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1. MEDŽIAGOS IR BENDROVĖS IDENTIFIKAVIMAS 

1.1 Medžiagos identifikavimas  

REACH registracijos numeris 01-2119490981-27-0078 

EC# 229-347-8 

CAS# 6484-52-2 

Medžiagos pavadinimas amonio nitratas 

Sinonimas: AZOTO RŪGŠTIS, AMONIO DRUSKA 

Cheminė formulė H3N.HNO3 

Struktūrinė formulė 

 
1.2 Medžiagos nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 

Naudojama kaip trrąša 

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

Gamintojas LLC "RUSTAVI AZOT" 

Pilnas adresas LLC "RUSTAVI AZOT", Rustavis, Gruzija 

Telefono Nr. +995 341 270901 

El. paštas g.iakobashvili@azot.ge, info@azot.ge. 

Tinklapio adresas - www.azot.ge 

Vienintelis atsotvas Momaja s.r.o. 

Adresas Karolinska 650/1, Prague 8, 186 00 Czech 

Republic 

Telefono Nr. +420 22 491 0000 

Fakso Nr. +420 22 491 0671 

El. paštas reach@elc-group.com 

Importuotojas UAB “BELOR” 

Pilnas adresas UAB “BELOR”, Savanorių pr. 178A-6, Vilnius 

Telefono Nr. +370 616 91999 

El. paštas vadyba@belor.lt  

1.4 Pagalbos telefono numeris 

Pagalbos telefonas skubiai pagalbai suteikti, 

skambinti visą parą: Tel. Nr.:  

112. 

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos 

biuro tel.:   

+370-5-236-20-52 

 

2. GALIMI PAVOJAI 

2.1. Medžiagos klasifikacija  

Pavojingumo klasės ir kategorijos kodas (-ai) Kietas oksidas  kategorija 1 

Akių dirg. kategorija 2 

Pavojingumo ataskaitos kodas (-ai) H272 

H319 

2.1.1. Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS) 

H272: Gali sustiprinti ugnį; oksidantas. 
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mailto:i@azot.ge
mailto:info@azot.ge
http://www.azot.ge/
mailto:vadyba@belor.lt


Saugos duomenų lapas 
Atitinka (ЕS) Nr. 1907/2006 ir 2015/830 

Versija 1.1 

Peržiūros data: 2019.10.14 

AMONIO NITRATAS 
 

2 | 1 0  

 

H319: Stipriai dirgina akis. 

2.2. Ženklinimo elementai 

Klasifikavimas ir žymėjimas pagal ES Reglamentą (EB) 1272/2008 (CLP Reglamentas) ir  

Pasaulinę darniąją sistemą (GHS): 

GHS piktogramos 

 
Signalinis žodis Įspėjimas 

Pavojingumo frazė H272: Gali sustiprinti ugnį; oksidantas. 

H319: Stipriai dirgina akis. 

Saugos įspėjimo frazė P210: laikyti kuo toliau nuo karščio / kibirkščių / atviros liepsnos 

/ ... / karštų paviršių... Draudžiama rūkyti...   

 

P220: laikyti / saugoti kuo toliau nuo rūbų / lengvai užsidegančių 

medžiagų.  

P264: Gerai nusiplauti pasinaudojus. 

P280: dėvėkite apsaugines pirštines/ apsauginius rūbus/ akių 

apsaugą/ veido apsaugą. 

P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: nuolat skalaukite tekančiu 

vandeniu keletą minučių. Išsiimkite kontaktinius lęšius, jei jie yra 

ir įmanoma tai padaryti. Skalaukite toliau. 

2.3. Kiti pavojai 

Esant kontaktui su degiomis medžiagomis padidina gaisro pavojų. 

Kaitinant uždaroje erdvėje, dėl susidarosio slėgio gali sporgti. Kaitinant amonio nitratą iki 

skilimo temperatūros, išsiskiria garai, kurių sudėtyje yra azoto oksidų (NOx). 

 

3. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE SUDĖTINES DALIS 

Sudedamoji dalis CAS Nr. EC Nr. Koncentracijos 

intervalai 

Įprastinė 

koncentracija 

Pavadinimas : 

amonio nitratas  

6484-52-2 229-347-8 > 95 — ≤ 99.9% 97.8 % 

 

Pavadinimas: 

vanduo  

7732-18-5 231-791-2 > 1% ≤ 0,3%  

 

0,2%  

Magnio nitratas 

(perskaičiuotas į 

MgO) 

1309-48-4 215-171-9 > 0,25% ≤ 0,55%  

 

0,3% 

 

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

Bendrosios priemonės: Pasitarkite su gydytoju. Parodykite šį saugos duomenų lapą. 

Patekus į akis Plaukite akis dideliu kiekiu vandens mažiausiai 10-20 minučių, 

kartais pakeldami akių vokus. Pašalinkite kontaktinius lęšius, jei 
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nukentėjusysis juos nešioja. Kreipkitės į medikus pirmosios 

pagalbos. 

Patekus ant odos Pašalinkite užterštus drabužius ir batus. Nuplaukite paveiktą vietą 

dideliu kiekiuvandens, toliau plaukite mažiausiai 10-20 minučių. 

Kreipkitės į gydytoją. 

Įkvėpus Nedelsiant išveskite nekentėjusį į gryną orą. Jei nekvėpuoja, atlikite 

dirbtinį kvėpavimą. Jei sunku kvėpuoti, duokite kvėpuoti deguonies. 

dideliu kiekiuvandens, toliau plaukite mažiausiai 10-20 minučių. 

Kreipkitės į gydytoją. 

Nurijus Neskatinkite vėmimo. Niekada nieko neduokite į burną asmeniui be 

sąmonės. Kreipkitės pagalbos į gydytoją atsiradus simptomams.  

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis ( ūmūs iruždelstas)  

• Visais abejotinais atvejais arba kai simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją. 

• Patekus į akis: akių paraudimas 

• Prarijus: pilvo skausmas, mėlynos lūpos ar nagai, traukuliai, viduriavimas, galvos svaigimas, 

vėmimas, silpnumas. 

• Įkvėpus: kosulys, galvos skausmas, gerklės skausmas. 

• Kiti ūmūs ir uždelsti padariniai nėra žinomi. 

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

reikalingumą 

Patarimas gydytojui: Įkvėpus gali išsivystyti plaučių edema. Pacientas turi būti prižiūrimas 

gydytojų  ne mažiau kaip 48 valandas po poveikio, nes gali išsivystyti uždelstas plaučių edema. 

Medžiagoje yra nitratų, kuriuos žarnyno bakterijos gali paversti  nitritais. Nitritai sukelia 

kraujospūdžio sumažėjimą ir methemoglobinemiją. Poveikio laikas 30 minučių. Pacientams, 

sergantiems plaučių, koronarinėmis ar arterinėmis ligomis, būtinas širdies stebėjimas. 

 

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

5.1. Gesinimo priemonės 

• Tinkamos gesinimo priemonės: Naudokite daug vandens. 

• Silpna ugnis: nedegus. Šis produktas gali palaikyti degimą. Vanduo 

• Stipri ugnis: nedegus. Šis produktas gali palaikyti degimą. Vanduo 

• Netinkamos gesinimo priemonės: nenaudokite putų, CO2, halogenų ir sausų cheminių 

medžiagų. 

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

• Gaisro metu uždaroje patalpoje gali sukelti sprogimą esant kontaktui su degiomis ar 

organinėmis medžiagomis. 

• Šios medžiagos degimo produktai turi būti klasifikuojami kaip kvėpavimo nuodai. Gaisro atveju 

gali būti išleistas: amoniakas (NH3); Azoto oksidai (NOx); Anglies dioksidas (CO2); Anglies 

monoksidas (CO). 

5.3. Patarimai gaisrininkams 

• Specialių priemonių nereikia. Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius. Rekomenduojamas 

autonominis kvėpavimo aparatas. 

•Tolimesnė informacija: 

• Griežtai draudžiama arti amonio nitrato saugojimo vietos naudoti atvirą ugnį. 

• Apsaugokite nuo sąlyčio su kitomis degiosiomis medžiagomis. 

 

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 
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6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

Patarimai avarijos likvidavime 

nedalyvaujančiam personalui: 

Vengti patekimo į akis ir ant odos, naudoti 

apsaugines priemones. 

Nevalgykite, negerkite ir nerūkykite darbo 

vietoje. 

Po darbo visuomet plaukite rankas. 

Plaukite darbo rūbus prieš pakartotinai 

naudojant. 

Patarimai avarinių tarnybų darbuotojams: Naudokite asmenines apsaugos priemones (kaip 

nurodyta 8.2.2 skirsnyje). 

Vėdinkite patalpą.  

Evakuoti darbuotojus į saugias zonas. 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 

• Reikia užkirsti kelią patekimui į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis, nes tai gali 

sukelti eutrofizaciją. Kietosios medžiagos ir koncentruoto tirpalo nutekėjimas turi būti 

sustabdytas. Venkite išsiliejusios medžiagos patekimo į dirvožemiu ir į paviršinius vandenis. Jei 

išsiliejusios medžiagos patenka į vandentiekį, praneškite vietos valdžios institucijai. 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Mažas išsipylimas: 

Išbirusią medžiagą susiurbkite siurbliu arba sušluokite į atitinkamą konteinerį. Išvalykite paveiktą 

vietą dideliu vandens kiekiu. Nepilkite išsiliejusią medžiagą pjuvenomis ar kitomis degiosiomis 

medžiagomis. 

 

• Vakuuminę ar ištuštinti medžiagą ir įdėti į paskirtą paženklintą atliekų talpyklą. Jei įmanoma, 

perdirbkite. Išvalykite paveiktą vietą dideliu vandens kiekiu. Jei išsiliejusios medžiagos patenka į 

vandentiekį, praneškite vietos valdžios institucijai. Nepilkite išsiliejusią medžiagą pjuvenomis ar 

kitomis degiosiomis medžiagomis. 

 

Didelis išsipylimas: 

Išbirusią medžiagą susiurbkite siurbliu arba sušluokite į atitinkamą konteinerį. 

Jei įmanoma, perdirbkite. Išvalykite paveiktą vietą dideliu vandens kiekiu. Jei išsiliejusios 

medžiagos patenka į vandentiekį, praneškite vietos valdžios institucijai. Nepilkite išsiliejusios 

medžiagos pjuvenomis ar kitomis degiosiomis medžiagomis. 

 

7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

Patarimas saugiam sandėliavimui: Užtikrinkite labai gerą darbo vietos vėdinimą su 

tiekimo/ištraukimo ventiliacija, taip pat ir prie grindų. Užpylimo ir transportavimo įrangą įrenkite 

kuo arčiau oro ištraukimo ar garų surinkimo įrangos. Venkite laisvo byrėjimo ir taškymosi. 

Naudokite sprogimams atsparius siurblius, fitingus ir vožtuvus. Nenaudokite suspausto oro 

Higienos patarimai: Po darbo visuomet plaukite rankas. Plaukite darbo rūbus prieš pakartotinai 

naudojant. 

Informacija apie apsaugą nuo gaisro ir sprogimo: laikykite kuo toliau nuo degimo šaltinių.  

Negalima rūkyti ar atlikti suvirinimo darbų. Pasirūpinkite apsauga nuo elektrostatinio krūvio 

iškrovos. Darbus prie konteinerių ir vamzdynų galima atlikti tik viską išvalius ir sutvarkius. 

Avarinio aušinimo taškas turi būti kaip galima arčiau nuo galimo gaisro židinio. Degūs dujų-oro 

mišiniai  turi būti saugomi tuščiose talpyklose. 
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7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Konteineriai turi būti sandariai uždaryti. Juos reikia laikyti vėsioje gerai vėdinamoje patalpoje. 

Atskirai nuo rūgščių, šarmų, skiediklių ir degių medžiagų. 

Reikia laikyti kuo toliau nuo nuo galimų karščio, ugnies ar sprogimo šaltinių, kaip naftos 

saugyklos, dujų vamzdynai, lentpjūvės, degūs skysčiai, degios ir sprogios kietos medžiagos.   

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (ai) 

Žiūrėti 1.2. skyrių 

 

8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA 

8.1 Kontrolės parametrai 

Poveikio ribinės 

vertės 

ES (Direktyva 2000/39 / EB): amonio nitratas nėra išvardytas. ACGIH - 

Amerikos vyriausybinių pramonės higienistų konferencija: nėra 

išvardytos. Pagal vietines taisykles. 

8.2 Poveikio kontrolė 

8.2.1 Tinkama inžinerinė kontrolė 

Atitinkamos 

techninio valdymo 

priemonės 

Naudokite gamybinius gaubtus, vietinę ištraukimo ventiliaciją, ar kitas 

technines valdymo priemones, kad būtų išlaikyti oro taršos lygiai, 

mažesni už nustatytus ribinius. 

8.2.2 Personalo apsauga 

Kvėpavimo apsauga 

Jei yra susidariusi didelė dulkių koncentracija ir (arba) ventiliacija yra netinkama, naudokite 

tinkamą dulkių kaukę ar respiratorių su atitinkamu filtru (EN 143, 149, filtrai P2, P3). 

Rankų apsauga 

Ilgą laiką dirbdami su produktu, dėvėkite tinkamas pirštines (pvz., iš plastiko, gumos ar odos). 

Akių apsauga 

Dėvėkite sandarius apsaugos akinius (EN 166). 

Odos apsauga 

Dėvėkite atitinkamas apsaugines pirštines, saugančias odą nuo medžiagos poveikio. 

Higienos priemonės 

Naudojant nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Plaukite rankas po darbo su produktu ir prieš 

valgydami, rūkydami, naudodami tualetą ir dienos pabaigoje. 

 

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

9.1 Informacija apie pagrindined fizines ir chemines savybes 

Išvaizda Balti gygroskopiniai kristalai 

Kvapas Be kvapės 

pH (10% vandens tirpalas) 5 - 6 

virimo taškas / virimo 

intervalas 

maždaug 210 °C be papildomo slėgio. 

Lydimosi taškas 169 °C 

santykinis tankis 1,690 - 1.725 g/cm3 (20 °C) 

Pliūpsnio temperatūra Nėra duomenų 

degumas  (kietos būsenos, 

dujų) 

Nedegus, bet gali sukelti kitų medžiagų degimą. Kaitinama 

iki 210 ° C skyla. Pavojingi skilimo produktai gali būti 

amoniakas, azoto oksidai ir azoto rūgštis. Gaisro metu išskiria 

dirginančius ar toksiškus dūmus (arba dujas). 
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savaiminio užsidegimo taškas Nėra duomenų 

garų slėgis Nėra duomenų 

tirpumas Šiek tiek tirpsta metanolyje, acetone 

tirpumas vandenyje: 118 g/100 ml (0 °C) 

150 g/100 ml (20 °C) 

297 g/100 ml (40 °C) 

410 g/100 ml (60 °C) 

576 g/100 ml (80 °C) 

Klampumas  

Oksidacinės savybės oksidatorius 

9.2. Kita informacija 

Nėra duomenų 

 

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

10.1. Reaktingumas 

Nėra konkrečių bandymų duomenų apie šio produkto ar jo ingredientų reaktyvumą. 

10.2 Cheminis stabilumas 

Amonio nitratas yra stabilus normaliose sąlygose. (žr. 7. Skyrių ). 

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 

Tinkamai tvarkant ir sandėliuojant, nėra pavojingų reakcijų. 

10.4. Vengtinos sąlygos 

Šildymas virš 170 ° C (skilimas į dujas). Artimas šilumos ar ugnies šaltiniams. Šildymas uždaroje 

patalpoje. Užterštumas nesuderinamų medžiagų. Netinkamas slėgis. 

10.5. Nesuderinimos medžiagos 

Reduktoriai, stiprios rūgštys ir bazės, metaliniai milteliai, degios medžiagos, chromatai, cinkas, 

varis ir vario lydiniai, chloratai. 

10.6. Pavojingi skylimo produktai 

Kaitinant iki lydymosi temperatūros išsiskiria toksiški dūmuai (pvz., Azoto oksidai (NO, NO2), 

amoniakas). Esant kontaktui su šarminėmis medžiagomis, tokiomis kaip kalkės, gali išsiskirti 

amoniako dujos. 

 

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 

Toksiškumo tipas Amonio nitratas 

Ūmus toksiškumas prarijus Poveikio lygis: LD50 - 2950 mg / kg kūno svorio 

Rūšys: Žiurkė 

Ūmus toksiškumas įkvėpus Poveikio lygis: LC0 -> 88,8 kita: mg / l Rūšys: 

Žiurkė Poveikis 4 val 

Ūmus toksiškumas per odą Poveikio lygis: LD50 -> 5000 mg / kg kūno 

svorio Rūšys: Žiurkė 

11.2 Dirginimas/korozija 

Regėjimo organia : dirgina vidutiniškai 

Oda: Nedirgina 

11.3 Jautrinimas 

Oda: nejautrinama 

11.4 CMR poveikiai (kancerogeniškumas, mutageniškumas ir toksiškumas reprodukcijai) 
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Mutageniniai poveikiai Neklasifikuojama kaip mutageniška 

Kancerogeniškumas Neklasifikuojama kaip kancerogeniška 

Reprotoksniai poveikiai Nėra reprodukcinio poveikio 

11.5 Kiti toksiniai poveikiai žmonėms: 

Kvėpavimas: Nėra duomenų 

Akys: Nėra duomenų 

Nurijus Nėra duomenų 

Lėtinis toksiškumas Nėra informacijos 

11.6 Specifinis toksiškumas konkrečiam organui  

Vienkartinis poveikis: Jokių eksperimentinių ar epidemiologinių duomenų apie specifinį 

toksiškumą konkrečiam organui nėra. 

Pasikartojantis poveikis: Jokių eksperimentinių ar epidemiologinių duomenų apie specifinį 

toksiškumą konkrečiam organui nėra. 

11.7 Pavojus patekus į vidų: Nėra informacijos 

 

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

12.1 Toksiškumas 

Toksiškumo tipas Trumpalaikis 

toksiškumas žuvims 

Ilgalaikis toksiškumas 

vandens bestuburiams 

Toksiškumas vandens 

dumbliams ir 

cianobakterijoms 

Rūšys Cyprinus carpio Bullia digitalis Scenedesmus 

quadricauda 

Laiko skalė 48 val 7 d. -  

Pabaigos laikas LC50 EC50 EC50 

Poveikio lygis  447 mg/L 555 mg/L 83 mg/L 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą nebuvo atliktas PBT ir vPvB vertinimas. 

Medžiaga yra neorganinė medžiaga. 

12.3 Bioakumuliacijos potencialas 

PBT vertinimas netaikomas. 

12.4 Judrumas dirvožemyje 

Informacija apie galutinį produktą nėra. 

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

PBT vertinimas netaikomas. 

12.6 Kiti nepageidaujamas poveikis 

Nėra žinomi 

 

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai 

Atliekos turi būti šalinamos pagal nacionalinius ir vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Galima 

kontroliuoti nuotekų valymą. 

Priklausomai nuo užterštumo laipsnio ir pobūdžio, produktas gali būti panaudotas trąšomis ūkyje 

kaip žaliava skystoms trąšoms. Neišleisti į kanalizaciją; Utilizuoti šią medžiagą ir jos talpyklę 

saugiai ir laikantis visų taikomų vietinių ir nacionalinių taisyklių. 

Europos atliekų katalogas (EWC) 06 03 14 kietosios druskos ir tirpalai, nenurodyti 06 03 11 ir 06 

03 13. 
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IŠSILIEJIMŲ TVARKYMAS 

Reikėtų vengti atliekų susidarymo. Pakuočių atliekos turėtų būti perdirbamos. Ši medžiaga ir jos 

tara turi būti utilizuoti saugiai. Venkite medžiagos išsiliejimo ir nuotėkio, taip pat išsiliejimo į 

dirvožemį, gruntinius vandenis, kanalizaciją. 

 

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

Žemės transportas (ADR/RID)  

UN numeris 2067 1942 

UN pilnas transportavimo numeris Amonio nitratas, Amonio nitrato trąšos 

Cheminis pavadinimas Amonio nitartas 

Transportavimo pavojingumo klasė (as) 5.1 

Klasifikacijos kodas O2 

Pakuotės grupė III 

Ženkilinimas 5.1 

Specialios nuostatos Pavojaus identifikavimo numeris: 50 

Specialios transporto nuostatos: CW24, VW8 

Ribotas kiekis: LQ12 

Vidaus vandens kelių transportas (AD(R)) 

UN numeris 2067 1942 

UN pilnas transportavimo numeris Amonio nitratas, Amonio nitrato trąšos 

Cheminis pavadinimas Amonio nitartas 

Transportavimo pavojingumo klasė (as) 5.1 

Klasifikacijos kodas O2 

Pakuotės grupė III 

Ženkilinimas 5.1 

Jūrų transportas (IMDG) 

UN numeris 2067 1942 

UN pilnas transportavimo numeris Amonio nitratas, Amonio nitrato trąšos 

Cheminis pavadinimas Amonio nitartas 

Transportavimo pavojingumo klasė (as) 5.1 

Pakuotės grupė III 

Ženkilinimas 5.1 

EmS numeris F-H; S-Q 

Jūrų teršalas Ne 

Oro transportas ICAO/IATA 

UN numeris 2067 1942 

UN pilnas transportavimo numeris Amonio nitratas, Amonio nitrato trąšos 

Cheminis pavadinimas Amonio nitartas 

Transportavimo pavojingumo klasė (as) 5.1 

Pakuotės grupė III 

Ženkilinimas Oksidatorius 

Pastabos Ribotas kiekis vežimui. 

Pakuotės instrukcijos PAX 516, CAO 518. 

 

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

15.1 Kita reglamentavimo informacija 
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Ši saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus. 

• Cheminės medžiagos ar mišinio saugos ir sveikatos bei aplinkosaugos reglamentai / teisės aktai: 

Nėra duomenų. 

• Inventoriaus būklė: 

Mišinių komponentai, išvardyti: JAV (TSCA), Europoje (EINECS), Naujojoje Zelandijoje 

(NZIoC), Filipinuose (PICCS), Kanadoje (DSL), Kinija (IECSC), Australija (AICS). 

HMIS (pavojingų medžiagų identifikavimo sistema) klasifikacija: 

Sveikata 1 

Ugnis 0 

Fizinis pavojus  

     1 
 Asmens             C 

Apsauga 

 

1 = Dirginimas gali sukelti mažą grįžtamą sužalojimą. 

0 = Medžiagos, kurios nedega 

1 = Medžiagos, kurios paprastai yra stabilios, bet (savaime reaguoti) esant aukštai temperatūrai ir 
slėgiui tampa nestabilios. Esant inhibitorii, medžiagos kontaktuojant su vandeniu gali polimerizuoti. 

 

 

C =                    +                      +             
      Apsauginiai akini                Pirštinės                   apsauginė prijuostė 

 

NFPA (Nacionalinė priešgaisrinės apsaugos asociacija) klasifikacija: 

 

Sveikaat 1 

Ugnis 0 

Reaktingumas 1 

 

1 = Poveikis gali sukelti dirginimą su nedideliau sužalojimu. 

0 = Medžiaga, kuri nedegi esant įprastoms gaisro sąlygoms. 

1 = Paprastai stabili, bet esant aukštai temperatūrai ir slėgiui gali būti nestabili 
 

15.2. Cheminės saugos įvertinimas 

 

Cheminės saugos įvertinimas: 

 cheminės saugos įvertinimą turi atliktas.  
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16. KITA INFORMACIJA 

Techniniai patarimai 

Naudokite šiame saugos duomenų lape pateiktus duomenis ir sudarykite  visų naudotų gamykloje 

cheminių medžiagų inventorizacijos sąrašą; 

Sudarykite darbo vietose naudojamų chemikalų registrą; 

Nustatykite organizacijos saugos prioritetus; 

Numatykite įvertintų pavojų avarinio likvidavimo planus; 

Organizuokite darbuotojų sveikatos priežiūrą ir reikalingas apklausas, jei to reikia; 

Organizuokite kontaktus su įstaigomis ir laboratorijomis dėl cheminių pavojų stebėsenos 

sukūrimo;   

Pradėkite rinkti nelaimingų atsitikimų ir susirgimų įrašus savo įmonėje siekiant sukurti pavojų 

valdymo priemonių prioritetus; 

Įtraukite darbuotojus į saugos organizavimą, kaip saugos sistemos įgaliotinius, ir į komitetus. 

Reguliariai atlikite patikras naudodami kiekvienai cheminei medžiagai ir kiekvienam 

naudojamam cheminiam procesui sudarytus klausimynus 

Visus chemikalus pažymėkite etiketėmis; 

Gerai ir greitai pasiekiamoje vietoje laikykite visų cheminių medžiagų, kurios naudojamos darbo 

vietoje, inventorizacijos sąrašą kartu su šių chemikalų saugos duomenų lapais; 

Apmokinkite darbininkus perskaityti ir suprasti cheminės saugos informaciją, įskaitant pavojus 

sveikatai ir poveikio būdus; apmokinkite juos atsargiai elgtis dirbant su pavojingomis 

medžiagomis ir procesais; 

Planuokite, planuokite ir pasirinkite saugias darbo procedūras; 

Sumažinkite žmonių, turinčių tiesioginį kontaktą su pavojingais chemikalais, skaičių; 

Sumažinkite pavojingų cheminių medžiagų poveikio darbininkams laiko trukmę bei dažnį; 

Darbininkus apmokyti žinoti ir suprasti gelbėjimo procedūras; 

Tinkamai aprūpinkite ir apmokinkite darbininkus naudotis asmeninėmis saugos priemonėmis ir 

viskuo, kas padėtų išvengti pavojų kitais būdais. 

 


