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UAB „Agrokoncernas“
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
AGROPLUS AKTIV 80 PRO
Šis saugos duomenų lapas atitinka reikalavimus:
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

1.

Skirsnis. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

Produkto pavadinimas: AGROPLUS AKTIV 80
Produkto gamintojo/platintojo pavadinimas: AS CROP SPZOO – ul skryta 10/3, 60-779 Poznan, Poland
Apsinuodijimo atveju: +48 61 226 06 77 (darbo valandomis)
Nacionalinis patariamasis organas/Apsinuodijimų kontrolės Ir informacijos biuras
Pavadinimas
Telefono numeris
Darbo valandos

2.

: APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURAS
: +370 5 236 2052 arba +370 687 53378
: 24h

Skirsnis. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Šis produktas nėra klasifikuojamas pagal CLP.
Šiame gaminyje nėra etiketės elementų.
2.2. Ženklinimo elementai
Pavojingumo piktogramos:
Šis produktas nėra klasifikuojamas pagal CLP.
Šiame gaminyje nėra etiketės elementų.
Atsargumo frazės:
P264: „Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankos“.
P270: „Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti“.
P280: „Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido)
apsaugos priemones“.
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2.3. Kiti pavojai
Šis produktas nėra identifikuota kaip PBT / vPvB medžiaga.
3.

Skirsnis. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE INGREDIENTĄ
Cheminis pavadinimas: hidrolizuotas keratinas
CAS-numeris: 69430-36-0, EINECS-numeris: 2740011
REACH registracijos numeris: UY352429-89

4.

Skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
Patekus ant odos: nuplauti vandeniu.
Patekus į akis: atsargiai perplauti dideliu kiekiu vandens. Jei dirginimas nepradingsta -konsultuotis su gydytojais.
Nurijus ( didelį kiekį): jei žmogus jaučiasi prastai, pasikonsultuoti su gydytoju.
Įkvėpus (didelį kiekį): jei žmogus jaučiasi prastai, pasikonsultuoti su gydytoju.
Poveikis žmonių sveikatai: jei laikomasi bendrų higienos taisyklių, leidžiančių išvengti produkto įkvėpimo, šis produktas
neturi papildomo pavojaus.
Specifinė rizika: šis produktas nėra klasifikuojamas kaip "pavojinga medžiaga" pagal EEB kriterijus.

5. Skirsnis. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
Tinkamos gesinimo priemonės: vandens purškimas, milteliai.
Specifiniai pavojai: degus.
Priemonės ugniagesiams: autonominiai kvėpavimo aparatai.
6. Skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
Asmeninės atsargumo priemonės: daugiau informacijos rasite 8 skyriuje.
Aplinkos apsauga: šis gaminys nekelia pavojaus aplinkai.
Valymo / surinkimo būdai: naudokite priemones surinkti kietąsias daleles, tada gausiai nuplaukite.

7. Skirsnis. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
Patarimas naudojimui
Rekomenduojama produktą naudoti pagal paskirtį
Tvarkymas
Techninės priemonės: laikytis techninių atsargumo priemonių naudojant miltelinius produktus.
Priemonės: laikytis bendrų higienos ir saugos taisyklių.
Saugaus naudojimo patarimai: vengti dulkių kaupimosi.
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Sandėliavimas
Techninės priemonės: saugojimo zonoje turi būti tinkamos gaisro gesinimo priemonės.
Rekomenduojamos laikymo sąlygos: laikykite sandariai uždarytą indą sausoje vietoje.
Rekomenduojamos pakavimo medžiagos: plastikinės medžiagos.
Netinkamos pakavimo medžiagos: metalai ir oksiduojamos medžiagos.
8. Skirsnis. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA
Asmeninės apsaugos priemonės
kvėpavimo takų apsaugai: rekomenduojama kaukė nuo dulkių.
Rankų apsaugai: rekomenduojama naudoti apsaugines pirštines.
Akių apsaugai: rekomenduojami apsauginiai akiniai.

9. Skirsnis. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
Išvaizda
Fizikinė būsena : kieta
Forma: milteliai
Kvapas: būdingas
Spalva: šviesiai rusvos spalvos
pH: 4 - 6 (10 % vandenyje)
Būdinga temperatūra: lydymosi taškas 250 - 265°C (susiskaidymas)
Gesinimo savybės: pliūpsnio taškas nenurodytas
Sprogstamumo charakteristika: netaikoma
Tankis: 0,5 - 0,6 g / cm3 (produktas nesupakuotas)
Tirpumas: tirpsta vandenyje

10. Skirsnis. STABILUMAS IR REAKCINGUMAS
10.1. Reaktingumas
Stabili laikant rekomenduojamomis sąlygomis
10.2. Cheminis stabilumas
Stabilus naudojant kambario temperatūroje ir normaliomis sąlygomis.
Sprogimo duomenys
Jautrumas mechaniniam
poveikiui
Jautrumas statinei iškrovai

Nėra informacijos.
Nėra informacijos.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė
Pavojinga polimerizacija
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Pavojinga polimerizacija nevyksta.
Pavojingos reakcijos
Nėra nustatytų pavojingų reakcijų naudojant produktą normaliomis sąlygomis.
10.4. Vengtinos sąlygos
Nėra informacijos
10.5. Nesuderinamos medžiagos
Nėra informacijos
10.6. Pavojingi skilimo produktai
Nėra informacijos

11. Skirsnis. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACJA

11.1. Informacija apie toksinį poveikį
Ūmus toksiškumas: Jei produktas yra naudojamas normaliomis oro sąlygomis, žmogaus sveikatai šalutinio poveikio nėra

pastebėta.
Informacija apie produktą.
LD50 per virškinimo traktą

Nėra informacijos.

LD50 per odą

Nėra informacijos.

Odos ėsdinimas / dirginimas
Sunkus akių pažeidimas /
dirginimas
Jautrinimas
Mutageniškumas
Kancerogeniškumas

Nėra informacijos.
Nėra informacijos.

Reprodukcinis toksiškumas
STOT - vienkartinis poveikis
STOT – pakartotinis sprogimas

Nėra informacijos.
Nėra informacijos.
Nėra informacijos.

Simptomai

Nėra informacijos
Nėra informacijos.
Nėra informacijos.

Susilietimas su oda: kontaktinėje vietoje gali būti nedidelis dirginimas.
Patekus į akis: gali būti dirginimas ir paraudimas.
Nurijimas: gali būti dirginimas gerklės.
Įkvėpimas: jokių simptomų.

Įkvėpimo pavojus

Nėra informacijos

12. Skirsnis. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
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12.1. Toksiškumas
Apie šį produktą duomenų nėra.
12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Biodegradacija: lengvai degraduojantis produktas
12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Nėra informacijos.
12.4. Judumas dirvožemyje
Judumas dirvožemyje
Nėra informacijos.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo
rezultatai
Šis produktas nėra identifikuota kaip PBT / vPvB medžiaga.
12.6. Kitas nepageidaujamas
poveikis
Nėra informacijos

13. Skirsnis. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai
Produkto likučių atliekos /
nepanaudoti produktai

Perkelkite į tinkamą konteinerį ir pasirūpinkite, kad likučius surinktų specializuota šalinimo
įmonė. Neužterškite tvenkinių, vandens kelių ar griovių su cheminėmis ar naudojamomis
talpyklomis. Nepilkite į kanalizacijos sistemas.

Užteršta pakuotė

Plaukite pakuotę su vandeniu. Išmeskite skalavimo vandenį pagal vietines ir nacionalines
gaires. Tuščias talpas perduoti į patvirtintą atliekų tvarkymo aikštelę perdirbimui arba
sunaikinimui.

EAK atlieku tvarkymo kodo Nr.

02 01 09

KITA INFORMACIJA

PASTABA: vartotojo dėmesys atkreipiamas į galimybės buvimą konkrečių Europos,
nacionaliniu ar vietos teisės aktų, reglamentuojančių žinioje.

Pastebėjimas:

Vartotojas turi atkreipti dėmesį į vietinio atliekų tvarkymo taisykles.

14. Skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

IMDG/IMO
14.1 JT / identifikacinis nr.
14.2 Teisingas krovinio
pavadinimas

Nereglamentuojamas
Nereglamentuojamas
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14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas Šis produktas nėra išsiustas biriems konteineriams.
pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC
kodeksą
RID
14.1 JT / identifikacinis nr.
14.2 Teisingas krovinio
pavadinimas
14.3 Pavojingumo klasė
14.4 Pakuotės grupė
14.5 Pavojinga aplinkai
14.6 Specialios nuostatos
ADR/RID
14.1 JT / identifikacinis nr.
14.2 Teisingas krovinio
pavadinimas
14.3 Pavojingumo klasė
14.4 Pakuotės grupė
14.5 Pavojinga aplinkai
14.6 Specialios nuostatos
ICAO/IATA
14.1 JT / identifikacinis nr.
14.2 Teisingas krovinio
pavadinimas
14.3 Pavojingumo klasė
14.4 Pakuotės grupė
14.5 Pavojinga aplinkai
14.6 Specialios nuostatos

Nereglamentuojamas
Nereglamentuojamas
Nereglamentuojamas
Nereglamentuojamas
Netaikytina
Nėra

Nereglamentuojamas
Nereglamentuojamas
Nereglamentuojamas
Nereglamentuojamas
Netaikytina
Nėra

Nereglamentuojamas
Nereglamentuojamas
Nereglamentuojamas
Nereglamentuojamas
Netaikytina
Nėra

15. Skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

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

Naudojimo leidimai ir (arba) apribojimai:
Šio produkto sudėtyje nėra aprobuojamų cheminių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XIV priedas)
Šio produkto sudėtyje nėra draudžiamų cheminių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII priedas)
Patvarieji organiniai teršalai
Netaikytina

Ozono sluoksnį ardančių cheminių medžiagų (ODS) reglamentas (EB) 1005/2009
Netaikytina

Tarptautiniai inventoriai
15.2. Cheminės saugos vertinimas
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Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas dėl cheminės medžiagos ar mišinio.

Pavojingų medžiagų privalomasis ženklinimas: nėra nustatyta.

16. Skirsnis. KITA INFORMACIJA

Teisinis įspėjimas
Šis medžiagų saugos duomenų lapas (MSDS) yra papildomas techninių duomenų lape (TDS), bet nekeičia jo. Saugos duomenų
lape yra nurodymų dėl AgroPlus Bioactive saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, transportavimo ir šalinimo.
Šis dokumentas yra susijęs su pirminiu gaminiu tokioje būsenoje, kur jis pristatomas, ir gali būti negaliojantis formuluotės ar
derinio su kitomis medžiagomis ar bet kokio proceso metu.
"AgroPlus Bioactive" buvo sukurtas tam tikram tikslui ir neturėtų būti naudojamas jokiais kitais tikslais. Bet koks kitas
naudojimas gali kelti pavojų. Vartotojas bus visiškai atsakingas už atsargumo priemones, susijusias su produkto naudojimu.
Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra susijusi su produktu, atsižvelgiant į atitinkamas saugumo priemones, ir
nėra skirtas garantuoti kokių nors konkrečių savybių. Šis dokumentas nelaikomas garantija ar kokybės specifikacija.
Šiame dokumente pateikta informacija pateikiama pagal EFMA formos rekomendaciją (Europos trąšų gamintojų asociacija).
Informacija neleidžia manyti, kad tai yra viskas įskaičiuota, o paskelbimo dieną ji mums žinoma. AS "CROP" neprisiima jokios
atsakomybės dėl šio dokumento turinio ir neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl nesaugios tvarkymo ar sąlyčio su
produktu.
Publ data: 2018 m. rugpjūtis
Kalba: EN
© KAIP KRAUGA, 2015
Visi produktų pavadinimai yra "AS CROP Company" prekių ženklai.
Licencija, suteikta neribotam popieriaus egzemplioriams naudoti tik vidaus naudojimui.
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