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1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS 

 

1.1. Produkto identifikatorius: 

 

 

Statybinių medžiagų paviršių hidrofobizatorius 

HIDROFOBS H2O. 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti 

naudojimo būdai ir nerekomenduojami 

naudojimo būdai: 

 

Vandens dispersijos hidrofobizatorius yra skirtas visų rūšių 

mineralinių paviršių, pavyzdžiui, plytų, betono, natūralaus 

akmens, medžio, faneros, cemento tinko, akytojo betono ir 

asbesto cemento, apdorojimui, įskaitant pastatų fasadus, siekiant 

sukurti vandens nesugeriančius paviršius. Hidrofobizatorius 

„Hidrofobs H“ atstumia vandenį, praleidžia vandens garus ir 

apsaugo statybinių medžiagų paviršių nuo kritulių poveikio. 

Apsaugo dažytus paviršius nuo blukimo, sumažina šilumos 

nuostolius. Naudoti pagal bendrovės parengtą instrukciją. 

1.3. Išsami informacija apie saugos 

duomenų lapo teikėją 

 

 

1.3.1. Gamintojas / importuotojas: 

 

SIA „Vincents Polyline“ 

1.3.2. Bendrovės registracijos 

numeris: 

 

40003358071 

1.3.3. Adresas: Cīruļu iela 29, Kalngale, 

Carnikavas nov., LV-2163 

 

Telefonas / faksas: 

 

+371-67903272/+371-67903370 

El. paštas, svetainė: 

 

polyline@polyline.vincents.lv  

Kompetentingas asmuo: 

 

 

1.4.  Pagalbos telefono numeris: Valstybinė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba 

(+371) 112. 

Valstybinis toksikologijos centras: +371 67042473 (visą parą). 

 

2. GALIMI PAVOJAI 
 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

 

Pagal (EB) Reglamentą Nr. 1272/2008: 

 

 

 

 

 

Skin Sens. 1; H317 

 

2.2. Ženklinimo elementai 

Pavojaus piktograma (-os): 

 

 

 
 

Signalinis žodis, teiginys apie pavojų ir 

atsargumo teiginys: 

 

Dėmesio 

Pavojingumo frazės: H317 – Gali sukelti alerginę odos reakciją. 

mailto:polyline@polyline.vincents.lv
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 EUH208 – Sudėtyje yra 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-

one [EC. 247-500-7]  ir 2-methyl-2h-isothiazol-3-one [EC. 

220-239-6] (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją“. 

Atsargumo frazės: 

 
Profilaktika:  

P102 – Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 

Prevencija: 

P261 – Stengtis neįkvėpti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / aerozolio. 

P272 – Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. 

P280 – Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius 

drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 

Reakcija: 

P302 + P352 – PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu 

muilo ir vandens.  

P333 + P313 – Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į 

gydytoją.  

P321 – Specialus gydymas (žr. pirmos pagalbos priemones 

šioje etiketėje). 

P362 + P364 – Nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti 

prieš vėl apsivelkant. 

Utilizavimas: 

P501 – Turinį ir talpyklą šalinkite laikydamiesi visų vietos, 

regiono, nacionalinių ir tarptautinių reglamentų. 

2.3. Kiti pavojai:  

3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

3.2. Mišiniai  

Cheminis apibūdinimas: Mišinys 

Mišinio kenksmingi komponentai (sudedamosios 

dalys): 

 

Medžiagos pavadinimas 

CAS Nr./ 

EB Nr./ 

REACH registracijos 

numeris 

Klasifikacija (REGLAMENTAS 

(EB) Nr. 1272/2008) 

Koncentracija, 

% 

Silikono junginys  

Dėmesio! 

 
Skin.Irrit. 2; H315 

3–5 

Nonylphenol,  

ethoxylated 

127087-87-0/ 

932-098-4/ 

Eye Irrit. 2; H319 

Skin Irrit. 2; H315 

Aquatic Chronic 2; H411 

≤ 0,1 

5-chloro-2-methyl-4-

isothiazolin-3-onas 

[EC Nr. 247-500-7] 

ir 2-methyl-2H-isothiazol-3-

onas [EC Nr. 220-239-6] 

(3:1) 

55965-84-9 

Pavojinga 

 
Acute Tox. 3; H331 

Acute Tox. 3; H311 

Acute Tox. 3; H301 

Skin Corr. 1B; H314 

Skin Sens. 1; H317 

Aquatic Acute 1; H400 

Aquatic Chronic 1; H410 

< 0,4 
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4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas  

Įkvėpus: Išvesti nukentėjusį į gryną orą ir laikyti kvėpuoti patogioje 

padėtyje. Išvesti į šiltą patalpą ir leisti jam pailsėti. Jei 

kvėpuoti sunku, duoti kvėpuoti deguonimi arba atlikti dirbtinį 

kvėpavimą. Kreipkitės į gydytoją, jei atsiranda kvėpavimo 

takų dirginimas, galvos svaigimas, pykinimas ar sąmonės 

netekimas. 

 

Patekus ant odos: Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius, nusiauti avalynę ir 

saugiai pašalinti. Paveiktą vietą kruopščiai nuplauti vandeniu 

ir muilu. Kreiptis į gydytoją.  

 

Patekus į akis: Nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens (15 min), akys turi 

būti plačiai atmerktos. Išimti kontaktinius lęšius, jei juos 

nešiojate ir jei lengva išimti. Skalauti toliau. Kreiptis pagalbos 

į medikus, jeigu yra matomas sudirgimas. 

 

Nurijus: Nukentėjusįjį reikia nedelsiant išgabenti į ligoninę. Nelaukti, 

kol pasireikš simptomai. Nesistengti sukelti vėmimo. 

Nedelsiant suteikti pirmąją pagalbą. 

 

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis 

(ūmus ir uždelstas) 

 

 

Simptomai: 

 

Galimas galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, mieguistumas 

ir kiti centrinės nervų sistemos sutrikimai. Apsunkintas 

kvėpavimas. 

 

4.3. Nurodymas apie bet kokios 

neatidėliotinos medicinos pagalbos ir 

specialaus gydymo reikalingumą 

 

 

Gydymas: Nurijus galima aspiracija (plaučių cheminis uždegimas). 

Gydyti simptomiškai. 

 

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 
 

5.1. Gesinimo priemonės 

 

 

Tinkamos gesinimo priemonės: 

 

Gesinti milteliniais, putų, angliarūgštės gesinimo 

priemonėmis. Nenaudoti vandens srovės.  

 

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio 

keliami pavojai 

 

 

Pavojingi degimo produktai: Degimo metu susidaro tankūs juodi dūmai, kurių sudėtyje yra 

skilimo produktų. Pavojingi degimo produktai: dūmai, garai, 

nevisiškai sudegus produktui išsiskiriantys degimo produktai, 

anglies oksidai. Garai gali sudaryti sprogius mišinius su oru. 
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5.3. Patarimai ugniagesiams 

 

 

Specialios apsaugos priemonės: Gesinant gaisrą dėvėti tinkamas asmens apsaugos priemones. 

  

Papildoma informacija: 

 

 

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 
 

6.1. Asmens atsargumo priemonės, 

apsaugos priemonės ir skubios 

pagalbos procedūros:  
 

 

Vengti tiesioginio sąlyčio su išsiliejusia medžiaga. Nutraukti 

visus darbus (pvz., elektros, kibirkščių, ugnies) produkto 

išsiliejimo zonoje, kad nekiltų gaisras. Užtikrinti tinkamą 

vėdinimą. Būti prieš vėją – vengti įkvėpti garų. Individualios 

apsaugos priemonės, žr. 8.3 skirsnį.  

 

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: 

 

Neturint tinkamų įgūdžių, nesiimti jokios veiklos, kuri gali 

sukelti bet kokią asmeninę riziką. 

 

Pagalbos teikėjams: Dėvėti tinkamas asmens apsaugos priemones. Užtikrinti 

tinkamą vėdinimą. 

 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: Imtis priemonių, kad būtų išvengta atsitiktinio medžiagos ar 

mišinio išsiliejimo ir išleidimo į aplinką: kanalizaciją, vandens 

sistemas, dirvožemį. Produktui patekus į vandens sistemas, 

kreiptis į atitinkamas institucijas. Specialių aplinkosaugos 

priemonių nereikia. 

 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros ir 

priemonės: 

Pašalinkite visus uždegimo šaltinius (rūkymas, atvira liepsna, 

kibirkštis ir kt.). Surinkite mišinį naudodami nedegią 

absorbuojančią medžiagą (smėlį, žemę, sorbentą) ir šalinkite. 

Užterštą vietą plaukite dideliu kiekiu vandens. 

 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius: Individualios apsaugos priemonės, žr. 8 skirsnį. Medžiagos ar 

pakuotės utilizavimo informaciją žr. 13 skyriuje.  

 

7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS 
 

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios 

atsargumo priemonės: 

 

Personalo individualios apsaugos priemonių ir higienos 

informaciją žr. 8 skyriuje. 

 

Saugaus naudojimo rekomendacijos: Neįkvėpti garų ir nenaudoti mišinio per burną. Imtis veiksmų, 

kad išvengtumėte statinės elektros energijos. Dirbdami 

naudokite asmenines apsaugos priemones. Užtikrinkite gerą 

oro kaitą (vėdinimą). Venkite aerozolių susidarymo. Neįkvėpti 

garų. Prieš pertraukas ir darbo pabaigoje nusiplauti rankas. 

Dirbdami nerūkykite, nevalgykite, negerkite. Vengti patekimo 

ant odos, į akis ir ant drabužių.  

 

Gaisro ir sprogimo susidarymo 

prevencinės priemonės: 

Laikyti atokiau nuo ugnies ir karščio šaltinių. Sandėliuoti 

uždaruose konteineriuose gerai vėdinamose patalpose. Saugoti 

nuo ilgalaikio tiesioginių saulės spindulių poveikio. 
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7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, 

įskaitant visus nesuderinamumus: 

Sandėliuoti sausose, tamsiose, gerai vėdinamose, nedegiose 

patalpose sandariai uždarytuose originaliuose konteineriuose, 

esant temperatūrai nuo + 5 iki + 30 °C. Saugoti nuo ilgalaikio 

tiesioginių saulės spindulių poveikio. 

 

7.3. Konkretus galutinio naudojimo 

būdas: 

Netaikoma.  

 

8. POVEIKIO KONTROLĖ / DARBO SAUGOS REIKALAVIMAI 
 

8.1. Kontrolės parametrai: 

 

Taikomos ribinės vertės darbo aplinkoje: 

 

 

 

 

Mišiniui (vandeniniam medžiagų tirpalui) netaikoma. 

8.2. Poveikio kontrolė: 

 

Atitinkamos techninio valdymo 

priemonės: 

 

 

Užtikrinti gerą vėdinimą ir būtinas individualios apsaugos 

priemones. Žr. ir 7 skyrių. 

 

Individualios apsaugos priemonės 

 

 

Kvėpavimo organų apsaugos 

priemonės: 

Būtina naudoti atitinkamas kvėpavimo takų apsaugos 

priemones (patartina užsidėti respiratorių su A tipo filtrais), 

kai mišinys purškiamas arba naudojant mišinį blogai 

vėdinamose patalpose. 

 

Odos apsaugos priemonės: 

Rankų apsaugos priemonės: 

 

Mūvėti pirštines, pavyzdžiui, nitrilo gumos. 

 

Kūno apsaugos priemonės: Darbo apsauginiai drabužiai ir batai. 

 

Akių ir (arba) veido apsauga: Būti su apsauginiais gerai prigludusiais akiniais su šoninėmis 

apsaugomis; veido kaukė – pagal NIOSH (AS) arba EN 374. 

 

Higienos apsaugos priemonės: Vadovautis gerąja higienos ir saugos reikalavimų gamyklose 

praktika. Prieš pertraukas ir po darbo reikia plauti rankas.  

 

Poveikio aplinkai kontrolė: Neleiskite produktui patekti į požeminius ir paviršinius 

vandenis. Žr. ir 6 bei 12 skyrius.  

 

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS YPATYBĖS 
 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines 

ir chemines savybes 

 

Išvaizda: 

Agregatinė būsena: 

Spalva: 

 

 

Skystis 

Balta  

Kvapas: Specifinis 

Kvapo atsiradimo slenkstis: Informacija neteikiama 
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pH: Nėra duomenų 

 

Lydymosi / užšalimo temperatūra: Nėra duomenų 

 

Pradinė virimo temperatūra ir virimo 

temperatūros intervalas: 

 

Nėra duomenų 

Pliūpsnio temperatūra: Nėra duomenų 

 

Garavimo greitis: Nenustatyta 

 

Degumas (kitos medžiagos, dujos) Netaikoma 

 

Viršutinė (apatinė) degumo riba ar 

sprogstamumo ribinės vertės: 

 

Nėra duomenų 

 

Garų slėgis: 

 

Nenustatyta 

Garų tankis: 

 

Nėra duomenų 

 

Santykinis tankis: 

 

1,0 g m-3 (20 °C) 

Tirpumas: 

 

Nėra duomenų 

 

Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis 

/ vanduo): 

 

Nėra duomenų 

 

Savaiminio užsidegimo temperatūra: Nėra duomenų 

 

Skilimo temperatūra: Nėra duomenų 

 

Klampa: 

 

Nenustatyta  

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: Nėra duomenų 

 

Oksidacinės savybės Nenustatyta 

 

9.2. Kita informacija 

 

 

Maksimalaus sprogimo slėgio viršutinė 

riba: 

 

Nėra duomenų 

Minimali užsidegimo energija: Nėra duomenų 

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

 

10.1.  Reaktingumas 

 

 

Žr. tekstą toliau. 

 

10.2.  Cheminis stabilumas Stabilus, esant rekomenduojamoms sandėliavimo sąlygoms. 
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10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: 

 

Nėra žinoma pavojingų reakcijų galimybė normaliomis 

naudojimo aplinkybėmis. 

 

10.4.  Vengtinos sąlygos: 

 

Vengti karščio, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų ugnies 

šaltinių. 

 

10.5.  Nesuderinamos medžiagos: 

 

Stiprios rūgštys 

 

10.6.  Pavojingi skilimo produktai: Degimo metu susidaro tankūs juodi sveikatai pavojingi 

dūmai, kurių sudėtyje yra anglies oksido, anglies dvideginio 

ir azoto oksido. 

 

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 

11.1.  Informacija apie toksinį poveikį 

 

 

Ūmus toksiškumas: 

 

Nėra duomenų. 

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: 

 

Mišinys gali lengvai dirginti odą. 

 

Didelis kenksmingumas akims ir 

(arba) akių dirginimas: 

 

Mišinys gali lengvai dirginti akis. 

 

Kvėpavimo takų / odos jautrinimas: Mišinys nėra jautrinantis.  

 

Mutageninis poveikis lytinėms 

ląstelėms: 

 

Nėra mutageninio poveikio įrodymų. 

Kancerogeniškumas: Nėra klasifikuojamas kaip kancerogeniškas. 

 

STOT (toksiškumas konkrečiam 

organui, vienkartinis poveikis): 

 

Nėra duomenų. 

 

STOT (toksiškumas konkrečiam 

organui, kartotinis poveikis): 

 

Nėra duomenų. 

Aspiracijos pavojus: Nėra duomenų. 

 

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 

12.1.  Toksiškumas 

Toksiškumas vandens aplinkai: 

 

 

 

 

12.2.  Patvarumas ir skaidomumas 

Biologinis skaidymasis: 

 

Skaidomas vandenyje. 

 

12.3.  Bioakumuliacijos potencialas: Žemas 

 

12.4.  Judumas dirvožemyje: 

Pasiskirstymas aplinkoje: 
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12.5.  PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Įvertinimas: 

 

 

Šis mišinys nelaikomas patvariu, bioakumuliaciniu ir toksišku (PBT). 

Šis mišinys nelaikomas labai patvariu, labai bioakumuliaciniu (vPvB). 

 

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis ir 

papildoma informacija: 

 

Neleiskite patekti į kanalizaciją, vandens telkinius, dirvožemį. 

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 

13.1.  Atliekų tvarkymo metodai 

 

 

Produktas: Vengti mišinio patekimo į kanalizaciją. Kur įmanoma, užkirsti 

kelią atliekų susidarymui arba sumažinti atliekų susidarymą. 

Tuščiose talpose arba pakavimo įdėkluose gali likti produkto 

likučių. Šią medžiagą ar produktą ir jo pakuotę išmeskite 

saugiai. Perteklių ir neperdirbamus produktus perduokite 

šalinti akredituotai atliekų surinkimo tarnybai. Šio produkto 

šalinimas turi atitikti aplinkos apsaugos reikalavimus, atliekų 

šalinimo teisės aktus ir vietos valdžios reglamentus. Pakuotės 

negalima subadyti. 

Pakuotė Naudokite kaip nepanaudotą produktą.  

Tuščius neužterštus konteinerius ar talpas galima pakartotinai 

naudoti. Pakuotes, kurių negalima išvalyti, reikia šalinti taip 

pat, kaip ir atitinkamas medžiagas. Visiškai tuščios mažos 

pakuotės gali būti šalinamos kaip buitinės atliekos  

 

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

 

14.1.  JT numeris: 

 

 

Neklasifikuojama 

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas: 

 

Neklasifikuojama 

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s): 

 

Neklasifikuojama 

14.4.  Pakuotės grupė: 

 

Neklasifikuojama 

14.5.  Pavojus aplinkai: 

 

Neklasifikuojama 

14.6. Specialios atsargumo priemonės 

naudotojams: 

Neklasifikuojama kaip pavojinga savybė 

14.7.  Nesupakuotų krovinių vežimas 

pagal MARPOL konvencijos II 

priedą ir IBC kodeksą: 

Netaikoma 

14.8.  Kita informacija: Medžiaga nėra laikoma pavojingu kroviniu pagal tarptautinius 

reglamentus dėl pavojingų krovinių (ADR – kelių transportui, 

IMDG – jūrų transportui, ICAO / IATA – oro transportui). 
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15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 
 

15.1.  Su konkrečia medžiaga ar mišiniu 

susiję saugos, sveikatos ir aplinkos 

teisės aktai: 

 

Gaminio saugos duomenų lapas parengtas pagal Komisijos 

Reglamentą (EB) Nr. 830/2015. 

Pavojingos atliekos žymimos ir klasifikuojamos vadovaujantis 

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir 

mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies 

keičiančiu ir panaikinančiu direktyvas 67/548/EEB ir 

1999/45/EB ir iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 

1907/2006 (REACH); 2012 m. gegužės 22 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 528/2012 dėl 

biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo ir 

Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr.628 „Darbo 

su biocidais tvarkos aprašas“. 

Latvijoje pavojingos atliekos tvarkomos vadovaujantis  

2010-10-28 Atliekų tvarkymo įstatymu ir 2010-12-16 

Įstatymu dėl Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo, 

Vyriausybės 2011 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 484 

Pavojingų atliekų apskaitos, identifikavimo, sandėliavimo, 

pakavimo, žymėjimo ir vežimo apskaitos tvarkos aprašu ir 

Vyriausybės 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 795 

„Cheminių medžiagų ir mišinių apskaitos tvarkos aprašas ir 

duomenų bazė“, Vyriausybės nutarimu Nr. 302 (2011-04-19) 

„Dėl atliekų klasifikatoriaus ir ypatybių, pagal kurias atliekos 

priskiriamos pavojingoms“. 

Transportavimo informacija parengta pagal JTO Europos 

sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais, 

taikomą nuo 2011-01-01, vadovaujantis Tiesioginio krovinių 

vežimo geležinkeliais konvencijos B priedo 1 priedu (galioja 

nuo 2011-01-01). 

Apibendrinant informaciją atsižvelgta į: Vyriausybės 2007 m. 

gegužės 15 d. nutarimą Nr. 325 „Darbo su cheminėmis 

medžiagomis darbo saugos reikalavimai“, direktyva (EB) 

Nr. 2009/161, kuria sudaromas trečiasis orientacinių 

profesinio poveikio ribinių verčių sąrašas, įgyvendinant 

Tarybos direktyvą 98/24/EB, ir iš dalies keičiama Komisijos 

direktyva 2000/39/EB (1998 m. balandžio 7 d.), nustatanti 

pirmąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąrašą; 

taip pat reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį 

ardančių medžiagų, reglamentą (EB) Nr. 850/2004 dėl 

patvariųjų organinių teršalų. 

15.2.  Cheminės saugos vertinimas: Atliekamas tam tikrų mišinio sudedamųjų elementų saugos 

vertinimas. Mišinio saugos vertinimas buvo pagrįstas 

komponentų koncentracija gatavame produkte (skaičiavimo 

metodu) ir literatūra. 

16. KITA INFORMACIJA 
 

16.1. Kitur nenurodytas medžiagos pavojingumas: 
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Pavojingumo frazių iššifravimas (žr. 2 ir 3 skyrius) 

 

H301         Toksiškas nurijus. 

H311         Toksiška susilietus su oda.  

H314         Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.  

H315         Dirgina odą. 

H317         Gali sukelti alerginę odos reakciją. 

H319         Sukelia smarkų akių dirginimą. 

H331         Toksiška įkvėpus.  

H400         Labai toksiška vandens organizmams. 

H410         Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

H411         Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

EUH208   Sudėtyje yra (5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-ono [EC 247-500-7]  ir 2-methyl-2h-isothiazol-3-ono 

                   [EC. 220-239-6] (3:1)). Gali sukelti alerginę reakciją. 
 

Pavojingumo klasių iššifravimas (žr. 2 ir 3 skyrius) 

 

Skin Irrit. 2                Odos dirginimas, 2 kategorija. 

Eye Irrit. 2                 Smarkus akių dirginimas, 2 kategorija. 

Skin Sens. 1                Odos jautrinimas susilietus su oda, 1 kategorija. 

Aquatic Chronic 2     Pavojinga vandens aplinkai, 2 kategorija. 

Aquatic Chronic 1     Pavojinga vandens aplinkai, 1 kategorija. 

Aquatic Acute 1         Pavojinga vandens aplinkai, 1 kategorija. 

Acute Tox. 3               Ūmus toksiškumas, 3 kategorija. 

Skin Corr. 1B             Odos ėsdinimas / dirginimas, 1B kategorija.  

 

Santrumpos: 67/548/EEB = Pavojingų cheminių medžiagų direktyva. 1999/45/EB = direktyva dėl 

pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir 

kitų teisės aktų nuostatų derinimo. EB reglamentas Nr. 1272/2008 = reglamentas dėl cheminių medžiagų ir 

mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. IATA =  Tarptautinė oro transporto asociacija. IMDG = 

Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas. RID = Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo 

geležinkeliais taisyklės. ADR = Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais. TWA = 

Laiko svertinis vidurkis. STEL =  trumpalaikio poveikio ribinis dydis. 
 

AER – ribinė ekspozijos vertė, 8 st.; LC50 – vidutinio toksiškumo įvertė; LD50 – ūmaus toksiškumo įvertė, 

EC50 – efektyvi koncentracija, N. d. – Nėra duomenų; vPvB – labai patvarios, labai bioakumuliuojančios 

cheminės medžiagos; PBT – patvarios, bioakumuliuojančios toksinės cheminės medžiagos. 

 

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija skirta tik dėl saugaus darbo, naudojimo, perdirbimo, 

sandėliavimo, transportavimo, utilizavimo, o ne kaip kokybės garantija ar kokybės liudijimas, nes pirmiau 

minėti veiksmai nėra mūsų atsakomybės srityje. Informacija susijusi tik su nagrinėjamu produktu ir jokiomis 

aplinkybėmis netaikoma produktui, naudojamam su bet kuria kita medžiaga. 

 


