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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 
pagal EB direktyvą 1907/2006 

    
Išduotas: 2018 m. rugpjūčio 31 d. 
 

1. PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS 
 

Prekinis pavadinimas:        DYNOCARB-COMCAT 
 
Galimas identifikuotas  
substancijos arba mišinio  

naudojimas:     Augalų trąšos, natūralus augalų stiprintojas 

      
Gamintojas: 
 
RHIZO-MIC UG (haftungsbeschränkt)    
Auf dem Ewiger 15 Telefono nr.:   +49 6701 901829 
D – 55578 St. Johann - Vokietija  

 Pagalbos telefonas.: +49 1629430044 
 
Produkto informacija RHIZO-MIC UG (adresą žiūrėti aukščiau) 
 
Elektroninis paštas: sieverdinge@aol.com 
 
  
2. PAVOJINGUMO NUSTATYMAS 
 
 Klasifikacija pagal reglamentą Nr. 1272/2008 (GHS) 
 
 Nepavojinga medžiaga arba mišinys  
 
 Ženklinimas pagal reglamentą Nr. 1272/2008 (GHS) 
 

Produkto nereikia žymėti pavojingų medžiagų etikete pagal GHS. Reikia laikytis įprastų 
saugaus darbo su chemikalais atsargumo priemonių. 

 
3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE INGREDIENTUS 
 
Ingredientai: mikronizuoti kalcito uolienos milteliai (dalelių dydis:3-10 mikrometrų) CaCO3 (CAS 471-
34-1), sumaišyti su mikronizuotais laukinių žolelių milteliais; pagalbinė formulė: laktozė arba dekstrozė.  
 
4.  PIRMOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS PRIEMONĖS 
 
Prarijus miltelių:  Gerti vandenį. 
Įkvėpus: Įkvėpus dulkes – išeiti pakvėpuoti grynu oru.  
Patekus į akis: Plauti akis dideliu kiekiu švaraus vandens 15 minučių. 
Patekus ant odos: Nuplauti su muilu ir švariu vandeniu. 
 
5.  GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS   
   
Tinkamos gaisro gesinimo 
priemonės:    Nedegios medžiagos, vanduo, smėlis, putos 
 
Netinkamos gesinimo priemonės: Nenustatyta 
 
Specialūs medžiagų ar  
mišinių keliami pavojai:  Nedegus  
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Patarimai gaisrininkams:  Naudoti deguonies kaukę ir kvėpavimo filtrą, kai įsiplieskia  

ugnis užsidegus pakuotėms arba užsidegus aplinkoje esančioms 
medžiagoms. 

 
6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 
 
Asmens atsargumo priemonės,  
apsaugos priemonės ir skubios  
pagalbos procedūros:   Vengti dulkių susidarymo. Neįkvėpti dulkių.  
 
Aplinkos teršimo prevencinės 
priemonės:   Pavojus nėra žinomas 
 
Izoliavimo ir valymo procedūros  
bei priemonės:   Naudoti įprastas valymo priemones 
 
7. NAUDOJIMAS IR LAIKYMAS 
 
Naudojimas: Venkite įkvėpti dulkių. Dirbti lauke arba gerai vėdinamose 

patalpose. Dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones, jei dulkės 
sukelia problem. 

 
 Prieš pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas. 
 
Laikymas: Laikyti originalioje pakuotėje. Laikyti temperatūroje nuo 0 iki 35 º C. 

Neleiskite, kad vanduo pakliūtų į šią pakuotę. Venkite per didelio 
karščio. 

 
8. POVEIKIO PREVENCIJA IR ASMENS APSAUGA 
 
Higienos priemonės: Prieš pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas. 
 
Kvėpavimo takų apsauga:  Specialių reikalavimų nėra esant normalioms naudojimo sąlygoms 

ir tinkamai ventiliacijai. (Esant dažno ar sunkaus poveikio 
sąlygoms, kvėpavimo apsauga gali būti reikalinga – filtras P2 pagal 
DIN 3181). 

 
Rankų apsauga:  Specialių reikalavimų nėra. Rekomenduojama naudoti gumines 

pirštines, pagamintas iš nitrilo gumos; sluoksnio storis 0,11; 
prasiskverbimo laikas >480min. Po produkto naudojimo 
nusiplaukite rankas. 

 
Akių apsauga:  Naudokite akių apsaugos priemones kaip bendrą priemonę. 
. 
Apranga:  Specialių reikalavimų nėra. Po produkto naudojimo pakeiskite ir 

išskalbkite užterštus drabužius. 
  
9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS    

 
Forma (fizinė būklė):  Kieta, milteliai 
Spalva:  Pilka, šviesiai rusva arba balkšva 
Kvapas:  Beveik bekvapis 
Lydymosi temperatūra: 202 °C (skaidymasis)) 
Sprogstamosios savybės: Nenustatyta 
Santykinis tankis: 950-1150 g/l (tūrinis tankis) 
Virimo temperatūra: Netaikoma 
Tirpumas vandenyje:  Disperguojami milteliai 
Tirpumas organiniuose tirpikliuose: Neapibrėžta 
Pliūpsnio temperatūra: Kieta, netaikoma 
pH:  7 – 9 (esant 100g/l suspensijai)  
Klampumas: Netaikomas 
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Garų slėgis: Netaikomas 
10. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS 
 
Terminis skilimas: 240 ° C 
 
Pavojingų reakcijų galimybė: Reakcija su labai stipriomis oksiduojančiomis medžiagomis 
 
Pavojingi skilimo produktai:  CO, CO2 skaidant 
 
11.  TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA  
 
Ūmus oralinis toksiškumas:  LD50 (žiurkė): >5000 mg/kg (literatūra, apskaičiuota) 
   
Inhaliacinis toksiškumas:  Normaliai prižiūrint ir naudojant pavojingos dulkių koncentracijos 

nesusidarys. Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją. 
 
Akių dirginimas: Šiek tiek dirgina (literatūra, neklasifikuojama) 
 
Odos dirginimas: Šiek tiek dirgina (literatūra, neklasifikuojama) 
 
Jautrumas: Neigiamas (pagal literatūrą) 
 
Mutageniškumas: Ames neigiamas (pagal literatūrą) 
 
Pastaba: Tinkamai naudojant, jokio neigiamo poveikio sveikatai nebuvo 

pastebėta arba pranešta. 
 
 
12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 
Ekotoksinis poveikis:  Kenksmingi elementai aplinkai nėra žinomi.  
 
13. ATLIEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI 
 
Produktas: Nėra jokių specialių reikalavimų. Išmeskite pagal šalies teisės aktus 
 
Pakuotė: Šalinimas laikantis vietinių galiojančių atliekų  
 reglamentų ir instrukcijų 
 
14. GABENIMO INFORMACIJA 
 
Transportas:  Klasifikacija nereikalaujama  
 Transportavimo metu laikytis nurodymų pateiktų 7 skirsnyje 
 
15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 
 
Taisyklės:  Nėra 
 
 Produktas nėra pavojingas vandens organizmams 
 
16. KITA INFORMACIJA 
 
Nėra 
Ši informacija grindžiama šiuo metu turimomis žiniomis. Todėl ji neturėtų būti interpretuojama kaip 
užtikrinanti aprašyto produkto specifines savybes arba jų tinkamumą konkrečiam pritaikymui. 
  


