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1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 
1.1. Produkto identifikatorius 
Produkto forma : Mišinys 

Pavadinimas : Silwet Gold 

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

1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai 

Pagrindinė naudojimo kategorija : Profesionalus naudojimas 

Pramonės / profesinio naudojimo spec : Priedas 

Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas : Aktyvaus paviršiaus medžiagos 

1.2.2. Nerekomenduojama naudoti 

Naudojimo apribojimai : Nėra žinoma įrodymų prieš naudojant 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

1.4. Pagalbos telefono numeris 
Skubios pagalbos telefono numeris : Europa/Kitos šalys (anglų kalba): +44(0)1235 239670 
 

Šalis Organizacija / Įmonė Adresas Skubios pagalbos 
telefono numeris 

Komentaras 

Lietuva Apsinuodijimų informacijos 
biuras 

Birutės g. 56 
8110 Vilnius 

+370 5 236 20 52 
+370 687 53378 

- 

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai 
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]  

Ūmus toksiškumas (įkvėpimas:dulkių,rūko) Kategorija 4 H332   

Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija H411   

Visas teiginių apie pavojų tekstas: žiūrėti 16 skirsnį 

 

Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai 

Kenksminga įkvėpus. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

2.2. Ženklinimo elementai 

Ženklinimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]Uždėti papildomą ženklinimąParodyti papildomą (-as) klasifikaciją (-as) 

Pavojaus piktogramos (CLP) : 

  

    

  GHS07 GHS09     

Signalinis žodis (CLP) : Atsargiai 

Pavojingos sudedamosios dalys : Polialkilenoksidu modifikuotas heptametiltrisiloksanas 

Pavojingumo frazės (CLP) : H332 - Kenksminga įkvėpus. 
H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

Atsargumo frazės (CLP) : P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. 
P271 - Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. 
P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 
P304+P340 - ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, 
leidžianti laisvai kvėpuoti. 
P312 - Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS 
BIURĄ / kreiptis į gydytoją. 
P391 - Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
P501 - Turinį / talpyklą šalinti Aprobuotas atliekų šalinimo įrenginys. 

EUH frazės : EUH401 - Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti 
naudojimo instrukcijos nurodymus. 

Arysta LifeScience Great Britain Ltd. 
Brooklands Farm 
Cheltenham Road 
WR11 2LS Evesham - Jungtinė Karalystė 
T +44 1386 425500 
sds.info@upl-ltd.com 

mailto:sds.info@upl-ltd.com
mailto:sds.info@upl-ltd.com
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2.3. Kiti pavojai 
Kiti pavojai, neįtraukti į klasifikaciją : Ðios miðinio sudëtyje nëra komponentø, kurie laikomi patvariais, biologiðkai 

besikaupianèiais ir toksiðkais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiðkai 
besikaupianèiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnë. 

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 
3.1. Medžiagos 
Nėra 

3.2. Mišiniai 
 

 

 

Pavadinimas Produkto identifikatorius % Klasifikacija pagal 
reglamentą (EB) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Oksirano, 2-metil-, polimeras su oksiranu, mono-[3-
[1,3,3,3-tetrametil-1-[(trimetilsilil)oksi]-1-
disiloksanil]propil] eteris 

(CAS Nr) 134180-76-0 80 - 90 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Chronic 2, H411 

propan-2-olis; izopropilo alkoholis; izopropanolis 
Medžiaga, kuri turi nacionalinę (-es) profesinio 
poveikio ribinę (-es) vertę (-es) (LT) 

(CAS Nr) 67-63-0 
(EB Nr) 200-661-7 
(Indekso Nr) 603-117-00-0 

< 0,1 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

 
 

 
 

 

H frazių tekstas: žr. 16 skirsnį 

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės 
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Bendros pirmosios pagalbos priemonės : Jei prastai jaučiatės, kreipkitės į gydytoją (jei įmanoma, parodykite etiketę). Jei galite 

parodykite šį lapą, jei ne, parodykite pakuotę ar etiketę. 

Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : Nukentėjusįjį išneškite į gryną orą. Sustojus kvėpavimui, atlikite dirbtinį kvėpavimą. Jei 
sunku kvėpuoti, duokite deguonies. Iškvieskite gydytoją. 

Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus 
ant odos 

: Tuoj pat plaukite muilu ir gausiu vandens kiekiu, nusivilkite greitai suteptus drabužius. 
Atsiradus odos paraudimui arba sudirginimui, kvieskite gydytoją. Užterštus drabužius 
išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. 

Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus 
į akis 

: Staigiai praplaukite vandeniu ir kiek galima patempkite vokus  (mažiausiai nei 15 minučių). 
Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 
Esant pastoviam sudirginimui, kreipkites į oftalmologą. 

Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : Neskatinkite vėmimo. Duokite išgerti daug vandens. Niekada sąmonę praradusiam žmogui 
nieko neduokite per burną. Iškvieskite gydytoją. 

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 
Simptomai / poveikis įkvėpus : Kenksminga įkvėpus. 

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą 
Pirmosios pagalbos teikimo tvarka turi būti nustatyta, pasitarus su darbo medicinos gydytoju. 

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės 
5.1. Gesinimo priemonės 
Tinkamos gesinimo priemonės : Bealkoholinės putos. Anglies dioksidą  (CO2). Sausi milteliai. 

Netinkamos gesinimo priemonės : Nesukoncentruokite vandes srovės, ji gali išsklaidyti ir išplėsti ugnį. 

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
Pavojingi skilimo produktai gaisro metu : Galimas nuodingų dūmų išsiskyrimas. Anglies oksidai (CO, CO2). Silicio oksidai. 

Formaldehidas. 

5.3. Patarimai gaisrininkams 
Priešgaisrinės priemonės : Vėsinkite įkaitusį indą, apipurškiant vandeniu. 

Apsauga gaisro gesinimo metu : Nebandykite be pritaikytos apsauginės įrangos. Naudokite autonominį kvėpavimo prietaisą 
ir taip pat apsauginius drabužius, atsparius cheminiams produktams. 

Kita informacija : Neleiskite patekti priešgaisriniams nuotėkiams į kanalizacijas ar vandens telkinius. 

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės 
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams 

Avarinių atvejų planai : Venkite sąlyčio su oda, akimis ir drabužiais. Stengtis neįkvėpti garų. Tik kvalifikuotas 
asmuo su atitinkama apsaugine įranga gali įsikišti. 

6.1.2. Pagalbos teikėjams 

Apsauginė įranga : Kas susiję su asmenine apsauga, žiūrėkite skyrių 8. 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 
Neišpilkite į kanalizaciją. Perspėti institucijas, jei skystis patenka į kanalizaciją arba į viešuos vandenius. 
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6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
Valymo procedūros : Sugerkite inertiniu absorbentu (pavyzdžiui, smėliu, pjūvenomis, universalia rišamąja 

medžiaga, silikageliu). Surinkite į atitinkamus ir uždarus indus, norint pašalinti. 

Kita informacija : Laikykite atitinkamoje ir uždaroje taroje, norint pašalinti. Skalaujamąjį vandenį išpilkite kaip 
panaudotą vandenį. 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 
Kas susiję su plovimo atliekų  pašalinimu, žiūrėkite skyrių 13. 

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas 
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 
Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo 
priemonės 

: Venkite sąlyčio su oda, akimis ir drabužiais. Numatykite atitinkamą ventiliaciją ir / arba oro 
pasikeitimą. Stengtis neįkvėpti garų. 

Higienos priemonės : Naudokite laikantis pramonės higienos ir darbo saugos. Naudojant šį produktą, nevalgyti, 
negerti ir nerūkyti. Po kiekvieno produkto panaudojimo plaukite rankas. 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 
Laikymo sąlygos : Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. 

Šilumos ir užsidegimo šaltiniai : Apsaugokite nuo užsidegimo šaltinių - Nerūkykite. 

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) 
Nėra papildomos informacijos 

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga 
8.1. Kontrolės parametrai 
 

propan-2-olis; izopropilo alkoholis; izopropanolis (67-63-0) 

Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės 

Vietinis pavadinimas 2-propanolis (izopropanolis, izopropilo alkoholis) 

IPRV (mg/m³) 350 mg/m³ 

IPRV (ppm) 150 ppm 

TPRV (mg/m³) 600 mg/m³ 

TPRV (ppm) 250 ppm 

Reguliavimo nuoroda LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12) 
 
 

8.2. Poveikio kontrolė 

Atitinkamos techninio valdymo priemonės: 

Laikykitės atsargumo priemonių, nurodytų ant etiketės. 
 

  

Rankų apsauga: 

Apsauginės pirštinės. Naudojamos apsauginės pirštinės turi atitikti Reglamento 2016/425 specifikacijas ir EN 374 standartą. Nusiplaukite vandeniu 
ir muilu, prieš nusiimant pirštines 
 

Akių apsauga: 

Apsauginiai akiniai su šoninėmis apsaugomis. (EN 166) 
 

Odos ir kūno apsaugos priemonės: 

Apsauginiai batai. Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius 
  

Kvėpavimo takų apsauga: 

Jei dėl naudojimo gali atsirasti poveikis įkvepiant, rekomenduojama naudoti kvėpavimo apsaugos įrangą. Kvėpavimo prietaisas su filtru 
 

Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas: 

Užkirskite įtekėjimą į kanalizacijas ir vandentiekius. 

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės 
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
Forma : Skystis 

Spalva : Šviesiai geltonos spalvos. 

Kvapas : Eterio kvapas. 

Aromato riba : Duomenų nėra 

pH : 5,9 

Santykinis garavimo greitis (butilacetatas =1) : < 1 

Lydymosi taškas / lydymosi intervalas : Nėra 



Silwet Gold 
Saugos duomenų lapas  
pagal reglamentą (EB) nr. 1907/2006 (REACH) su pakeistu reglamentu (ES) 2015/830 
 

2019-11-13 (Versija: 2.0) 

 

LT (lietuvių) 4/8 

 

Kietėjimo temperatūra : Duomenų nėra 

Virimo taškas : > 150 °C (1013 hPa) 

Pliūpsnio taškas : 143 °C 

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra : Duomenų nėra 

Skilimo temperatūra : Duomenų nėra 

Degumas (kietos medžiagos, dujos) : Nėra 

Garų slėgis : < 1,33 hPa (25 °C) 

Santykinis garų tankis esant 20 °C : > 1 

Santykinis tankis : 1,002 (25 °C) 

Tankis : 1,002 g/cm³ (25 °C) 

Tirpumas : Vanduo: Dispersinis 

Log Pow : Nėra 

Klampumas, kinematinis : 33,9 mm²/s 

Klampumas, dinamiškas : Duomenų nėra 

Sprogstamosios savybės : Nesprogus. 

Oksiduojančios savybės : Neoksiduojantis. 

Žemutinė sprogstamumo riba (ŽSR) : Nesprogus 

Viršutinė sprogstamumo riba (VSR) : Nesprogus 

9.2. Kita informacija 
Liedinimo taškas : -50 °C 

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas 
10.1. Reaktingumas 
Esant normalioms naudojimo, laikymo ir transportavimo sąlygoms, produktas nereaguoja. 

10.2. Cheminis stabilumas 
Pastovus, esant normalioms sąlygoms. 

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 
Jokios žinomos pavojingos reakcijos esant normalioms darbo sąlygoms. 

10.4. Vengtinos sąlygos 
Mums to nežinant. 

10.5. Nesuderinamos medžiagos 
Mums to nežinant. 

10.6. Pavojingi skilimo produktai 
Joks pavojingas skilimo produktas neturėtų būti gaminamas normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis. 

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija 
11.1. Informacija apie toksinį poveikį 
Ūmus toksiškumas (per burną) : Neklasifikuojama 

Ūmus toksiškumas (per odą) : Neklasifikuojama 

Ūmus toksiškumas (įkvėpus) : Kenksminga įkvėpus. 
 

Silwet Gold  

LD50 burna, žiurkė > 2000 mg/kg (401 EBPO metodas) 

žiurkės LD50 per odą > 2000 mg/kg (402 EBPO metodas) 

LC50 įkvėpus, žiurkė (mg/l) ≈ 2 mg/l/4h (Dulkės/Rūkas) (nepraskiestas) (gauti rezultatai su panašiu produktu) 

LC50 įkvėpus, žiurkė ( Migla / Dulkės – mg/l/4h) > 11,78 mg/l/4h (5 % Skiedinys) (gauti rezultatai su panašiu produktu) 
 

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas : Neklasifikuojama 

Papildomos nuorodos : Nedirginantis užtepus ant  triušio odos 
(404 EBPO metodas) 

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių 
dirginimas 

: Neklasifikuojama 

Papildomos nuorodos : Nedirginantis užtepus ant  triušio akių 
(405 EBPO metodas) 

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Neklasifikuojama 

Papildomos nuorodos : Nesensibilizuojantis jūrų kiaulytės odos 
(406 EBPO metodas) 

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms : Neklasifikuojama 

Papildomos nuorodos : In vitro tyrimai mutgeninio poveikio nerodė 

Kancerogeniškumas : Neklasifikuojama 
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Toksiškumas reprodukcijai : Neklasifikuojama 
 

STOT (vienkartinis poveikis) : Neklasifikuojama 
 

STOT (kartotinis poveikis) : Neklasifikuojama 
 

Silwet Gold  

NOAEL, burnos, žiurkė 300 mg/kg (14 dienos) 

 

Aspiracijos pavojus : Neklasifikuojama 
 

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija 
12.1. Toksiškumas 
Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus) : Neklasifikuojama 

Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis) : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
 

Silwet Gold  

LC50 žuvys 2,1 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss) (203 EBPO metodas) 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas 
Nėra papildomos informacijos 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas 

Silwet Gold  

Log Pow Nėra 

12.4. Judumas dirvožemyje 
Nėra papildomos informacijos 

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
Nėra papildomos informacijos 

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 
Nėra papildomos informacijos 

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas 
13.1. Atliekų tvarkymo metodai 
Atliekų tvarkymo metodai : Gali būti sudegintas, laikantis galiojančių vietos taisyklių. 

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą 
Atitinkamai pagal reikalavimus ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA 

14.1. JT numeris 

UN 3082 UN 3082 UN 3082 

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas 

APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, 
K.N. 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

Environmentally hazardous substance, liquid, 
n.o.s. 

Transportavimo dokumentų aprašymas 

UN 3082 APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, 
SKYSTA, K.N. (Polialkilenoksidu modifikuotas 

heptametiltrisiloksanas), 9, III, (-) 
 

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 

(Polyalkyleneoxide modified 
heptamethyltrisiloxane), 9, III, MARINE 

POLLUTANT 
 

UN 3082 Environmentally hazardous 
substance, liquid, n.o.s. (Polialkilenoksidu 
modifikuotas heptametiltrisiloksanas), 9, III 

 

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 

9 9 9 

    

14.4. Pakuotės grupė 

III III III 
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14.5. Pavojus aplinkai 

Aplinkai pavojinga : Taip Aplinkai pavojinga : Taip 
Teršia vandenį : Taip 

Aplinkai pavojinga : Taip 

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

Sausumos transportas 

Klasifikacinis kodas (ADR)  : M6  

Specialiosios nuostatos (ADR) : 274, 335, 375, 601 

Riboti kiekiai (ADR) : 5l 

Nekontroliuojami kiekiai (ADR) : E1 

Pakavimo instrukcijos (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001 

Specialiosios pakavimo nuostatos (ADR) : PP1  

Mišraus pakavimo nuostatos (ADR) : MP19  

Kilnojamųjų cisternų ir biralinių krovinių konteinerių 
instrukcijos (ADR) 

: T4 

Kilnojamųjų cisternų ir biralinių krovinių konteinerių 
specialiosios nuostatos (ADR) 

: TP1, TP29 

Cisternos kodas (ADR) : LGBV 

Transporto priemonė vežant cisternomis : AT 

Transporto kategorija (ADR) : 3 

Specialios vežimo nuostatos - Pakuotės (ADR) : V12 

Specialios vežimo nuostatos - Pakrovimas, 
iškrovimas ir tvarkymas (ADR) 

: CV13 

Pavojaus identifikavimo numeris : 90  

Oranžinės plokštelės : 

 

Tunelio apribojimo kodas : -  

Jūrų transportas 

Specialiosios nuostatos (IMDG) : 274, 335, 969 

Riboti kiekiai (IMDG) : 5 L 

Nekontroliuojami kiekiai (IMDG) : E1 

Pakavimo instrukcijos  (IMDG) : LP01, P001 

Specialiosios pakavimo nuostatos (IMDG) : PP1 

IBC pakavimo instrukcija (IMDG) : IBC03  

Instrukcija dėl cisternų (IMDG) : T4  

Specialiosios cisternų nuostatos (IMDG) : TP2, TP29  

EmS Nr. (Ugnis) : F-A 

EmS Nr. (Nutekėjimas) : S-F 

Pakrovimo kategorija (IMDG) : A 

MFAG Nr : 171 

Oro transportas 

Nekontroliuojami kiekiai keleiviniams ir 
krovininiams orlaiviams (IATA) 

: E1 

Riboti kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams 
(IATA) 

: Y964 

Didžiausias grynas kiekis, kai kiekis yra ribotas, 
keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA) 

: 30kgG  

Pakavimo instrukcija keleiviniams ir krovininiams 
orlaiviams (IATA) 

: 964 

Didžiausias grynas kiekis keleiviniams ir 
krovininiams orlaiviams (IATA) 

: 450L 

Pakavimo instrukcija tik krovininiu orlaiviu (IATA) : 964 

Didžiausias grynas kiekis tik krovininiu orlaiviu 
(IATA) 

: 450L 

Specialiosios nuostatos (IATA) : A97, A158, A197 

ERG kodas (IATA) : 9L 

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą 
Nėra 
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15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą 
15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

15.1.1. ES nuostatos 
 

Nėra medžiagų, kurias riboja REACH XVII priedas 

Nėra jokios medžiagos iš REACH kandidato sąrašo 

Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą 

Sudėtyje nėra medžiagų reglamentuojamų pagal 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamentą (ES) Nr. 649/2012 dėl 

pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo. 

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas 2019 m. birželio mėn. 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2019/1021 dėl 

patvariųjų organinių teršalų 

 

Direktyva 2012/18/EU (SEVESO III) 

Seveso Papildomos nuorodos : E2 Pavojinga vandens aplinkai, priskiriama lėtinio pavojaus 2 kategorijai 

15.1.2. Nacionalinės nuostatos 

Nėra papildomos informacijos 

15.2. Cheminės saugos vertinimas 
Nebuvo atliktas joks cheminės saugos vertinimas 

16 SKIRSNIS: Kita informacija 

Pakeitimų nurodymas: 

Ši kortelė yra atnaujinama (žiūrėkitedatą, esančią puslapio viršuje). Šis lapas buvo visiškai pertvarkytas (nėra nurodytų pakitimų). 
 

Santrumpos ir akronimai: 

ADR Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais 

IMDG Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas 

IATA Tarptautinė oro transporto asociacija 

LD50 Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė) 

LC50 Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos 

PBT Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška 

vPvB Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos 

EBPO Ekonominės plėtros ir bendradarbiavimo organizacija 
 

 

 

 Visas H ir EUH sakinių tekstas: 

Acute Tox. 4 (Dermal) Ūmus toksiškumas (per odą), 4 kategorija 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Ūmus toksiškumas (įkvėpus), 4 kategorija 

Aquatic Chronic 2 Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija 

Eye Irrit. 2 Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija 

Flam. Liq. 2 Degieji skysčiai, 2 kategorija 

STOT SE 3 Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkozė 

H225 Labai degūs skystis ir garai. 

H312 Kenksminga susilietus su oda. 

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 

H332 Kenksminga įkvėpus. 

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

EUH401 Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos 
nurodymus. 

 

 

Naudojama klasifikacija ir veiksmai, norint nustatyti mišinių klasifikaciją pagal reglamentus (EB) 1272/2008 [CLP]:  

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) H332 Remiantis bandymų duomenimis 

Aquatic Chronic 2 H411 Remiantis bandymų duomenimis 
 

 
 

Saugos duomenų žiniaraštis taikomas pagal 
regionus 

: EU - Europa;LT - Lietuva 
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SDL ES (Priedas II REACH) 

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip 

užtikrinančios specifines produkto savybes. 

 


