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1 sk i rsn i s .  Med ž iagos /miš in io  i r  įmon ės  pavad in i mas  

1.1  Produkto identifikatorius 

 
Prekinis pavadinimas:         PROFI MCPA 750 SL  
Cheminis pavadinimas: nesusiję, produktas yra mišinys 
EB numeris:                         nesusiję  

 
Registracijos Nr.: mišinys – vadovaujantis REACH reglamentu, neprivaloma registruoti 

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo b ūdai ir nerekomenduojami naudojimo b ūdai 

 
Nustatyti naudojimo būdai  
Herbicidinio poveikio augalų apsaugos produkto koncentratas vandens tirpalui ruošti, naudojamas 
vienmetėms dviskiltėms piktžolėms vasariniuose ir žieminiuose javuose naikinti. 

Nerekomenduojami naudojimo būdai: visi, kurie pirmiau neišvardyti 

1.3 Saugos duomen ų lapo teik ėjo duomenys 

 Teikėjas:  CIECH SARZYNA Spółka Akcyjna  

 Adresas:   ul. Chemików 1,  37-310 Nowa Sarzyna, Lenkija 

 Telefonas/faksas:  + 48 (17) 2407 416 nuo 7.00 iki 15.00 val. 
  + 48 (17) 2407 122 

 Už saugos duomen ų lapą atsakingo asmens e. pašto adresas:  ZcsMsds@ciechgroup.com 

1.4 Pagalbos telefono numeris  

 112 (pagalbos telefonas), 

Apsinuodijimų informacijos biuras (Lietuvoje): 8 5 236 20 52 arba 8 687 53378 
 
 

2 sk i r sn i s .  G a l i m i  pa vo ja i  

2.1 Medžiagos arba mišinio klasifikavimas 
 Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (ir vėlesni pakeitimai) 

Acute tox.  4 – Ūmus toksiškumas, 4 kategorija.  
H302 – Kenksminga prarijus. 
Eye Dam.  1 – Rimtas akių pažeidimas, 1 kategorija.  
H318 – Smarkiai pažeidžia akis. 
Aquatic Chronic 3  Ilgalaikė grėsmė vandens aplinkai, 3 kategorija.  
H412 – Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
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2.2 Ženklinimo elementai 

 Pavojaus piktogramos ir signalinis žodis 

  

 
PAVOJINGAS 
(Piktogramos – juodi simboliai baltame fone su raudonos spalvos apvadu) 

 

 Produkto identifikatorius 

 
PROFI MCPA 750 SL  
 
Sudėtyje yra: 
MCPA 4-chlor-o-toliloksiacto rūgštis dimetilamino druskos pavidalu 
(fenoksirūgščių grupės junginys) 
(indekso Nr. 607-052-00-9) 

 
 
Pavojaus rūšį rodančios frazės: 

 
H302  Kenksminga prarijus. 
H318  Smarkiai pažeidžia akis. 
H412  Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
EUH401 Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo  
  instrukcijos nurodymus. 

 Atsargumo priemones rodančios frazės: 

 
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones..
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, 

jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į 

gydytoją. 
P501 Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. 
SP1 Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia 
paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). 
SPe3 Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio 
vandens telkinių ir melioracijos griovių. 
Spe3 Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio 

paskirties žemės. 

2.3 Kiti pavojai 

 Mišinio sudedamosios dalys neatitinka PBT arba vPvB klasifikavimo kriterijų pagal REACH reglamento XIII 
priedą. 

3  sk i rsn i s .  Su d ė t i s  a rba  in fo rmac i ja  ap ie  sudedam ąs ias  da l i s  

3.1 
Medžiagos  
Nesusiję. 
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3.2 Mišiniai 

Medžiaga1) 
Kiekis 

[%] 
Klasifikavimas pagal 

reglamentą Nr. 
1272/2008 (ir vėlesni pakeitimai)2) 

 
MCPA dimetilamino druska 
4-chlor-o-toliloksiacto rūgšties dimetilamino 
druska  
 
Indekso Nr. 607-052-00-9 
CAS Nr. 2039-46-5 
EB numeris  218-014-2 
Registracijos Nr.: nesusiję  
(REACH reglamento 15 straipsnis) 
 

 
 
 
 

apie 77 %  

 
 
Acute tox.  4 H332 
Acute tox.  4 H312 
Acute tox.  4 H302 
Aquatic Acute 1 H400  
Aquatic Chronic 1 H410 
 

 
1) – Medžiagos klasifikavimas pateikiamas pagal reglamento (EB) Nr. 1272/2008 ir vėlesnių pakeitimų 3.1 lentelėmis – žr. šio lapo 
15.1 skirsnį. 

2) – Visas santrumpų, simbolių ir H frazių turinys – žr. šio lapo 16 skirsnį. 
 

4 sk i r sn i s .  P i rmo s io s  paga lbos  p r i emon ės  

 4.1 Pirmosios pagalbos priemoni ų aprašymas 

 Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti užterštus drabužius ir numauti avalynę. Užterštas odos vietas gerai 
nuplauti vandeniu su muilu. Pasireiškus jautrinimo/dirginimo simptomams, kreiptis į gydytoją. 

 Patekus į akis: nedelsiant kreiptis į akių gydytoją. Saugoti nesudirgintą akį, išimti kontaktinius lęšius. 
Užterštas akis gerai plauti vandeniu 10–15 min. Vengti stiprios srovės – galima pažeisti rageną. Praplovus 
uždėti sterilų tvarstį.  

 Prarijus: nedelsiant kviesti gydytoją, parodyti pakuotę arba etiketę. Neskatinti vėmimo. Burną gerai 
skalauti vandeniu, paskiau gerti daug vandens. Nesąmoningam asmeniui nieko neduoti į burną.  

 Įkvėpus: išvesti nukentėjusįjį į gryną orą, užtikrinti šilumą ir ramybę. Atsiradus nerimą keliančių 
simptomų, kreiptis į gydytoją.  

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis ( ūmus ir uždelstas) 

 Patekus ant odos: jautriems asmenims oda gali parausti, džiūti, niežėti, išberti arba atsirasti kitų odos 
pakitimų. 
Patekus į akis: gali parausti, ašaroti, peršėti ir skaudėti 

Prarijus: gali sudirgti virškinimo traktas, skaudėti pilvą ir pykinti 

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatid ėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 
reikalingum ą 

 Sprendimą, kaip toliau elgtis, privalo priimti gydytojas, atidžiai įvertinęs nukentėjusiojo būklę. Sunkių 
apsinuodijimų atveju duoti preparatų, saugančių nuo 
kepenų pažeidimo – kontroliuoti širdies ir kraujotakos veiklą. Nėra priešnuodžio. Taikyti simptominį 
gydymą. 
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5 sk i r sn i s .  P r i ešga i s r i n ės  p r i e mon ės  

5.1 Gesinimo priemon ės 

 Tinkamos gesinimo priemonės: išskaidyta vandens srovė, putos, anglies dioksidas ir gesinimo milteliai. 
Gesinimo priemones derinti pagal greta sandėliuojamas medžiagas. 

Netinkamos gesinimo priemonės: stipri vandens srovė. 

5.2 Special ūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

 Degant kartu sandėliuojamoms medžiagoms gali susidaryti pavojingų garų ir dujų, kurių sudėtyje yra 
anglies oksido ir angliavandenilio. Neįkvėpti degimo produktų, gali kelti pavojų sveikatai.  

5.3 Patarimai gaisrininkams 

 Bendrosios apsaugos priemonės gaisro atveju. Nesilankyti galimo gaisro zonoje  
be tinkamos aprangos. Gelbėjimo tarnyboms rekomenduojamos asmeninės apsaugos priemonės: visas 
apsauginis kombinezonas, izoliuojamasis kvėpavimo aparatas. Gaisro gesinimo vandenį pašalinti, kaip 
nurodyta 6.2 skirsnyje. 

 

6 sk i r sn i s .  Ava r i j ų  l i k v i dav i mo  p r i emo n ės  

6.1 Asmens atsargumo priemon ės, apsaugos priemon ės ir skubios pagalbos proced ūros 

 Asmenims, kurie nėra avarijos padarinių likvidavimo personalas: riboti pašalinių asmenų patekimą į 
avarijos zoną, kol bus baigtos būtinos valymo procedūros. Naudoti asmenines apsaugos priemones. 
Vengti patekimo ant odos ir į akis. Užtikrinti tinkamą vėdinimą.  

 Asmenims, kurie yra padarinių likvidavimo personalas : prižiūrėti, kad avariją ir jos padarinius šalintų tik 
apmokytas personalas. Dėvėti chemikalams atsparius apsauginius drabužius ir naudoti asmenines 
apsaugos priemones.  

6.2 Aplinkos apsaugos priemon ės 

 Išsiliejus didesniam kiekiui mišinio imtis priemonių neleisti, 
kad išplistų aplinkoje. Pranešti tinkamoms gelbėjimo tarnyboms. Aplinkiniams pranešti apie 
kilusį pavojų. Panašių atsargumo priemonių imtis ir gaisro gesinimo vandens atveju (5 skirsnis). 

6.3 Izoliavimo ir valymo proced ūros bei priemon ės 

 Išsiliejus dideliam kiekiui mišinį apkasti pylimu ir išsiurbti į tinkamas, sandariai ir paženklintas talpyklas ir 
perduoti perdirbti ar neutralizuoti, laikantis atliekų įstatymo nuostatų. Išsiliejusio mišinio likučiams ir 
nedideliems kiekiams surinkti naudoti atitinkamus absorbentus, jeigu jų nėra – naudoti diatomitą arba 
smėlį. Absorbentą su mišiniu surinkti į tinkamas, sandarias ir paženklintas atliekų talpyklas ir perdirbti arba 
neutralizuoti, laikantis atliekų įstatymo nuostatų. 

6.4 Nuorodos į kitus skirsnius  

 Produkto atliekų tvarkymas – žr. šio lapo 13 skirsnį. 
Asmens apsaugos priemonės – žr. šio lapo 8 skirsnį. 
 

7  sk i r sn i s .  Med ž iag ų  i r  m iš in i ų  n aud o j i mas  i r  san d ė l i a v i mas  

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemon ės 
 Naudoti laikantis tinkamų darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklių. Vengti patekimo į akis ir 

ant odos. Nusivilkti užterštus drabužius ir apsaugos priemones prieš einant į 
valgyti skirtas patalpas. Prieš pertrauką ir baigus darbą gerai nusiplauti rankas vandeniu su muilu. 
Pakuotes su mišiniu laikyti sandarias.  
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7.2 Saugaus sand ėliavimo s ąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 
 Laikyti originalioje, sandariai uždarytoje pakuotėje, sausose ir vėdinamose sandėliavimo patalpose, nuo 

0 iki 30 0C temperatūroje. Laikyti atokiau nuo maisto produktų, pašarų, maisto indų, pašaliniams, ypač 
vaikams nepasiekiamoje vietoje.  
Laikytis augalų apsaugos produktų sandėliavimo reikalavimų, taisyklių ir nurodymų. Imtis visų būtinų 
priemonių, kad būtų išvengta atsitiktinio mišinio patekimo į kanalizaciją, vandens telkinius, upes, 
dirvožemį, išsisandarinus pakuotėms ar perdavimo sistemoms. 
Tinkama pakuočių medžiaga: HDPE (aukšto tankio polietilenas), lakuota plieno skarda. 
Mišinio tinkamumo naudoti terminas: 3 metai. 

7.3 Konkretus (- ūs) galutinio naudojimo b ūdas (-ai) 
 Mišinys yra herbicidinio poveikio augalų apsaugos produktas. Atliekant augal ų apsaugos proced ūras 

naudojant produkt ą elgtis, kaip nurodyta su prek ės pakuote pateikiamoje etiket ėje – naudojimo 
instrukcijoje. 
Mišinio gamybos procese elgtis, kaip nurodyta Saugos duomenų lape ir procesui taikomose instrukcijose. 

8 sk i r sn i s .  Po ve i k io  kon t ro l ė  a rb a  asme n in ės  apsau gos  p r i emon ės  

8.1 Kontrol ės parametrai 
MCPA dimetilamino druskos didžiausia leistina koncentracija darbo aplinkoje Lenkijoje – nenustatyta, 
vadovaujantis 2014 m. birželio 6 d. darbo ir socialinės politikos ministro nutarimo dėl sveikatai 
kenksmingų veiksnių darbo aplinkoje didžiausios leistinos koncentracijos ir stiprumo 1 priedu (O L, 2014 
m., Nr. 817)  

8.2.  Poveikio kontrol ė 

 Laikytis saugos ir sveikatos taisyklių. Naudoti asmenines apsaugos priemones, išvardytas 8.2.2 skirsnyje. 
Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš pertrauką ir baigus darbą gerai nusiplauti rankas vandeniu 
su muilu.  

 8.2.1. Tinkamos technin ės kontrol ės priemon ės 

 Būtina taikyti sudedamųjų dalių pavojingos koncentracijos ore stebėsenos ir oro darbo vietoje švaros 
kontrolės procedūras – jeigu jos yra prieinamos ir pagrįstos konkrečioje darbo vietoje – laikantis tinkamų 
taikytinų būdų – Lenkijoje galiojančių normų. Tyrimų ir matavimų tvarka, rūšis ir dažnumas privalo atitikti 
reikalavimus, nurodytus 2011 m. vasario 2 d. sveikatos apsaugos ministro nutarime dėl sveikatai 
kenksmingų veiksnių darbo aplinkoje tyrimo ir matavimo (O L, Nr. 33-166). 

 8.2.2. Asmenin ės apsaugos priemon ės tokios kaip asmenin ės apsaugos priemon ės 

 Naudojamos asmeninės apsaugos priemonės privalo atitikti nacionalinius reikalavimus, nurodytus 2005 
m. gruodžio 21 d. ūkio ministro nutarime dėl asmeninių apsaugos priemonių pagrindinių reikalavimų (O 
L, Nr. 259-2173), ir Reglamentas (UE) 425/2016. Darbdavys privalo užtikrinti tinkamas pagal atliekamas 
procedūras apsaugos priemones, jų priežiūrą ir valymą. 

 a) Akių arba veido apsauga 

    Dėvėti apsauginius akinius (apgaubiamuosius) arba veido apsaugos priemones. 

 b) Odos apsauga 

     Rankų apsauga 
    Mūvėti tinkamas apsaugines pirštines, atsparias cheminiams veiksniams, kurių storis ne mažesnis nei 

0,4 mm, patikrintas vadovaujantis standartu EN 374 – butilo arba neopreno. 

    Kūno apsauga 
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Dėvėti apsauginius drabužius ir avalynę, tinkamus pagal atliekamas procedūras. Užterštus drabužius 
sistemingai skalbti.  

 c) Kvėpavimo takų apsauga 
Gerai vėdinamoje darbo vietoje nereikalaujama naudoti asmenines kvėpavimo takų apsaugos 
priemones. Kitais atvejais naudoti puskaukes ir kaukes su 
organinių junginių garus sugeriančiais filtrais. 

 8.2.3 Poveikio aplinkai kontrol ė 

 
Poveikiui aplinkai ir žmonių sveikatai apriboti būtina laikytis šiame saugos duomenų lape pateikiamų 
rekomendacijų. Neužteršti vandens produktu ar jo pakuote. Apsaugoti, kad produktas ar pakuotės 
nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius, upes, gruntinius vandenis ir dirvožemį. Draudžiama produktą, 
pakuotes ir produkto pakuočių atliekas perdirbti ar neutralizuoti ne tam tikslui skirtuose įrenginiuose, kurie 
atitinka atliekų įstatymo nurodytus reikalavimus. 
 

 

9 sk i r sn i s .  F i z i n ės  i r  ch emin ės  sa vyb ės  

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines sa vybes 
būsena: skaidrus skystis  
spalva: ruda 
kvapas: silpnas, būdingas aminams 
kvapo riba: nenustatyta 
pH vertė  8,0–10,0 
lydymosi / stingimo temperatūra: apie –10°C 
pradinė virimo temperatūra: > 100°C 
pliūpsnio temperatūra:  > 100°C (uždaras PM puodelis) 
garavimo greitis: nesusiję 
degumas (kietojo kūno, dujų): nesusiję 
viršutinė (apatinė) sprogumo riba: nesusiję 
garų slėgis (25°C): 4,25 x 10-4 Pa (MCPA vertė) 
garų tankis: nenustatyta 
savitasis tankis(20°C): apie 1,18 g/ml 
pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo:   log Pow=1,9 (kai pH 4); 1,09 (kai pH 9) esant 20 °C  - vertė

nurodyta MCPA 
savaiminio užsidegimo temperatūra: savaime neužsidega 
skilimo temperatūra: nesusiję 
klampa (25°C): nenustatyta 
sprogstamosios savybės: mišinys nėra sprogstamoji medžiaga  
oksidacinės savybės: neturi 
tirpumas vandenyje:  su vandeniu sudaro vienalytį tirpalą 
tirpumas organiniuose tirpikliuose - MCPA vertė: 
 ksilene  –15,8 g/l 

 metanolyje – 621,0 g/l 
 1,2-dichloretane – 30,6 g/l 

 n-oktanolyje – 205,0 g/l 
 acetone – 454,6 g/l 
 etilo acetate – 258,4 g/l 
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9.2 Kita informacija  
paviršiaus įtemptis (25°C):                        33,9 mN/m 

10  sk i rsn i s .  S tab i l u mas  i r  reak t i ngumas  

10.1 Reaktingumas   
 Mišinys yra stabilus rekomenduojamomis naudojimo ir sandėliavimo sąlygomis (7.2. skirsnis).  

10.2 Cheminis stabilumas 

 Teisingai naudojamas ir laikomas produktas yra stabilus. 

10.3 Pavojing ų reakcij ų galimyb ė 

 Nėra, jeigu naudojama pagal paskirtį ir laikantis naudojimo sąlygų bei sandėliuojama 
rekomenduojamomis sąlygomis. 

10.4 Vengtinos s ąlygos 

 Vengti temperatūros žemiau 0 °C. 

10.5 Nesuderinamos medžiagos 

 Vengti sąlyčio su rūgštimis. 

10.6 Pavojingi skilimo produktai 

 Nėra, jeigu tinkamai naudojama ir sandėliuojama – gali susidaryti gaisro atveju (5.2 skirsnis).  

11  sk i rsn i s .  Toks i ko log in ė  i n fo rmac i ja  

11.1 Informacija apie toksin į poveik į  
Informacija apie ūmų ir (ar) uždelstą poveikį nustatyta pagal toksikologinius tyrimus. 
 
Ūmus toksiškumas 
LD50 (prarijus) žiurkėms: >300 ir < 2000 mg/kg k. sv. 
LD50 (per odą) žiurkėms: >2000 mg/kg k. sv. 
LC50 (įkvėpus) žiūrkėms po 4 val. poveikio  > 7570 mg/m3  
 
Pirminis odos dirginimas (triušiams) 
Nedirgina. 
Pirminis akių dirginimas (triušiams) 
Gali rimtai pažeisti akis. 

Jautrinimas (jūrų kiaulytėms) 

Mišinys neturi jautrinamojo poveikio. 

Kancerogininis, mutageninis ir kenksmingas poveikis reprodukcijai 
 Mišinys nėra mutageninis, teratogeninis ir kancerogeninis. 

 

12  sk i rsn i s .  E ko log in ė  i n f o rmac i ja  

12.1 Toksiškumas 

 Toksiškumas vandens organizmams 
Ūmus toksiškumas karpiams (Ciprinus carpio):   LC50  (po 96 val.) = 471 mg/l 

Ūmus toksiškumas vaivorykštiniams upėtakiams (Salmo Gairdneri):  LC50  (po 96 val.) > 100 mg/l 

Ūmus toksiškumas didžiosioms dafnijoms (Daphnia magna):  EC50  (po 48 val.) = 442 mg/l 
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Ūmus toksiškumas dumbliams (Chlorella pyrenoidosa):  IC50  (po 72 val.) = 644 mg/l 

Ūmus toksiškumas dumbliams (Pseudokirchneriella subcapitata):  ErC50 (po 72 val.)>320 mg/l 

 EyC50 (po 72 val.)=68,54 mg/l 

Ūmus toksiškumas dumbliams (Anabena flos-aquae):  ErC50  (po 72 val.)=90,76 mg/l 

 EyC50 (po 72 val.)=65,81 mg/l 

Toksiškumas bit ėms  

Ūmus oralinis toksiškumas: LD50 (po 24 ir 48 val. poveikio) siekia atitinkamai 67,82 ir 57,07  
 μg produkto/bitei 
Ūmus sąlyčio toksiškumas: LD50 (po 24,48 ir 72 val. poveikio) > 200 μg produkto/bitei 

Toksiškumas kuprotosioms pl ūdenoms (Lemna gibba L.) 
ErC50 po 7 dienų:  > 100 mg/l 
EyC50 po 7 dienų:  12,63 mg/l 
NOEC/ 7 dienas (narelių skaičius) = 1 mg/l 
 
Toksiškumas sliekams ir poveikis sliek ų dauginimuisi  
LC50 po 7 ir 14 dienų siekia > 1000 mg/kg pagrindo s. m. (MCPA) 
 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

 MCPA 
Biologinis skilimas vandenyje: 100 % suskyla po 16 dienų (OECD 302 B būdas) 
Patvarumas vandens nuosėdose  
 DT50 (vandens + nuosėdų sistema) 21,9 ÷ 25,1 dienos; (OECD 308 būdas) 
 Patvarumas dirvožemyje DT50: 3,7 ÷   7,1 dienos; (OECD 307 būdas) 

12.3 Bioakumuliacijos geb ėjimas 

 Biokoncentracija žuvyse: 
Veiklioji medžiaga – Mišinyje esanti MCPA biologiškai nesikaupia. 
MCPA biokoncentracijos koeficientas:    BCF = 0,4  
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo – žr. 9.1 punktą. 

12.4 Judumas dirvožemyje 

 MCPA medžiaga yra judi dirvožemyje. 
Org. anglies adsorbcijos pusiausvyros koeficientas (MCPA): Koc = 86,67 cm3/g  (dulkinio dirvožemio) 

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

 Mišinyje esančios medžiagos neatitinka PBT arba vPvB klasifikavimo kriterijų pagal REACH 
reglamento XIII priedą. 

12.6 Kiti kenksmingi poveikio padariniai 

 Produktas neskatina visuotinio atšilimo ir neardo ozono sluoksnio. 
Medžiagų (sudedamųjų dalių) ore pamatinės vertės, kurios Lenkijoje galioja vadovaujantis  
2010 m. sausio 26 d. aplinkos ministro nutarimo dėl  
kai kurių medžiagų pamatinių verčių ore (O L, Nr. 16-87) 1 priedu: mišinio sudedamosios dalies nebuvo 
nustatytos. 
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13  sk i rsn i s .  At l i e k ų  t va r kymas  

13.1 Atliek ų tvarkymo b ūdai 

 
Mišinio ir pakuočių atliekų turėtojas privalo atliekas tvarkyti laikydamasis atliekų tvarkymo taisyklių, 
nurodytų pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme, atliekų įstatyme, ir aplinkos apsaugos 
reikalavimų. 
 
Mišinio ir pakuočių atliekas sandėliuoti, gabenti, rinkti ir perduoti pakartotinai naudoti, įskaitant perdirbimą 
ar neutralizavimą, laikantis atliekų įstatymo ir susijusių teisės aktų nuostatų. 
 
Tuščias mišinio pakuotes būtina tris kartus skalauti vandeniu ir paplavas supilti į purkštuvo talpyklą su 
purškiamuoju skysčiu ir elgtis kaip su purškiamuoju skysčiu.  
 
Draudžiama augalų apsaugos produkto tuščias pakuotes naudoti kitiems tikslams. Nepanaudotą augalų 
apsaugos produktą ir juo užterštas pakuotes perduoti 
pavojingas atliekas surinkti įgaliotam subjektui. 
 
Būtina taikyti atliekų klasifikaciją, naudojant atitinkamus kodus ir pavadinimus, kaip numatyta 
galiojančiame atliekų kataloge. 
 
Draudžiama atliekas išmesti į dirvožemį ir žemę, kanalizaciją, upes, vandens telkinius. 
 
Nacionaliniai teisės aktai, atitinkantys galiojančių Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus: 
2013 m. birželio 13 d. Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas (O L, 2016 m., Nr. 1863 ir vėlesni pakeitimai). 
2012 m. gruodžio 14 d. Atliekų įstatymas (O L, 2016 m., Nr. 1987) 
2014 m. gruodžio 9 d. aplinkos ministro nutarimas dėl atliekų katalogo (O L, 2014 m., Nr. 1923). 

14  sk i rsn i s .  I n f o rma c i ja  ap ie  gaben im ą  

14.1 JT Nr.  
 Nesusiję. Mišinys nėra pavojinga medžiaga pagal ADR/RID nuostatas. 

14.2 Taisyklingas JT krovinio pavadinimas 

 Nesusiję. 

14.3 Gabenimo pavojingumo klas ė (-s) 

 Nesusiję. 

14.4 Pakuot ės grup ė 
 Nesusiję. 

14.5 Pavojai aplinkai 
 Nesusiję. 

14.6 Specialios atsargumo priemon ės naudotojams 
 Tvarkant krovinį naudoti asmenines apsaugos priemones, kaip nurodyta 8 skirsnyje. 

14.7 Nesupakuot ų krovini ų vežimas pagal MARPOL konvencijos II pried ą ir IBC kodeks ą 
 Nesusiję. 

15  sk i rsn i s .  I n f o rma c i ja  ap ie  r eg la men tav im ą  

15.1 Su konkre čia medžiaga ar mišiniu susij ę saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teis ės aktai  

 • 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų 
apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 
91/414/EEB (ES O L, L 309/1, 2009-11-24, ir vėlesni pakeitimai), 
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• 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl 
cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis 
Europos cheminių medžiagų agentūrą, keičiantis direktyvą Nr. 1999/45/EB bei panaikinantis 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos 
direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas Nr. 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 
2000/21/EB (ES O L, L 396/1, 2006-12-30, ir vėlesni pataisymai bei pakeitimai); 

• 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos (EB) reglamentas Nr. 1272/2008 dėl 
cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir 
panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006 (ES O L, L 353/1, 2008-12-31, ir vėlesni pakeitimai);  

• 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos (EB) reglamentas Nr. 1336/2008, siekiant 
suderinti jį su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo 
bei pakavimo (ES O L, ES L 354/60, 2008-12-31); 

• 2009 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 790/2009, iš dalies keičiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga (ES O 
L, L 235/52, 2009-09-05); 

• 2011 m. kovo 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 286/2011, kuriuo iš dalies keičiamas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga (ES O 
L, L 83/1, 2011-03-30); 

• 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono 
sluoksnį ardančių medžiagų (ES O L, L 286/1, 2009-10-31, ir vėlesni pakeitimai); 

 

15.2 Chemin ės saugos vertinimas 

 Įvertintas kaip augalų apsaugos produktas.  
 

 
 

16  sk i rsn i s .  K i t a  i n f o rmac i ja  

 Kitų santrumpų ir akronimų aiškinimas 
 
Acute tox. 4         – Ūmus toksiškumas, 4 kategorija. 
Eye dam. 1           – Rimtas akių pažeidimas, 1 kategorija. 
Aquatic Acute 1    – Ūmi grėsmė vandens aplinkai, 1 kategorija. 
Aquatic Chronic 1 – Ilgalaikė grėsmė vandens aplinkai, 1 kategorija. 
Aquatic Chronic 3 – Ilgalaikė grėsmė vandens aplinkai, 3 kategorija. 
 
 
H302 – Kenksminga prarijus. 
H312 – Kenksminga susilietus su oda. 
H332 – Kenksminga įkvėpus. 
H318 – Smarkiai pažeidžia akis. 
H400 – Labai toksiška vandens organizmams. 
H410 – Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
H412 – Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
 

 Mokymai: 
Prieš pradedamas naudoti produktą naudotojas privalo susipažinti su šiuo saugos duomenų lapu, 
darbuotojų saugos ir sveikatos taisyklėmis dirbant su chemikalais, ypač išklausyti atitinkamus 
pareigybinius mokymus, numatytus įstatyme – Darbo kodekse ir Augalų apsaugos produktų įstatyme. 
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Duomenų šaltiniai: 
• Savo bandymai: produkto ir MCPA veikliųjų medžiagų fizikocheminiai, toksikologiniai, 

ekotoksikologiniai ir poveikio aplinkai, 
• Tinklalapis: http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/pl/Reports/427.htm (tinklalapyje pateikiami 

duomenys sukaupti vykdant ES finansuojamą projektą FOOTPRINT). 

  

Informacijos vertinimas: 

Pagal CLP reglamento II antraštinės dalies 1 skyrių identifikuotos informacijos vertinimas atliktas 
informacijai taikant kiekvienos pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijus, atsižvelgiant į tolimesnį CLP 
reglamento I priede nurodytos informacijos diferencijavimą ir atsižvelgiant į augalų apsaugos produkto 
atlikt ų savo tyrim ų rezultatus.   Vertinant prieinamą klasifikavimui būtiną informaciją atsižvelgta į fizinį 
pavidalą (būseną), kuriuo mišinys teikiamas rinkai ir kuria gali būti naudojamas pagal racionalius 
lūkesčius. 

 Papildoma informacija:  
Daugiau informacijos galima gauti iš gamintojo – kontaktai nurodyti 1.3 poskirsnyje. 
Šis saugos duomenų lapas parengtas pagal 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 
830/2015, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006  
dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), (ES O L, L 132/8, 
2015-05-29). 
 
Lape pateikiama informacija atitinka dabartinį mūsų žinių ir patirties lygį; informacija pateikiama 
sąžiningai, siekiant aprašyti mišinį saugos reikalavimų požiūriu. Informacija negali būti aiškinama kaip jo 
savybių garantija ar kokybės specifikacija. 15 ir kituose saugos duomenų lapo skirsniuose minimi teisės 
aktai galioja Lenkijoje. Gavėjas ir naudotojas privalo užtikrinti saugią darbo vietą ir viso galiojančio vietos 
teisės reglamentavimo laikymąsi. 
 
Kablelius skaičiais duomenų reiškia skaičiai po kablelio. 

1 pakeitimo pakeitimai: skirsnis 2, 8, 13. 

 

 
 


