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Saugos duomenų lapas  
Parengtas pagal REACH Reglamento 1907/2006/EB ir Reglamento (ES) 2015/830 reikalavimus 

Peržiūros numeris: V-6.1-LT   Peržiūros data: 2018-06-25  

SKIRSNIS 1: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO  IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS  

1.1 Produkto identifikatorius  

Pavadinimas: NPK(S) trąšos, markė: 10-26-26(2)  

   

Prekinis pavadinimas:  Diamofoska  

  

Cheminis pavadinimas: Mišinys, pagrindiniai ingredientai: Amonio dihidrogenortofosfatas (CAS Nr. 7722-76-1), 

Diamonio hidrogenortofosfatas (CAS Nr. 7783-28-0), Diamonio sulfatas (CAS Nr. 7783-20-2), Kalio chloridas 

(CAS Nr. 7447-40-7).  

  

Sinonimai: Kompleksinės azoto-fosforo-kalio trąšos 

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai  

Nustatytas naudojimo būdas: Trąšos.  

  

Nerekomenduojamas naudojimo būdas: Nėra.  

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją  

Gamintojas:   

Voskresensk Mineral Fertilizers, JSC  

Zavodskaja 1, Voskresenskas  

Maskvos sritis, 140209, Rusija  

Tel.: +7(496) 4440-092   

El. paštas:  vmu@uralchem.com   

  

Vienintelis atstovas:   

Uralchem Assist GmbH  

Johannssenstrasse 10,   

Hanoveris 30159, Vokietija  

Tel.: + 49 511 45 99 445  

El. paštas:  info@uralchem-assist.com   

  

Kompetentingo asmens, atsakingo už saugos duomenų lapą el. paštas: reach@uralchem.com    
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Tiekėjas Lietuvoje:   

Agrokoncernas, UAB 

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

Tel.: +370 37 490490 

Faks.: +370 37 488244 

1.4 Pagalbos telefono numeris   

+44 (0) 203 394 9870 (24/7) 

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  

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo:   

Neklasifikuojama.   

2.2 Ženklinimo elementai 

Neklasifikuojama.  

2.3 Kiti pavojai 

Šios sudėties komponentai neatitinka klasifikavimo kaip PBT ar vPvB kriterijų.  

Kai kaitinama iki skilimo (aukštesnėje kaip 150 °C temperatūroje), jis išskiria amoniaką ir azoto oksidus. 

Didelio masto išmetimas gali sukelti vandens kelių eutrofikaciją. 

SKIRSNIS 3: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS  

3.1. Medžiaga: Netaikoma.  

3.2 Mišinys:  
Pavadinimas: Diamofoska 10-26-26  

  

CAS 

numeris  

EC 

numeris  
Pavadinimas  

Koncentracija, 

% w/w  

Klasifikavimas 
pagal 

Reglamentą 

(EB) Nr. 

1272/2008  

Konkrečios 

koncentracijos 

ribos / M-

faktorius 

Registracijos numeris 

pagal REACH 

Reglamentą 

7722-76-1  231-764-5  Amonio 

dihidrogenortofosfatas 

20-22  Neklasifikuojama  --  01-2119488166-29-0004  

7783-28-0  231-987-8  Diamonio 

hidrogenortofosfatas 

30-32  Neklasifikuojama  --  01-2119490974-22-0005  

7783-20-2  231-984-1  Diamonio sulfatas 7-9  Neklasifikuojama  --  01-2119455044-46-0031  

7447-40-7  231-211-8  Kalio chloridas 39-42  Neklasifikuojama  --  Netaikoma (REACH V 

priedas)  

  
Priedas - dangos produktas Novoflow arba kitas panašus produktas, skirtas trąšoms kondicionuoti, siekiant užkirsti kelią jų sukietėjimui 

ir dulkėjimui; nustatyta tvarka įregistruoti ECHA. Naudojamos medžiagos neturi įtakos produkto klasifikavimui.  

SKIRSNIS 4: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS  
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4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas  

4.1.1 Bendra informacija:   

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jei įmanoma, parodyti saugos 

duomenų lapą).  

  

4.1.2 Įkvėpus:   

Atsitiktinai įkvėpus: nukentėjusįjį išnešti į gryną orą ir laikyti ramybėje. Burną gerai išskalauti vandeniu.  
  

4.1.3 Patekus ant odos:   

Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens ir muilu. Prieš vėl naudojant, nusivilkti užterštus 
drabužius ir išskalbti.  
  

4.1.4 Patekus į akis:   

Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Pašalinti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir lengva tai padaryti. Tęsti 
plovimą.  
  

4.1.5 Prarijus: 

NESKATINTI vėmimo.  

Duoti aktyvuotos anglies, kad sumažėtų rezorbcija virškinimo trakte.  

  

4.1.6 Pirmąją pagalbą teikiančio asmens apsaugos priemonės:   

Pirmosios pagalbos teikėjams: rūpintis savo saugumu!  

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis, įskaitant ūmų ir uždelstą 

Gali atsirasti šie simptomai: 

Perštėjimas gerklėje, kosulys. 

Dideliais kiekiais jis gali sukelti virškinimo trakto sutrikimus. Gali dirginti odą. 

Gali dirginti akis.  

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

Skilimo metu susidaro: amoniakas, azoto oksidai (NOx). 

Įkvėpus dulkių, gali dirginti kvėpavimo takus. 

Dirginant kvėpavimo takus, reikia 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: 

Gaisro gesinimo priemonės turėtų būti parenkamos atsižvelgiant į aplinką. 

Pats produktas nėra degus.  

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Skylant produktui, gali  išsiskirti amoniakas, azoto oksidai.  

5.3 Patarimai gaisrininkams 

Dėvėti autonominį kvėpavimo aparatą ir cheminėms medžiagoms atsparų kostiumą. Dėvėti veido apsaugą.  

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

Dėvėti asmens apsaugos priemones.  

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 

Neišpilti į kanalizaciją ir vandens aplinką.  

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Pašalinti mechaniškai, patalpinant į tinkamas talpas šalinimui. 

Užterštą vietą reikia nuvalyti ir prireikus nuplauti vandeniu. 

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius 

Žiūrėti apsaugines priemones 8 ir 13 skirsniuose.  

SKIRSNIS 7: TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

Pasirūpinti, kad sandėliavimo vieta būtų tinkamai vėdinama. 

Užtikrinti dulkių lygio kontrolę darbo vietoje. 

Nepilti į kanalizaciją. 

Jei reikia, naudoti asmens apsaugos priemones. Žiūrėti 8 skirsnį. Vengti patekimo ant odos ir į akis. 

Prieš valgant, geriant arba rūkant ir išeinant iš darbo, plauti rankas ir kitas veikiamas vietas švelniu muilu ir 

vandeniu. Neįkvėpti dulkių.  

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Talpą laikyti sandariai uždarytą. 

Saugoti nuo: drėgmės. 

Nelaikyti kartu su: stipria rūgštimi, šarmais (šarmais). 

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. 

Pakuotės medžiagos: Plastikai (PP, PE).  

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) 

Trąšos.  

SKIRSNIS 8: POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA 

8.1 Kontrolės parametrai 

Nėra duomenų.  

8.2 Poveikio kontrolė 

8.2.1 Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės 

Pasirūpinti tinkama ventiliacija. 

Išmetamų teršalų vietose užtikrinti ištraukiamąją ventiliaciją.  

8.2.2 Individualios apsaugos priemonės, tokios kaip asmens apsaugos priemonės 

Kvėpavimo takų apsauga: 

Kaukė nuo dulkių arba respiratorius. 

Rankų apsauga: 

Guminės pirštines. 

Akių apsauga: 

Dėvėti akinius su šonine apsauga pagal EN 166. 

Odos apsauga: 
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Apsauginiai vilnoniai ir medvilniniai kostiumai. 

Neperšlampami guminiai apsauginiai batai arba odiniai batai. 

Kietas apsauginis galvos apdangalas (šalmas). 

Apsaugoti odą naudojant apsauginius odos kremus. 

8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolė 

Žiūrėti 6 skirsnį.  

SKIRSNIS 9: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Išvaizda (fizikinė būsena ir spalva):   

Kieta, granuliuota, Nuo baltos iki pilkos arba 
rausvos. < 1mm: < 3 %.  
1-5 mm: > 90 %  

< 6 mm: 100 %  

Kvapas:   Bekvapis  

Kvapo atsiradimo slenkstis:   Netaikoma  

pH:   6 – 7 (5 %-tirpalo)  

Lydymosi temperatūra /užšalimo temperatūra:   Nėra duomenų.  

Pradinė virimo temperatūra / virimo temperatūros 

intervalas:   
Skyla prieš užverdant.  

Pliūpsnio temperatūra:   Netaikoma (kieta).  

Degumas (kietų medžiagų, dujų):   Nedegus.    

Viršutinė/apatinė degumo arba sprogstamumo ribinės 

vertės:   
Nedegus.  

Sprogstamosios savybės:   Nesprogus.    

Oksidacinės savybės:   Neoksiduoja.  
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Garų slėgis:   Netaikoma.  

Santykinis tankis:   
Piltinis tankis, kg/m3: 1110 (suspaustas), 800 

(nesuspaustas).  

Tirpumas:   Nėra duomenų.  

Tirpumas vandenyje:   Nėra duomenų.  

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo:   Netaikoma.  

Klampa:   Netaikoma.  

Garų tankis:   Netaikoma.  

Garavimo greitis:   Netaikoma.  

Savaiminio užsidegimo temperatūra:   Netaikoma.  

Skilimo temperatūra:   
>150ºC  

  

9.2 Kita informacija 

Nėra duomenų.  

SKIRSNIS 10: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

10.1 Reaktingumas  

Žiūrėti 10.5 skirsnį. 

10.2 Cheminis stabilumas 

Stabilus rekomenduojamomis naudojimo ir laikymo sąlygomis.  
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10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 

Nežinomos pavojingos reakcijos.  

10.4 Vengtinos sąlygos 

Temperatūra: > 150 ºC. Drėgmė.  

10.5 Nesuderinamos medžiagos 

Šarmai (šarmai). Stipri rūgštis.  

10.6 Pavojingi skilimo produktai 

Skilimo temperatūra: > 150 ºC.  
Skylant susidaro: 
Amoniakas. 

Azoto oksidai (NOx).   

SKIRSNIS 11: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 

11.1.1. Ūmus poveikis (ūmus toksiškumas, dirginimas ir ėsdinimas)   

11.1.1.1. LD50 prarijus:   

> 2000 mg/kg (žiurkė)  

Monoamonio fosfatas  

   

>2000 mg/kg (žiurkė)  

Diamonio fosfatas  

   

2000-4250 mg/kg (žiurkė)  

Amonio sulfatas   

   

>3020 mg/kg (žiurkė)  

Kalio chloridas 

11.1.1.2. LD50 oda:   

> 5000 mg/kg  (triušis)  

Monoamonio fosfatas  

   

> 5000 mg/kg  (triušis)  

Diamonio fosfatas  

   

2000 mg/kg (triušis)  
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Amonio sulfatas   

   

Nėra duomenų. 

Kalio chloridas 

11.1.1.3. LC50 įkvėpus:   

 > 5000 mg/kg (žiurkė)  

Monoamonio fosfatas   

   

> 5000 mg/kg (žiurkė)  

Diamonio fosfatas    

   

1000 mg/kg (žiurkė)  

Amonio sulfatas   

   

Nėra duomenų. 

Kalio chloridas 

11.1.1.4. Odos ėsdinimas / dirginimas:   
Visi ingredientai nedirgina odos.  

OECD 404 arba lygiavertis 

11.1.1.5. Smarkus akių pažeidimas / dirginimas:   
Visi ingredientai nedirgina akių.  

OECD 405 arba lygiavertis 

11.1.2. Jautrinimas   

Kvėpavimo takų jautrinimas: Nėra duomenų.  

Odos jautrinimas: Visi ingredientai nejautrina, (OECD 429 arba lygiavertis).  

11.1.3. Kartotinės dozės toksiškumas  

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui — kartotinis poveikis: Remiantis turimais duomenimis, 
klasifikavimo kriterijai netenkinami.   
NOAEL (MAP, DAP) > 250 mg/kg k.sv./diena (žiurkė, sisteminis)   
OECD 422   
NOAEL (diamonio sulfatas): 256  mg/kg k.sv./diena (žiurkė, lėtinis)  OECD 453   
NOAEL (kalio chloridas): 1820 mg/kg k.sv./diena (žiurkė, lėtinis)   

11.1.4. CMR poveikis (kancerogeniškumas, mutageniškumas ir toksiškumas reprodukcijai)   

Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.    

  

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai 

netenkinami.   

  

Toksiškumas reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami.    

NOAEL (MAP, DAP, amonio sulfatas) >= 1500 mg/kg k.sv./diena OECD 422   
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Toksiškumas vystymuisi / teratogeniškumas   

NOAEL (Kalio chloridas) = 235 mg/kg k.sv./diena (pelė)   

NOAEL (Kalio chloridas) = 310 mg/kg k.sv./diena (žiurkė)  

  

Toksiškumas reprodukcijai, poveikis laktacijai ar per laktaciją: Nėra duomenų. 

11.1.5. Aspiracijos pavojus 

Nėra duomenų. 

SKIRSNIS 12: EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

12.1 Toksiškumas  

Ūmus toksiškumas žuvims  

LC50:  

rūšis: Oncorhynchus mykiss > 85,9 mg/l   
Monoamonio fosfatas; OECD 203    
   

rūšis: Cirrhinus mrigala/L. Rohita  1700 mg/l   
Diamonio fosfatas; Standartiniai vandens ir nuotekų tyrimo 
metodai (APHA)    
  

rūšis: Oncorhynchus mykiss; Prosopium williamsoni   

53 mg/L; 57,2 mg/l 

Amonio sulfatas; U.S. EPA (1999)   

   

rūšis: Gambusia affinis; Lepomis macrochirus   

920 mg/l; 2010 mg/l   

Kalio chloridas; nėra nurodymų.  

Lėtinis toksiškumas žuvims 

NOEC:  Nėra duomenų.  

Ūmus toksiškumas vėžiagyviams 
 

EC50: 

rūšis: Daphnia carinata    

LC50 (72 val.) 1790 mg/l   

Monoamonio fosfatas; Standartiniai vandens ir nuotekų 

tyrimo metodai (APHA)   

   

rūšis: Daphnia carinata   

LC50 (72 val.) 1790 mg/l  
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Diamonio fosfatas; Standartiniai vandens ir nuotekų tyrimo 

metodai (APHA)   

   

rūšis: Ceriodaphnia acanthina; Daphnia magna   

EC50 (48 val.) 121,7 mg/l; 169 mg/l 

Amonio sulfatas; U.S. EPA (1999)   

   

rūšis: Daphnia magna; Nitocra spinipes   

EC50 (48 val.) 825 mg/l; LC50 (96 val.) 562-1298 mg/l   

Kalio chloridas, nėra nurodymų. 

Lėtinis toksiškumas vėžiagyviams 

NOEC:  Nėra duomenų.  

Ūmus toksiškumas dumbliams ir kitiems vandens augalams 

EC50:  

rūšis: Pseudokirchnerella subcapitata    

EC50 (72 val.) >100 mg/l  

Monoamonio fosfatas; OECD 201   

  

rūšis: Pseudokirchnerella subcapitata    

EC50 (72 val.) >100 mg/l  

Diamonio fosfatas; OECD 201   
 
rūšis: Chlorella vulgaris    
EC50 (18 d.) 2700 mg/l  

Amonio sulfatas; nėra nurodymų. 

  

rūšis: Scenedesmus subspicatus    

EC50 (72 val.) 2500 mg/l 

Kalio chloridas; DIN 38412 dalis 33  

Toksiškumo duomenys apie dirvožemio mikro- ir makroorganizmų bei kitų aplinkai svarbių organizmų, 

tokių kaip paukščiai, bitės ir augalai 

Nėra duomenų.  

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

Lengvai biologiškai skaidomas:  Tyrimo atlikti nereikia, nes medžiaga yra neorganinė.  

Kita informacija:  Nėra duomenų  
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12.3 Bioakumuliacijos potencialas 

Eksperimentinis BCF:  Mažas bioakumuliacijos potencialas.  

Log Pow   Tyrimo atlikti nereikia, nes medžiaga yra neorganinė.  

12.4 Judumas dirvožemyje 

Monoamonio fosfatas ir diamonio fosfatas greitai transformuojamas dirvožemio bakterijų.  

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Šios sudėties komponentai neatitinka klasifikavimo kaip PBT ar vPvB kriterijų.  

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis 

Didelio masto išmetimas gali sukelti vandens kelių eutrofikaciją.   

SKIRSNIS 13: ATLIEKŲ TVARKYMAS 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 

Šis produktas ir jo pakuotė turi būti saugiai šalinami. Reikėtų vengti atliekų susidarymo arba kiek įmanoma jas 

sumažinti. Šio produkto, tirpalų ir bet kokių šalutinių produktų šalinimas visada turi atitikti aplinkos apsaugos ir 

atliekų šalinimo įstatymų reikalavimus bei visus regionų ar vietos valdžios institucijų reikalavimus. 

13.1.1 Produktas  

Šalinti perteklinius ir neperdirbamus produktus per licencijuotą atliekų šalinimo rangovą. Atliekos neturėtų būti 

išmetamos neapdorotos į kanalizaciją, o perdirbamos tinkamame nuotekų valymo įrenginyje. Atsižvelgiant į 

užterštumo laipsnį ir pobūdį, išmesti jį kaip trąšas lauke, kaip žaliavą ar į leidžiamą atliekų šalinimo vietą. 

Deginimas ar sąvartynas turėtų būti svarstomi tik tada, kai perdirbti neįmanoma. Europos atliekų katalogo (EWC) 

atliekų kodas 06 10 99 - kitaip neapibrėžtos atliekos.  

13.1.2 Pakuotės  
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Tuščiose talpose ar įdėkluose gali būti produktų likučių. Pakuotės turėtų būti ištuštinamos ir jas galima perdirbti 

po kruopštaus valymo. Jei vietos valdžios institucijos patvirtina, tuščios talpos gali būti pašalintos kaip 

nepavojinga medžiaga arba grąžintos perdirbimui. 

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 

14.1. JT numeris 
Nepavojinga medžiaga pagal šias transportavimo 

taisykles.  

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas 
Nepavojinga medžiaga pagal šias transportavimo 

taisykles.  

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 
Nepavojinga medžiaga pagal šias transportavimo 

taisykles.  

14.4. Pakuotės grupė 
Nepavojinga medžiaga pagal šias transportavimo 

taisykles.  

14.5. Pavojus aplinkai Nėra jūrų teršalas.  

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

Nėra duomenų.  

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą 

BCSN (Birių krovinių gabenimo pavadinimas) pagal IMSBC kodeksą: Trąšos be nitratų. 

Grupė pagal IMSBC kodeksą: C  

SKIRSNIS 15: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

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

2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/2003 dėl trąšų.  

15.2 Cheminės saugos vertinimas 

Atliktas pagrindinių ingredientų cheminės saugos vertinimas.  

SKIRSNIS 16: KITA INFORMACIJA 

 

Atlikti pakeitimai:  
  

Versija Nr. V-6.1-LT 2018-06-25:  
Skirsniai 13.1, 13.1.1., 13.1.2.: Papildoma informacija apie šalinimo aspektus.  

  



 

Puslapis 13 iš 13  

Versija Nr. V-5-EN 2016-12-20:  
Aktualizavimas pagal 2015 gegužės 28 d. Komisijos reglamentą (ES) 2015/830 iš dalies keičiantį Europos 

Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 

(REACH). 

  

Versija № V-4-EN 2016-06-20:  

Skirsnis 1.3: Pakeistas gamintojo pavadinimas.  

Skirsnis 1.4: Pakeistas  pagalbos telefono numeris 

  

Klasifikavimas pagal GHS:  
Silpnai dirgina. 2B kategorija. Akių dirginimas. 

Silpnai dirgina. 3 kategorija. Odos dirginimas. 

Ženklinimo elementai: 

Simbolis: Nėra simbolio. 

Pavojingumo frazės:    

Dirgina akis. 

Silpnai dirgina odą. 

Signalinis žodis: Atsargiai. 

 

Santrumpos:  

DNEL: Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė.  

PNEC: Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija.  

NOAEL: Nėra pastebėto neigiamo poveikio lygio.  

NOEC: Pastebimo poveikio nesukelianti koncentracija.  

LD50: Mirtina dozė 50%. LD50 atitinka bandomosios medžiagos dozę, sukeliančią 50% mirtį per nurodytą laiko 

tarpą.  

LC50: Mirtina koncentracija 50%. LC50 atitinka bandomosios medžiagos koncentraciją, sukeliančią 50% 

mirtingumą per nurodytą laiko tarpą.  

EC50: Veiksminga koncentracija 50%. EC50 atitinka bandomosios medžiagos koncentraciją, sukeliančią 50% 

atsako pokyčių (pvz., augimo) per nurodytą laiko tarpą.  

BCF: Biokoncentracijos faktorius.  

PBT: Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška.  

vPvB: Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos. 

 

 

2020 07 22 – 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 V-6.1-

LT. 

 

 

  


