIPURAN® ≥ 99,8%, p.a., ACS, ISO
produkto numeris: 6752
Odos ėsdinimas/dirginimas
Neklasifikuojama(s) kaip ėsdinantyi(s)/dirginanti(s) odą.
Smarkus akių pažeidimas/akių dirginimas
Sukelia smarkų akių dirginimą.
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
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
• 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
nėra duomenų
• Patekus į akis
Sukelia smarkų akių dirginimą
• Įkvėpus
nuovargis, svaigulys
• Patekus ant odos
pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą
Kita informacija
Kitas nepageidaujamas poveikis: Svaigulys, Galvos skausmas, Nejautra, Dusulys

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

LC50

9.640 mg/l

Pimephales promelas

Šaltinis

Ekspozicijo
s trukmė
96 h

Toksiškumas vandens organizmams (lėtinis)

Lietuva (lt)

Pakitimas

Vertė

Rūšys

Šaltinis

Ekspozicijo
s trukmė

LC50

>10.000 mg/l

vandens bestuburiai

ECHA

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

2-Propanolis ROTIPURAN® ≥ 99,8%, p.a., ACS, ISO
produkto numeris: 6752
12.2

Skaidomumo procesas
Lengvai biologiškai skaidoma medžiaga.
Teorinis Deguonies Poreikis: 2,396 mg/mg
Teorinis Anglies Dioksidas: 2,197 mg/mg

12.3

Procesas

Skaidymo greitis

Laikas

biotinis/abiotinis

95 %

21 d

deguonies išeikvojimas

53 %

5d

Bioakumuliacijos potencialas
Organizmuose ženkliai nesikaupia.
n-oktanolis/vanduo (log KOW)

12.4

0,05

Judumas dirvožemyje
Nėra duomenų.

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.
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

1219

14.2

JT teisingas krovinio pavadinimas

IZOPROPANOLIS

Pavojingos sudedamosios dalys

2-Propanolis

14.3

Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

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

2-Propanolis ROTIPURAN® ≥ 99,8%, p.a., ACS, ISO
produkto numeris: 6752
Klasė

3 (liepsnieji skysčiai)

14.4

Pakuotės grupė

II (vidutiniškai pavojingos medžiagos)

14.5

Pavojus aplinkai

nei viena(s) (nekenksminga aplinkai pagal pavojingų

14.6

Specialios atsargumo priemonės naudotojams

krovinių taisykles)

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.

14.8

Informacija pagal kiekvieną iš JT tipinių taisyklių
• Pavojingųjų krovinių vežimas automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų keliais (ADR/RID/
ADN)
JT numeris

1219

Tinkamas krovinio pavadinimas

IZOPROPANOLIS

Įrašai transporto dokumentuose

UN1219, IZOPROPANOLIS, 3, II, (D/E)

Klasė

3

Klasifikacijos kodas

F1

Pakuotės grupė

II

Pavojaus ženklas(ai)

3

Specialiosios nuostatuos (SP)

601

Nekontroliuojami kiekiai (EQ)

E2

Riboti kiekiai (LQ)

1L

Transporto kategorija (TC)

2

Tunelio apribojimo kodas (TRC)

D/E

Pavojaus rūšies identifikacinis Nr.

33

• Tarptautinis Jūra Gabenamų Pavojingų Krovinių Kodeksas (IMDG)
JT numeris

1219

Tinkamas krovinio pavadinimas

ISOPROPANOL

Duomeny siuntėjo deklaracijoje

UN1219, IZOPROPANOLIS, 3, II, 12°C c.c.

Klasė

3

Jūros teršalas

-

Pakuotės grupė

II

Pavojaus ženklas(ai)

3

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

2-Propanolis ROTIPURAN® ≥ 99,8%, p.a., ACS, ISO
produkto numeris: 6752
Specialiosios nuostatuos (SP)

-

Nekontroliuojami kiekiai (EQ)

E2

Riboti kiekiai (LQ)

1L

EmS

F-E, S-D

Sukrovimo kategorija

B

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

1219

Tinkamas krovinio pavadinimas

Izopropanolis

Duomeny siuntėjo deklaracijoje

UN1219, Izopropanolis, 3, II

Klasė

3

Pakuotės grupė

II

Pavojaus ženklas(ai)

3

Specialiosios nuostatuos (SP)

A180

Nekontroliuojami kiekiai (EQ)

E2

Riboti kiekiai (LQ)

1L

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

Legenda
R3

Lietuva (lt)

CAS Nr.

Wt. %

Registracijos tipas

Apribojimo
sąlygos

Nr.

2-Propanolis

100

1907/2006/EC priedas
XVII

R3

3

2-Propanolis

100

1907/2006/EC priedas
XVII

R40

40

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

2-Propanolis ROTIPURAN® ≥ 99,8%, p.a., ACS, ISO
produkto numeris: 6752
Legenda

R40

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
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.
1. Negali būti naudojamos kaip aerozolių balionėlių medžiaga ar mišiniai, jeigu aerozolių balionėliai skirti
visuomenei – pramogoms ir dekoratyviniams tikslams, pvz.:
- metaliniai blizgučiai, iš esmės naudojami kaip papuošalai,
- dirbtinis sniegas ir šerkšnas,
- „orą gadinančios“ pagalvėlės,
- „gyvatukų“ aerozoliai,
- išmatų imitacija,
- dūdelės,
- dekoratyviniai dribsniai ir putos,
- dirbtiniai voratinkliai,
- dvokiančios bombos.
2. Nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo taikymo,
tiekėjai užtikrina, kad pirmiau nurodytų aerozolių balionėlių pakuotės, prieš jas pateikiant rinkai, būtų paženklintos
aiškiu ir nenutrinamu užrašu:
„Tik profesionaliems naudotojams“.
3. Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 1 ir 2 punktai netaikomi aerozolių balionėliams, nurodytiems Tarybos
direktyvos 75/324/EEB (2) 8 straipsnio 1 dalies a punkte.
4. 1 ir 2 punktuose nurodyti aerozolių balionėliai negali būti tiekiami rinkai, jei jie neatitinka nurodytų reikalavimų.

• 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

P5c

degieji skysčiai (2, 3 kat.)

Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant
žemesnės pakopos ir aukštesnės
pakopos reikalavimus
5.000

50.000

Pasta
bos
51)

Pastaba
51)
2 arba 3 kategorijos degieji skysčiai, kurių neapima P5a ir P5b kategorijos

• Direktyva 75/324/EEB susijusi su aerozolių balionėliais
Pripildymo partija
Apdailos Dažų Direktyva (Europa, 2004/42/EB)
LOJ kiekis

Lietuva (lt)

100 %
786 g/l
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Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 (REACH), pakeista 2015/830/ES

2-Propanolis ROTIPURAN® ≥ 99,8%, p.a., ACS, ISO
produkto numeris: 6752
Direktyva dėl pramoninių išmetamų teršalų (LOJ, 2010/75/ES)
LOJ kiekis

100 %

LOJ kiekis

786 g/l

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

JP

ISHA-ENCS

cheminė medžiaga įrašyta

KR

KECI

cheminė medžiaga įrašyta

MX

INSQ

cheminė medžiaga įrašyta

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
CICR
CSCL-ENCS
DSL
ECSI
IECSC
INSQ
ISHA-ENCS
KECI
NZIoC

Lietuva (lt)

Australian Inventory of Chemical Substances
Chemical Inventory and Control Regulation
List of Existing and New Chemical Substances (CSCL-ENCS)
Domestic Substances List (DSL)
EB medžiagų aprašas ((# EINECS), (#ELINCS), (#NLP))
Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China
National Inventory of Chemical Substances
Inventory of Existing and New Chemical Substances (ISHA-ENCS)
Korea Existing Chemicals Inventory
New Zealand Inventory of Chemicals

Puslapis 14 / 16

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

2-Propanolis ROTIPURAN® ≥ 99,8%, p.a., ACS, ISO
produkto numeris: 6752
Legenda
PICCS
REACH Reg.
TCSI
TSCA

15.2

Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
REACH registruotos cheminės medžiagos
Taiwan Chemical Substance Inventory
Toxic Substance Control Act

Cheminės Saugos Vertinimas
Šiai medžiagai nebuvo atliktas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS: Kita informacija
Nurodyti pakeitimai (peržiūrėtas saugos duomenų lapas)
Skirsnis

Senas įrašas (teksto/vertės)

Saugai
nereikš
minga

Tikrasis įrašas (teksto/vertės)

2.1

Klasifikavimas pagal GHS:
keitimas sąraše (lentelėje)

taip

2.2

Piktograma:
keitimas sąraše (lentelėje)

taip

2.2

Atsargumo frazės - prevencinės:
keitimas sąraše (lentelėje)

taip

8.1

• poveikiai žmogaus sveikatai:
keitimas sąraše (lentelėje)

taip

8.1

• aplinkos vertybės:
keitimas sąraše (lentelėje)

taip

Santrumpos ir akronimai
Santr.

Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai

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)

IMDG

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

Lietuva (lt)

Puslapis 15 / 16

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

2-Propanolis ROTIPURAN® ≥ 99,8%, p.a., ACS, ISO
produkto numeris: 6752
Santr.

Naudojamų terminų ir sutrumpinimų paaiškinimai

indekso Nr.

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

IPRD

dinaminis svertinis vidurkis

LC50

Mirtina Koncentracija 50 %: LC50 atitinka tiriamos cheminės medžiagos koncentraciją, kuri yra 50 %
mirtinga per nustatytą laiko tarpą

LD50

Mirtina Dozė 50 %: LD50 atitinka tiriamos cheminės medžiagos dozę, kuri yra 50 % mirtinga per nustatytą
laiko tarpą

LOJ

Volatile Organic Compounds (Lakieji Organiniai Junginiai)

MARPOL

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

NRD

neviršytinas ribinis dydis

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

H225

labai degūs skystis ir garai

H319

sukelia smarkų akių dirginimą

H336

gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą

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.

Lietuva (lt)
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