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Saugos duomenų lapas 

Parengtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006, II priedo, 

iš dalies pakeisto Komisijos reglamentu (ES) 2015/830, 

ir pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 reikalavimus  
 

Amonio sulfatas 

  
Versija 1.1  

 Parengimo data: 2020-02-25 

 Peržiūros data: 2020-02-25  SDS įrašo numeris: CSSS-TCO-010-115328  
  

Skirsnis 1: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 

 
1.1 Produkto identifikatorius:  

  

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

  1.2.1 Nustatyti aktualūs naudojimo būdai:  

  
 Medžiagų gamyba  

  
PC 0: Kiti: PC22 Vejos ir sodo preparatai, įskaitant trąšas, PC 0: Kiti: Antipirenai, pH reguliuojančios medžiagos, 

PC 1: Klijai, hermetikai, PC 2: Adsorbentai, PC 7: Netaurieji metalai ir lydiniai, PC 9a: Dangos ir dažai, skiedikliai, 

dažų šalinimo priemonės, PC 11: Sprogstamosios medžiagos, PC 12: Trąšos, PC 14: Metalų paviršiaus 

apdorojimo produktai, PC 17: Hidrauliniai skysčiai, PC 19: Tarpiniai, PC 20: Produktai, tokie kaip ph reguliatoriai, 

flokuliantai, nusodikliai, neutralizuojančios medžiagos, PC 21: laboratoriniai chemikalai, PC 23: odos 

apdorojimo produktai, PC 24: Tepalai, tepalai, atpalaiduojantys produktai, PC 25: Metalo apdirbimo skysčiai, 

PC 26: Popieriaus ir kartono apdirbimo produktai, PC 27: Augalų apsaugos produktai , PC 28: Kvepalai, 

kvepalai, PC 29: Farmacija, PC 32: Polimerų preparatai ir junginiai, PC 34: Tekstilės dažai ir impregnavimo 

produktai, PC 35: Skalbimo ir valymo produktai, PC 37: Vandens valymo chemikalai, PC 38: Suvirinimo ir 

litavimo produktai, Flux produktai, PC 39: Kosmetika, asmens priežiūros priemonės, PC 40: Ekstrahavimo 

priemonės, SU 0: Kita: C21 - pagrindinių farmacijos produktų gamyba ir farmaciniai preparatai, SU 0: Kiti: 

Ugnies gesintuvo, SU 0, Gamyba: Kiti: NACE kodas C28.2.5: Buitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamyba, 

SU 0: Kita: SU 3: Pramoninė gamyba (visi), SU 0: Kita: Pramoniniam naudojimui: Naudojimas pramonėje kaip 

atskiras arba paruošiamas pramoninėse vietose, SU 1: Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė, SU 4: Maisto 

produktų gamyba, SU 5: Tekstilės, odos, kailių gamyba, SU 6a: Medienos ir medienos gaminių gamyba, SU 

6b: Plaušo, popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba, SU 7: Spausdinimas ir įrašytų laikmenų dauginimas, SU 

8: Birių, didelio masto chemikalų (įskaitant naftos produktus) gamyba, SU 9: Smulkių chemikalų gamyba, SU 

10: Preparatų formulavimas (maišymas) ir (arba) perpakavimas (išskyrus lydinius), SU 11: Gumos gaminių 

gamyba, SU 12: Plastikinių gaminių gamyba, įskaitant jų sumaišymą ir konversiją, SU 13: Kitų nemetalo 

mineralinių gaminių, pvz., Gamyba. gipsas, cementas, SU 15: Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, 

 Identifikavimas etiketėje/Prekinis pavadinimas :   Amonio sulfatas  

Papildomas identifikavimas:   Nėra duomenų  

Produkto identifikavimas:   CAS Nr. 7783-20-2; EC Nr. 231-984-1  

Indekso numeris:  Nėra duomenų 

REACH registracijos Nr.:  01-2119455044-46-0178  
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gamyba, SU 16: Kompiuterių, elektroninių ir optinių gaminių, elektros įrangos gamyba, SU 18: Baldų gamyba, 

SU 19: Statybos darbai, SU 20 : Sveikatos priežiūros paslaugos, SU 23: Elektra, garas, vandens tiekimas ir 

nuotekų valymas, SU 24: Moksliniai tyrimai ir plėtra. 

 
1.2.2 Nerekomenduojami naudojimo būdai:  
Nėra duomenų.  

 
 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:  

 
Tiekėjas (Vienintelis atstovas): Chemical Inspection & Regulation Service Limited 

Tiekėjas (Gamintojas): Hebei ShengYi fertilizer co., LTD 

Adresas: Luancheng County, Shijiazhuang, Hebei 

Kontaktinis asmuo (el. paštas): hebeishengweilong@163.com 

Telefonas: – 

Faksas: – 

  

Tiekėjas Lietuvoje: Agrokoncernas, UAB 

Adresas: Vėrupės g. 1, Babtų k., 54328 Kauno r. 

Telefono numeris: +370 37 490490 

Fakso numeris: +370 37 488244 

 
 1.4 Pagalbos telefono numeris:  

  +353 41 6871874 (Galima įsigyti tik darbo valandomis (9:00-17:30)  

  Galima ne darbo valandomis?  TAIP   NE      
   

Pagalbos telefono numeris Lietuvoje: 

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras 

Apsinuodijimų informacijos biuras visą parą:  

Tel.: +370 5 236 20 52 arba mob.: +370 687 53378 

 

Skirsnis 2: Galimi pavojai 

 

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas:  

  2.1.1 Klasifikavimas:  
 Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami:  
  

REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008   

Pavojingumo klasės / Pavojingumo kategorijos Pavojingumo kodai 

Neklasifikuojama.  N/A  

 
2.2 Ženklinimo elementai:  

  

  Pavojaus piktogramos:  Pavojaus piktograma nenaudojama.  

  Signalinis žodis:  Signalinis žodis nenaudojamas.  

  Pavojingumo frazės:  Netaikoma.  

 Atsargumo frazės:  Netaikoma.  
 

 2.3 Kiti pavojai:  

  Nėra duomenų.  
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Skirsnis 3: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis  

 
Medžiaga/Mišinys:  Medžiaga  
Ingredientas(-ai):  

  

 
Cheminis pavadinimas 

 
Registracijos Nr. 

 
CAS Nr. 

 
EC Nr. 

 
Koncentracija 

 
Amonio sulfatas 

 
01-2119455044-46-0178 

 
7783-20-2 

 
231-984-1 

 
99,59% 

   

Skirsnis 4: Pirmosios pagalbos priemonės  

 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:  

  Visais abejonių atvejais arba kai simptomai nepraeina, reikia kreiptis į gydytoją.  
  
 4.1.1 Įkvėpus:  

Išvesti į gryną orą. Jei sunku kvėpuoti, ir jei yra kvalifikuotas operatorius, duoti deguonies. Kreiptis į gydytoją dėl 

dirginimo ar diskomforto.  

 4.1.2 Patekus ant odos:  

 Gerai nuplauti muilu ir vandeniu.  
  
 4.1.3 Patekus į akis:  

 Plauti paveiktas akis mažiausiai 15 minučių po tekančiu vandeniu, pramerkus akių vokus. Kreiptis į gydytoją.  
  
 4.1.4 Prarijus:  

 Nedelsiant išskalauti burną ir gerti daug vandens, kreiptis į gydytoją.  
  
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis, įskaitant ūmų ir uždelstą:  

  Produktas neklasifikuojamas kaip kenksmingas žmonių sveikatai.  
 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą:  

  Jei pasireiškė odos dirginimas arba išbėrimas, kreiptis į gydytoją.  
 
Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų informacijos biurą; tel. +370 
5 236 20 52, +370 687 53378. 
  

Skirsnis 5: Priešgaisrinės priemonės    

 

5.1 Gesinimo priemonės:   

 

  Tinkamos gesinimo priemonės:   
  

Pats produktas yra nedegus; Reikėtų apsvarstyti aplinkinių teritorijų 

gaisro gesinimo metodą.   

Netinkamos gesinimo priemonės: Nėra duomenų.   

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami 

       pavojai:     

 

235 ° C temperatūroje gali išsiskirti amoniakas.   

5.3 Patarimai gaisrininkams:   Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir 

autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia 

kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį.   

 

Skirsnis 6: Avarijų likvidavimo priemonės   

 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:  

6.1.1 Neteikiantiems pagalbos darbuotojams:  Užtikrinti tinkamą ventiliaciją. Vengti įkvėpti garų arba dulkių. Vengti 

sąlyčio su oda ir akimis. Asmens apsaugos informacijos ieškoti SDS 

8 skirsnyje.  
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6.1.2 Pagalbos teikėjams:  

  
Jei susidaro dulkių, dėvėti tinkamą NIOSH / MSHA patvirtintą 

respiratorių.  

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:  Neišmesti į kanalizaciją / paviršinius vandenis / požeminius vandenis. 

Surinkti ir utilizuoti užterštą plovimo vandenį.  

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei 

priemonės:  

Dideliam kiekiui: sušluoti / kasti.  

Likučiams: nušluostyti / susemti. Nuplauti vandeniu.  

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius:  Dėl saugaus tvarkymo - žiūrėti 7 skirsnį. 

Dėl asmens apsaugos priemonių - žiūrėti 8 skirsnį.  

Dėl atliekų tvarkymo - žiūrėti 13 skirsnį. 

 

Skirsnis 7: Tvarkymas ir sandėliavimas 
 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės:   

7.1.1 Apsauginės priemonės:   Reikia laikytis geros higienos praktikos. Vengti patekimo ant odos ir į 

akis. Vengti įkvėpti dulkių. Jei esate veikiami dulkių koncentracijos, 

nedelsiant palikti pavojingą vietą. Darbo drabužius reikia skalbti 

atskirai kiekvienos darbo dienos pabaigoje. Laikyti atokiau nuo degimo 

šaltinių. Užtikrinti gerą ventiliaciją / ištraukimą darbo vietoje.   

7.1.2 Patarimai dėl bendros darbo higienos:   Nevalgyti, negerti ir nerūkyti darbo vietose. Po naudojimo nusiplauti 

rankas. Prieš eidnant į valgymo zonas, nusivilkti užterštus drabužius ir 

apsaugines priemones.  

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant 

visus nesuderinamumus:   

Atskirti nuo šarmų ir šarminančių medžiagų. Atskirti nuo nitritų ir 

šarminių medžiagų. Saugoti nuo drėgmės.   

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas  

(-ai): 

 

Netaikoma. 

 

Skirsnis 8: Poveikio kontrolė/asmens apsauga   

 

8.1 Kontrolės parametrai:  

8.1.1 Profesinio poveikio ribinės vertės:  Nėra duomenų. 

8.1.2 Papildomos poveikio ribos pagal Nėra duomenų.  

naudojimo sąlygas:  

8.1.3 DNEL/DMEL ir PNEC-vertės:  

  

Darbuotojai - pavojus įkvėpus Sisteminis poveikis - ilgalaikis poveikis DNEL=11,167 mg/m³  

Darbuotojai - pavojus per odą Sisteminis poveikis - ilgalaikis poveikis DNEL=42,667 mg/kg k.sv./dieną  

Bendroji populiacija - pavojus įkvėpus Sisteminis poveikis - ilgalaikis poveikis DNEL=1,667 mg/m³  

Bendroji populiacija - pavojus per odą Sisteminis poveikis - ilgalaikis poveikis DNEL=12,8 mg/kg k.sv./dieną  

 Bendroji populiacija - pavojus prarijus Sisteminis poveikis - ilgalaikis poveikis DNEL=6,4 mg/kg k.sv./dieną  

Pavojus vandens organizmams  Gėlas vanduo PNEC=0,312 mg/l 

Pavojus vandens organizmams  Jūros vanduo  PNEC=0,031 mg/l 

Pavojus vandens organizmams  STP  PNEC=16,18 mg/l 

Pavojus vandens organizmams  Nuosėdos (gėlas vanduo)  PNEC=0,063 mg/kg nuosėdų sv.  

Pavojus sausumos organizmams Dirvožemis PNEC= 62,6 mg/kg dirvožemio 

dw  

8.2 Poveikio kontrolė:  

 8.2.1 Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės: Naudoti procese gaubtus, vietinę ištraukiamąją ventiliaciją arba 
kitas inžinerines valdymo priemones, kad darbuotojų ore esančių teršalų kiekis neviršytų rekomenduojamų ir įstatymais 
nustatytų ribų. Jei naudotojo veiksmai sukelia dulkes, dūmus ar rūką, naudoti ventiliaciją, kad ore esančių teršalų kiekis 
būtų mažesnis nei leidžiama.  

8.2.2 Individualios apsaugos priemonės, tokios kaip asmens apsaugos priemonės:  

Akių/veido apsauga: Apsauginiai akiniai, jei gali patekti į akis. 
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Rankų apsauga: Dirbti su pirštinėmis. Pirštinės turi būti patikrintos prieš naudojimą. 

Naudoti tinkamą pirštinių nusimovimo techniką (neliesdami 

pirštinės išorinio paviršiaus), kad išvengti šio produkto sąlyčio su 

oda. Šalinti užterštas pirštines, laikantis galiojančių įstatymų ir 

geros laboratorinės praktikos 

Odos apsauga: Apsaugos priemonių tipas turi būti parenkamas atsižvelgiant į 

pavojingos medžiagos koncentraciją ir kiekį konkrečioje darbo 

vietoje. 

Kvėpavimo organų apsauga: Kvėpavimo takų apsauga nebūtina. Norint apsaugoti nuo 

kenksmingų dulkių lygio, naudoti N95 (JAV) arba P1 (EN 143) 

dulkių kaukes. Naudoti respiratorius ir komponentus, išbandytus ir 

patvirtintus pagal atitinkamus vyriausybės standartus, tokius kaip 

NIOSH (JAV) ar CEN (ES). 

Terminiai pavojai: Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, kad nepraleistų karščio. 

  

8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolė: Vengti išmetimo į aplinką. 

Šalinti pagal vietos įstatymus, federalinius ir oficialius reglamentus. 

   

Skirsnis 9: Fizinės ir cheminės savybės 
 

 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes:  

Išvaizda:  Kieta 
Spalva: Bespalvė 
Kvapas:  Bekvapis  

Kvapo atsiradimo slenkstis:  Nėra duomenų 

pH:  Nėra duomenų  

Lydymosi temperatūra (°C):  > 280 °C (> 536 °F)  
Pradinė virimo temperatūra / virimo  
temperatūros intervalas (°C):  

 
Nėra duomenų  

Pliūpsnio temperatūra (°C):  Nėra duomenų  

Garavimo greitis:  Nėra duomenų 

Degumo ribos – apatinė (%): Nėra duomenų 

Degumas (kietų medžiagų, dujų):  Nedegus 
Užsidegimo temperatūra (°C): Nėra duomenų 
Viršutinė/apatinė sprogstamumo ribinės vertės:  Nėra duomenų 
Garų slėgis (20°C): Nėra duomenų  

Garų tankis:  Nėra duomenų  

Santykinis tankis:  1,77 (25°C) 
Piltinis tankis (kg/m3): Nėra duomenų 
Tirpumas vandenyje (g/l):  Tirpus vandenyje 

Pasiskirstymo koeficientas: 
n-oktanolis/vanduo:  

 
Nėra duomenų  

Savaiminio užsidegimo temperatūra:  Nėra duomenų  

Skilimo temperatūra:  Nėra duomenų 

Klampa, dinaminė (mPa.s):  Nėra duomenų 

Sprogstamosios savybės:  Nesprogus  

Oksidacinės savybės:  Neoksiduojantis  

Molekulinė formulė: Nėra duomenų 

Molekulinis svoris: Nėra duomenų 

  

9.2. Kita informacija:  

Tirpumas riebaluose (turi būti nurodytas 
tirpiklio aliejus) ir kt. 

 
Nėra duomenų 

Paviršiaus įtemptis: Nėra duomenų 

Disociacijos konstanta vandenyje (pKa): Nėra duomenų 

Oksidacijos-redukcijos potencialas: Nėra duomenų 

  

Skirsnis 10: Stabilumas ir reaktingumas 
 



Produkto pavadinimas: Amonio sulfatas  SDS ES  
Versijos Nr.: 1.1  Parengimo data: 2020-02-25.  Peržiūros data: 2020-02-25.  6 / 8  

10.1 Reaktingumas:   Medžiaga yra stabili normaliomis laikymo ir tvarkymo sąlygomis.   

10.2 Cheminis stabilumas:   Stabilus kambario temperatūroje uždarose talpose esant 

normalioms laikymo ir tvarkymo sąlygoms.   

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė:   Nežinomos pavojingos reakcijos.   

10.4 Vengtinos sąlygos:   Nesuderinamos medžiagos.   

10.5 Nesuderinamos medžiagos:   Stiprūs oksidatoriai, stiprios bazės.   

10.6 Pavojingi skilimo produktai: Pavojingi skilimo produktai, susidarantys gaisro metu - azoto 
oksidai (NOx), sieros oksidai. 

 

Skirsnis 11: Toksikologinė informacija 
 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį:   

  Ūmus toksiškumas:   

 

LD50 (prarijus, žiurkė):   4250 mg/kg k.sv.   

LC50 (įkvėpus, žiurkė):   > 2000 mg/kg k.sv.  

LD50 (oda, žiurkė):   Nėra duomenų   

Odos ėsdinimas / dirginimas:   Neklasifikuojama   

Smarkus akių pažeidimas / dirginimas:   Neklasifikuojama   

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:   
  

Neklasifikuojama   

Skirsnis 12: Ekologinė informacija 
 

12.1 Toksiškumas:  

  
Ūmus (trumpalaikis) toksiškumas:  

   

  LC50 (96val., Žuvys): 130-210 mg/l 

 LC50 (48val., Vėžiagyviai):  Nėra duomenų  

   

EC50 (72val., Dumbliai / vandens augalai):  

Lėtinis (ilgalaikis) toksiškumas:  

Nėra duomenų  

  NOEC (Žuvys):  0,38 mg/l 

  NOEC (Vėžiagyviai):  Nėra duomenų  

  EC50 (Dumbliai / vandens augalai):  apie 1605 mg/l  

   

  12.2 Patvarumas ir skaidomumas:  Šis produktas nėra lengvai biologiškai skaidomas.  

  12.3 Bioakumuliacijos potencialas:  Nėra duomenų.  

  12.4 Judumas dirvožemyje:  Nėra duomenų.  

  12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:  PBT vertinimas netaikomas.  

 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis:  Nėra duomenų.  
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Skirsnis 13: Atliekų tvarkymas 

 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai: Medžiaga turėtų būti sunaikinta deginant cheminėje deginimo 

krosnyje, laikantis nacionalinių ir regioninių reikalavimų.   

  

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. 

 

Skirsnis 14: Informacija apie gabenimą 

 

  
Gabenimas 
sausuma 

 
(ADR/RID) 

 
Vidaus vandens 

keliai 
(ADN) 

 
Gabenimas jūra 

 
(IMDG) 

 
Gabenimas oru 

 
(ICAO/IATA) 

JT numeris 
 

Nereglamentuojama 
 

Nereglamentuojama 
 

Nereglamentuojama 
 

Nereglamentuojama 

JT teisingas krovinio 

pavadinimas 

 
Nereglamentuojama 

 
Nereglamentuojama 

 
Nereglamentuojama 

 
Nereglamentuojama 

Gabenimo pavojingumo 

klasė (-s) 
Nereglamentuojama Nereglamentuojama Nereglamentuojama Nereglamentuojama 

Pakuotės grupė Nereglamentuojama Nereglamentuojama Nereglamentuojama Nereglamentuojama 

Pavojus aplinkai 
 

Ne 
 

Ne 
 

Ne 
 

Ne 

Specialios atsargumo 

priemonės naudotojams 

Žiūrėti skirsnį 2.2 Žiūrėti skirsnį 2.2 Žiūrėti skirsnį 2.2 Žiūrėti skirsnį 2.2 

Nesupakuotų krovinių 

vežimas pagal MARPOL 

73/78 II priedą ir IBC 

kodeksą 

Nereglamentuojama Nereglamentuojama Nereglamentuojama Nereglamentuojama 

   

Skirsnis 15: Informacija apie reglamentavimą 

 

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

Svarbi informacija apie leidimą:  Netaikoma.  

Svarbi informacija apie apribojimus:  Netaikoma.  

Kiti ES reglamentai:  Turi būti laikomasi jaunimo įdarbinimo apribojimų. 

 Skirtas naudoti tik kvalifikuotiems asmenims.  

Kiti nacionaliniai reglamentai:  Netaikoma  
 

15.2 Cheminės saugos vertinimas TAIP                      NE    

   

Skirsnis 16: Kita informacija 

 

16.1 Pakeitimų nurodymas:  

Versija 1.1   Iš dalies pakeista (ES) 2015/830 

 

16.2 Santrumpos ir akronimai:  

ADR: Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais. 

RID: Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės. 

ADN: Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais. 

IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas. 

ICAO: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija. 



Produkto pavadinimas: Amonio sulfatas  SDS ES  
Versijos Nr.: 1.1  Parengimo data: 2020-02-25.  Peržiūros data: 2020-02-25.  8 / 8  

IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija. 

LC50: Vidutinė mirtina koncentracija. 

EC50: Veiksminga medžiagos koncentracija, sukelianti 50% maksimalaus atsako.  

NOEC: Pastebimo poveikio nesukelianti koncentracija. 

DNEL: Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė. 

PNEC: Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-čios) koncentracija. 
 
16.3 Nuorodos į svarbiausią literatūrą ir duomenų šaltiniai: 

ECHA duomenys apie registruotas medžiagas. 
 

16.4 Mokymo instrukcijos:  

Netaikoma.  
 
16.5 Tolimesnė informacija:  

Ši informacija pagrįsta dabartinėmis mūsų žiniomis. Šis SDL buvo sudarytas ir skirtas tik šiam produktui.  

 

16.6 Pastaba skaitytojui:  

Darbdaviai turėtų naudoti šią informaciją tik kaip papildymą kitai jų surinktai informacijai ir turėtų savarankiškai 

vertinti, ar ši informacija pakankama tinkamo naudojimo ir darbuotojų sveikatos bei apsaugos užtikrinimui. Ši 

informacija pateikiama be garantijų, o už bet kokį produkto naudojimą, neatitinkantį šio saugos duomenų lapo, arba  

naudojant kartu su kitu produktu ar procesu, atsako vartotojas.  

Autorius: Hangzhou REACH Technology Group Co., Ltd.   Internetinis puslapis: www.cirs-group.com   Tel: 
0571-87206555   El. paštas: info@cirs-group.com 

  
 
2020 03 10 - Atliktas vertimas į lietuvių k., nurodytas pagalbos telefono numeris Lietuvoje, nurodytas tiekėjas Lietuvoje,  
pateikta nuoroda į Lietuvoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles. Versijos numeris pakeistas į 1.1. 


