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„MONSANTO Europe S.A.“ 
Saugos duomenų lapas 

Komercinis produktas 

 

 

1.  PRODUKTO IR KOMPANIJOS IDENTIFIKACIJA 
 

 

Produkto pavadinimas 

„Roundup® Gold ST“ 
CLP VI priedo Rodyklė Nr. 

Netaikoma. 

C&L tapatybės Nr. 

Nėra. 

EB Nr. 

Netaikoma. 

REACH Reg. Nr. 

Netaikoma. 

CAS Nr. 

Netaikoma. 

 

Produkto paskirtis 
Herbicidas 

Cheminis pavadinimas 

Netaikoma 

Sinonimai 

Nėra 

Kompanija / (Pardavimo biuras) 

„MONSANTO Europe S.A.“ 

Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 

Antverpenas, Belgija 
Telefonas: +32 (0) 3 568 51 11 

Faksas: +32 (0) 3 568 50 90 

El. paštas: 
   safety.datasheet@monsanto.com 

 

Numeris nelaimės atveju 

Telefonas: Belgija +32 (0) 3 568 51 23 

 

2.  PAVOJŲ IDENTIFIKACIJA 
 

Šis mišinys nėra klasifikuotas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 

 

ES etiketė (paties gamintojo klasifikacija)  – klasifikacija pagal ES pavojingų preparatų direktyvą 1999/45/EB. 

R52/53 Kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį vandens 

aplinkai. 

S35 Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.. 

S57 Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.. 

 

Nacionalinė klasifikacija  – Lietuva 

R52/53 Kenksmingas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį vandens 

aplinkai. 

S2 Saugoti nuo vaikų. 

S13 Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. 

S20/21 Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. 

S35 Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. 

S36/37 Dėvėti tinkamus apsauginius drabuţius ir mūvėti tinkamas pirštines. 

S61 Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų 

lapais). 

mailto:safety.datasheet@monsanto.com
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Potencialus poveikis sveikatai 

Tikėtini poveikio būdai 
Kontaktas su oda, akimis, įkvėpimas. 

Trumpalaikis kontaktas su akimis 

Laikantis rekomenduojamų instrukcijų didelio neigiamo poveikio nesitikima. 

Trumpalaikis kontaktas su oda 
Laikantis rekomenduojamų instrukcijų didelio neigiamo poveikio nesitikima. 

Trumpalaikis įkvėpimas 
Laikantis rekomenduojamų instrukcijų didelio neigiamo poveikio nesitikima. 

 

Galimas poveikis aplinkai 

Kenksmingas vandens organizmams. 

Gali turėti ilgalaikį neigiamą poveikį vandens aplinkai. 

 

Nepatvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas (PBT), nelabai patvarus ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) mišinys. 

 

Dėl toksikologinės ir aplinkos informacijos ţiūrėkite atitinkamai 11 ir 12 skyrių. 

 

3.  SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 
 

 

Aktyvioji medţiaga 

N-(fosfonometil)glicino kalio druska; {glifosato kalio druska} 

 

Sudėtis 

Komponentai CAS Nr. EINECS/ 

ELINCS Nr. 
% pagal svorį 

(apytiksliai) 

ES simboliai ir 

komponentų R frazės 

Glifosato kalio druska 70901-12-1  42 Sukelia ilgalaikius nepalankius 

vandens ekosistemų pakitimus – 2 
kategorija; H411; {c} 
N; R51/53; {b}  

Eterio amino etoksilatas 68478-96-6  7 Labai toksiška – 4 kategorija 
Labai toksiška – 3 kategorija 

Dirgina odą – 2 kategorija 

Paţeidţia akis – 1 kategorija 
Labai toksiška vandens 

organizmams –1 kategorija. 

Sukelia ilgalaikius nepalankius 
vandens ekosistemų pakitimus – 1 

kategorija; H302, 315, 318, 331, 

410 
Xi, T, N; R22, 23, 38, 41, 50/53 

Vanduo ir smulkios 

sudedamosios dalys 

  51  

 

Visas klasifikacijos kodekso tekstas: ţr. 16 skyrių. 

 

4.  PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 
 

 

Naudokite 8 skyriuje rekomenduojamą asmeninę apsaugą. 

 

Kontaktas su akimis 
Nedelsdami praskalaukite vandeniu. 

Jei galite, išimkite kontaktinius lęšius. 

Jei simptomai neišnyksta, kreipkitės į gydytoją. 

 

Kontaktas su oda 
Gerai nuplaukite odą. 

Nusirenkite uţterštus drabuţius, nusisekite laikrodţius, papuošalus. 

Prieš pakartotinį naudojimą išplaukite drabuţius ir batus. 
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Jei simptomai neišnyksta, kreipkitės į gydytoją. 

 

Įkvėpimas 
Išeikite į gryną orą. 

 

Prarijimas 
Nedelsdami išgerkite vandens. 

Niekuomet nieko nepilkite per burną asmeniui, praradusiam sąmonę. 

Jei simptomai nedings, kreipkitės į gydytoją. 

 

Patarimas medikams 
Produktas nesukelia cholinesterazės. 

 

Priešnuodis 
Nenurodoma naudoti atropino ir oksimų. 

 

5.  GESINIMO PRIEMONĖS 
 

 

Pliūpsnio taškas 
Nėra. 

 

Gesinimo priemonės 
Rekomenduojamos:  vanduo, putos, sausieji chemikalai, anglies dioksidas (CO2). 

 

Neįprasti gaisro ir sprogimo pavojai 
Kad nepakenktumėte aplinkai, naudokite kaip galima maţiau vandens. 

Atsargumo priemonės: ţr. 6 skyrių. 

 

Pavojingi degimo produktai 
Anglies monoksidas (CO), fosforo oksidai (PxOy), azoto oksidai (NOx). 

 

Gaisro gesinimo įranga 
Uţdaras kvėpavimo aparatas. 

Po naudojimo įrangą reikia kruopščiai išvalyti. 

 

6.  PRIEMONĖS ATSITIKTINIO IŠSILIEJIMO ATVEJU 
 

 

Asmeninės apsaugos priemonės 
Naudokite 8 skyriuje rekomenduojamą asmeninę apsaugą. 

 

Aplinkos apsaugos priemonės 
Sumaţinkite plitimą. 

Neleiskite patekti į nutekamąsias sistemas, kanalizaciją, griovus ir vandens kanalus. 

Perspėkite valdţios atstovus. 

 

Valymo būdai 
Naudokite ţemę, smėlį ar kitas absorbuojančiąsias medţiagas. 

Nukaskite itin uţterštą dirvoţemį. 

Apie talpyklų tipus ţiūrėkite 7 skyriuje. 

Suberkite į išmetimo talpyklas. 

Likučius nuplaukite nedideliu kiekiu vandens. 

Kad nepakenktumėte aplinkai, naudokite kaip galima maţiau vandens. 

 

Kaip išmesti išsiliejusias medţiagas, ţiūrėkite 13 skyriuje. 

Laikykitės 7 skyriuje pateikiamų tvarkymo ir 8 skyriuje pateikiamų asmeninės apsaugos rekomendacijų. 

 

7.  TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS 
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Laikykitės namų prieţiūros ir asmeninės higienos gerosios praktikos. 

 

Tvarkymas 
Venkite kontakto su akimis. 

Kai naudojate, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. 

Po kontakto ar naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas. 

Prieš pakartotinai dėvėdami gerai išskalbkite drabuţius. 

Po naudojimo kruopščiai išplaukite įrangą. 

Plovimo vandeniu neuţterškite nuotekų sistemų, kanalizacijos ar vandens kanalų. 

Kaip išpilti skalavimo vandenį, skaitykite saugos duomenų lapo 13 skyriuje. 

Tuščiose talpyklose išlieka produkto nuosėdų ir garų. 

IŠTUŠTINĘ TALPYKLĄ, LAIKYKITĖS NURODYMŲ, PATEIKIAMŲ ETIKETĖSE. 

 

Sandėliavimas 
Maţiausia laikymo temperatūra: -15 °C. 

Didţiausia laikymo temperatūra: 50 °C. 

Tinkamos sandėliavimo talpyklų medţiagos: nerūdijantis plienas, stiklo pluoštas, plastikas, stiklas. 

Netinkamos sandėliavimo talpyklų medţiagos: galvanizuotas plienas, švelnus plienas be išorinio apsauginio 

sluoksnio, ţr. 10 skyrių. 

Laikykite atokiau nuo vaikų. 

Nelaikykite šalia maisto, gėrimų, gyvūnų ėdalo. 

Talpyklas laikykite sandariai uţdarytas, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. 

Laikykite tik originalioje pakuotėje. 

Maţiausias sandėliavimo laikas: 2 metai. 

 

8.  POVEIKIO VALDYMAS / ASMENINĖ APSAUGA 
 

 

Poveikio per orą ribos 

Komponentai Poveikio gairės 

Glifosato kalio druska Konkrečios profesinio poveikio ribos nenustatyta. 

 

Eterio amino etoksilatas Konkrečios profesinio poveikio ribos nenustatyta. 

 

Vanduo ir smulkios sudedamosios 

dalys 

Konkrečios profesinio poveikio ribos nenustatyta. 

 

 

Inţinerinis valdymas 

Naudojant pagal rekomendacijas specialių reikalavimų nėra. 

 

Akių apsauga 

Jei yra didelė kontakto tikimybė: 

dėvėkite cheminius akinius. 

 

Odos apsauga 

Pakartotinio ar ilgo kontakto atveju: 

Dėvėkite chemikalams atsparias pirštines. 

Chemikalams atsparios pirštinės pagamintos iš vandens nepraleidţiančių medţiagų, pvz., nitrilo, butilo, 

neopreno, polivinilo chlorido (PVC), natūralios gumos ir (arba) barjerinio laminato. 

 

Kvėpavimo takų apsauga 

Naudojant pagal rekomendacijas specialių reikalavimų nėra. 

 

Jei rekomenduojama, pasikonsultuokite su gamintoju dėl apsaugos konkretaus naudojimo atveju. 

 

9.  FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 
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Šie fizikiniai duomenys yra tipinės reikšmės, pagrįstos išbandyta medţiaga, tačiau skirtingų mėginių atveju gali 

būti skirtingi.  Tipinių reikšmių nereikia suprasti kaip garantuotų partijos analizės ar produkto specifikacijų. 

 
Spalva / Spalvos grupė: Geltona, gintarinė 

Kvapas: Lengvas, aminų 

Forma: Skystis 

Fizinės formos pakitimai (lydymasis, virimas ir t. t.): 

Lydymosi taškas: Netaikoma 

Virimo taškas: Duomenų nėra 

Pliūpsnio taškas: Nėra 

Sprogimo savybės: Neturi 

Savaiminio uţsidegimo 

temperatūra: 

448 °C 

Specifinis tankis: 1,308 @ 20 °C / 4 °C 

Garų slėgis: Didelio lakumo nėra; vandeninis tirpalas 

Garų tankis: Netaikoma 

Garavimas: Duomenų nėra 

Dinaminis klampumas: 18,1 mPa·s @ 20 °C 

Kinematinis klampumas: 13,81 cSt @ 20 °C 

Tankis: 1,308 g/cm
3
 @ 20 °C 

Tirpumas: Vandenyje:  visiškai susimaišo 

pH: 4,8 @ 10 g/l 

Atskyrimo koeficientas: log. laipsnis: < -3,2 @ 25 °C (glifosatas) 

 

10.  STABILUMAS IR REAKTYVUMAS 
 

 

Stabilumas 
Stabilus esant normalioms tvarkymo ir sandėliavimo sąlygoms. 

 

Oksidavimosi savybės 
Duomenų nėra. 

 

Medţiagos, kurių reikia vengti / Reaktyvumas 
Reaguoja su galvanizuotu plienu ar išoriniu sluoksniu nepadengtu švelniu plienu. Reakcijos metu susidaro 

degios, sprogios vandenilio dujos. 

 

Pavojingas skaidymasis 
Šiluminis skaidymasis: pavojingi degimo produktai: ţr. 5 skyrių. 

 

Savaime greitėjančio skaidymosi temperatūra (SADT) 
Duomenų nėra. 

 

11.  TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 

 

Šis skyrius skirtas toksikologams ir kitiems sveikatos prieţiūros specialistams. 

 

Ţemiau pateikiama duomenų apie panašius produktus ir komponentus santrauka.   

 

Ūmus inhaliacinis toksiškumas 

Ţiurkės, LC50, 4 val., aerozolis: >5,05 mg/L 

 

Didesnės koncentracijos produktai 
 

Odos jautrumas 
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Jūrų kiaulytės, 9 indukcijų Buehler bandymas: 

Neigiamas. 

 

Didesnės koncentracijos produktai 

 

Ūminis oralinis toksiškumas 
Ţiurkės, LD50 (ribų bandymas): > 5,000 mg/kg kūno svorio 

Tiksliniai organai / sistemos: nėra. 

Ţūties atvejų nėra.    

Ūminis odos toksiškumas 
Ţiurkės, LD50 (ribų bandymas): > 5,000 mg/kg kūno svorio 

Tiksliniai organai / sistemos: nėra. 

Ţūties atvejų nėra.   

Odos dirginimas 
Triušiai, 6 gyvūnai, OECD 404 bandymas: 

Paraudimas, vidutinis ES rezultatas: 0,5 

Sutinimas, vidutinis ES rezultatas: 0,0 

Pagijimo dienos: 3 

Akių dirginimas 
Triušiai, 6 gyvūnai, OECD 405 bandymas: 

Junginės paraudimas, vidutinis ES rezultatas: 1,83 

Junginės sutinimas, vidutinis ES rezultatas: 1,44 

Ragenos skaidrumas, vidutinis ES rezultatas: 1,33 

Rainelės įtrūkimai, vidutinis ES rezultatas: 0,89 

Pagijimo dienos: 14 

Šiek tiek dirgina akis, tačiau to nepakanka klasifikacijai.    

 

N-(fosfonometil)glicinas; {glifosatas} 

 

 

Mutageniškumas 
In vitro ir in vivo mutageniškumo bandymas (-ai): 

Nemutageniškas 

 

Pakartotinių dozių toksiškumas 
Triušiai, per odą, 21 diena:  

NOAEL toksiškumas: > 5,000 mg/kg kūno svorio/dieną 

Tiksliniai organai / sistemos: nėra 

Kitas poveikis: nėra 

Ţiurkės, oralinis, 3 mėnesiai:  

NOAEL toksiškumas: > 20,000 mg/kg dieta 

Tiksliniai organai / sistemos: nėra 

Kitas poveikis: nėra 

 

Lėtinis poveikis / kancerogeniškumas 
Pelės, oralinis, 24 mėnesiai: 

NOAEL toksiškumas: ~ 5,000 mg/kg dieta 

Tiksliniai organai / sistemos: kepenys 

Kitas poveikis: sumaţėjęs svorio prieaugis, histopatologinis poveikis 

NOEL auglys: > 30,000 mg/kg dieta 

Augliai: nėra 

Ţiurkės, oralinis, 24 mėnesiai: 

NOAEL toksiškumas: ~ 8,000 mg/kg dieta 

Tiksliniai organai / sistemos: akys 

Kitas poveikis: sumaţėjęs svorio prieaugis, histopatologinis poveikis 

NOEL auglys: > 20,000 mg/kg dieta 

Augliai: nėra 

 

Toksiškumas reprodukcijai / vaisingumui 
Ţiurkės, oralinis, 2 kartos:  
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NOAEL toksiškumas:  10,000 mg/kg dieta 

NOAEL reprodukcija: > 30,000 mg/kg dieta 

Tiksliniai tėvų organai / sistemos: nėra 

Kitas poveikis tėvams: sumaţėjęs svorio prieaugis 

Tiksliniai palikuonių organai / sistemos: nėra 

Kitas poveikis palikuonims: sumaţėjęs svorio prieaugis 

Poveikis palikuonims, pastebėtas esant toksiškumui tik iš motinos pusės.   

 

Toksiškumas vystymuisi / teratogeniškumas 
Ţiurkės, oralinis, 6–19 vaikingumo dienos:  

NOAEL toksiškumas:  1,000 mg/kg kūno svorio 

NOAEL vystymasis:  1,000 mg/kg kūno svorio 

Kitas poveikis vaikingai patelei: svorio prieaugio sumaţėjimas, išlikimo tikimybės sumaţėjimas 

Poveikis vystymuisi: svorio netekimas, poimplantacinis praradimas, vėluojanti osifikacija 

Poveikis palikuonims pastebėtas esant toksiškumui tik iš motinos pusės.   

Triušiai, oralinis, 6–27 vaikingumo dienos:  

NOAEL toksiškumas:  175 mg/kg kūno svorio 

NOAEL vystymasis:  175 mg/kg kūno svorio 

Tiksliniai vaikingos patelės organai / sistemos: nėra 

Kitas poveikis vaikingai patelei: išlikimo tikimybės sumaţėjimas 

Poveikis vystymuisi: nėra 

 

 

 

 

12.  EKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 

 

Šis skyrius skirtas ekotoksikologams ir kitiems aplinkosaugos specialistams. 

 

Ţemiau pateikiama duomenų apie panašius produktus ir komponentus santrauka.   

 

Didesnės koncentracijos produktai 

 

 

 

Ūmus toksiškumas, ţuvys 

Melsvaţiauniai saulešeriai (Lepomis macrochirus): 
Ūmus toksiškumas, 96 valandos, statinis, LC50: 21 mg/l 

Paprastieji karpiai (Cyprinus carpio): 
Ūmus toksiškumas, 96 valandos, statinis, LC50: 12 mg/l 

Ūmus toksiškumas, bestuburiai 

Vandens blusos (Daphnia magna): 
Ūmus toksiškumas, 48 valandos, statinis, EC50: 56 mg/l 

 

Panašūs produktai 

 

 

 

Vandens toksiškumas, dumbliai / vandens augalai 

Ţalieji dumbliai (Selenastrum capricornutum): 
Ūmus toksiškumas, 72 valandos, statinis, ErC50 (augimo greitis): 14 mg/l 

Toksiškumas antropodams 

Bitės (Apis mellifera): 
Kontaktinis, 48 valandos, LD50: > 265 µg/bitei 

Bitės (Apis mellifera): 
Oralinis, 48 valandos, LD50: > 285 µg/bitei 

Toksiškumas dirvoţemio organizmams, bestuburiams 

Sliekai (Eisenia foetida): 
Ūmus toksiškumas, 14 dienų, LC50: > 2,700 mg/kg sauso dirvoţemio 
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Toksiškumas dirvoţemio organizmams, mikroorganizmams 

Azoto ir anglies transformacijos bandymas: 
48 l/ha, 28 dienos: maţiau nei 25 % poveikis azoto ir anglies transformacijos procesams dirvoţemyje.    

 

N-(fosfonometil)glicinas; {glifosatas} 

 

 

 

Toksiškumas paukščiams 

Kurapkos (Colinus virginianus): 
Mitybos toksiškumas, 5 dienos, LC50: > 4,640 mg/kg dieta 

Laukinės antys (Anas platyrhynchos): 
Mitybos toksiškumas, 5 dienos, LC50: > 4,640 mg/kg dieta 

Kurapkos (Colinus virginianus): 
Ūmus oralinis toksiškumas, viena dozė, LD50: > 3,851 mg/kg kūno svorio 

Biologinis kaupimasis 

Melsvaţiauniai saulešeriai (Lepomis macrochirus): 
Visa ţuvis:  BCF: < 1 

Didelio  biologinio kaupimosi nesitikima.   

 

 

 

Išsisklaidymas 

Dirvoţemis, laukas: 
Pusamţis: 2–174 dienos 

Koc: 884–60,000 l/kg 

Smarkiai įsigeria į dirvą.   

Vanduo, aerobinis: 
Pusamţis: < 7 dienos 

 

 

13.  PATARIMAI DĖL IŠMETIMO 
 

 

Produktas 
Neleiskite patekti į nutekamąsias sistemas, kanalizaciją, griovus ir vandens kanalus. 

Jei yra prieinamos atitinkamos įstaigos / įranga, atiduokite perdirbti. 

Išmeskite kaip pavojingas pramonines atliekas. 

Deginkite tinkamose krosnyse. 

Laikykitės visų vietinių / regioninių / nacionalinių / tarptautinių reikalavimų. 

 

Talpykla 
Išmetimo informacija pateikiama pakuotės etiketėje. 

Tuščiose talpyklose išlieka produkto nuosėdų ir garų. 

Kol talpykla bus išvalyta, perdirbta ar sunaikinta, laikykitės visų saugumo nurodymų. 

Visiškai ištuštinkite pakuotę. 

Talpyklas tris kartus praskalaukite arba išvalykite slėgiu. 

Skalavimo vandenį supilkite į purškimo baką. 

Įsitikinkite, kad pakuotės nebus galima naudoti pakartotinai. 

Laikykitės visų vietinių / regioninių / nacionalinių / tarptautinių reikalavimų. 

 

Laikykitės 7 skyriuje pateikiamų tvarkymo ir 8 skyriuje pateikiamų asmeninės apsaugos rekomendacijų. 

 

14.  TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA 
 

Šiame skyriuje pateikiami duomenys skirti tik informacijai.  Kad tinkamai suklasifikuotumėte savo siuntą, 

taikykite atitinkamus reikalavimus. 

 

Transportavimas nereguliuojamas pagal ADR/RID, IMO arba IATA/ICAO reglamentus 
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15.  KONTROLĖS INFORMACIJA 
 

Cheminės saugos įvertinimas 

Cheminės saugos įvertinimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006  nereikalaujama ir jis nebuvo atliktas. 

Rizikos įvertinimas buvo atliktas pagal Direktyvą 91/414/EB. 

 

16.  KITA INFORMACIJA 
 

 

Čia pateikiama informacija nebūtinai yra išsami, tačiau tai tinkami ir patikimi duomenys. 

Laikykitės visų vietinių / regioninių / nacionalinių / tarptautinių reikalavimų. 

Jei reikia išsamesnės informacijos, kreipkitės į tiekėją. 

Šiame dokumente taikomos lietuvių kalbos rašybos taisyklės. 

|| Svarbiausi pakeitimai nuo praėjusio leidimo. 

Šis saugos duomenų lapas parengtas pagal Direktyvą (EB) Nr. 1907/2006 (II priedas) su paskutiniais 

pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 453/2010. 
 

ES simboliai ir komponentų R frazės 

Komponentai Klasifikacija 
Glifosato kalio druska Sukelia ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus – 2 kategorija 

H411 –Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

N  Pavojinga aplinkai 

R51/53 Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikį neigiamą poveikį vandens aplinkai 
 

Eterio amino etoksilatas Labai toksiška – 4 kategorija 

Labai toksiška – 3 kategorija 

Dirgina odą – 2 kategorija 
Paţeidţia akis – 1 kategorija 

Labai toksiška vandens organizmams –1 kategorija. 

Sukelia ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus – 1 kategorija. 

H302  Kenksminga prarijus 

H315 Dirgina odą 

H318  Smarkiai paţeidţia akis 
H331  Toksiška įkvėpus 

H410  Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

Xi Dirginanti 
T Toksiška 

N Aplinkai pavojinga 

R22  Kenksminga prarijus 
R23 Toksiška įkvėpus 

R38 Dirgina odą. 

R41 Gali smarkiai paţeisti akis. 
R50/53  Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų 

pakitimus. 

Vanduo ir smulkios sudedamosios dalys  

 
Pastabos: 

{a}  ES etiketė (gamintojo klasifikacija) 

{b}  ES etiketė (I priedas) 
{c}  ES CLP klasifikacija (VI priedas) 

{d}  ES CLP (paties gamintojo klasifikacija) 

 
Daţniausiai vartojamos santrumpos: BCF (biokoncentracijos koeficientas), BOD (biocheminis deguonies poreikis), COD (cheminis 
deguonies poreikis), EC50 (50 % poveikio koncentracija), ED50 (50 % poveikio dozė), I.M. (raumenų), I.P. (pilvaplėvės), I.V. (intraveninis), 

Koc (dirvoţemio sugerties koeficientas), LC50 (50 % mirtina koncentracija), LD50 (50 % mirtinos dozės), LDLo (mirtinos dozės apatinė 

riba), LEL (apatinė sprogimo riba), LOAEC (maţiausia neigiamo poveikio koncentracija), LOAEL (maţiausias neigiamo poveikio lygis), 
LOEC (maţiausia poveikio koncentracija), LOEL (maţiausias poveikio lygis), MEL (didţiausia poveikio riba), MTD (didţiausia toleruojama 

dozė), NOAEC (neigiamo poveikio nesukelianti koncentracija), NOAEL (neigiamo poveikio nesukeliantis lygis), NOEC (neigiamo poveikio 

nesukelianti koncentracija), NOEL (neigiamo poveikio nesukeliantis lygis), OEL (profesinio poveikio riba), PEL (leistina poveikio riba), PII 
(pirminis dirginimo indeksas), Pow (atskyrimo n-oktanolyje / vandenyje koeficientas), S.C. (poodinis), STEL (trumpalaikio poveikio riba), 

TLV-C (viršutinė slenksčio riba), TLV-TWA (slenksčio ribos reikšmė – vidutinis svertinis dydis), UEL (viršutinė sprogimo riba) 
 

Nors čia pateikiama informacija ir rekomendacijos (toliau – informacija) laikomos teisinga esant 

nurodytai datai, „MONSANTO Company“ ar jos antrinės įmonės netvirtina, kad jos yra visiškai 

tikslios. Informacija pateikiama su sąlyga, kad ją gaunantis asmuo prieš naudojimą pats nuspręs dėl jos 

tinkamumo. „MONSANTO Company“ ar jos antrinės įmonės neprisiima atsakomybės uţ jokią ţalą, 

kylančią dėl informacijos nepatikimumo.   ŠIUO DOKUMENTU INFORMACIJAI AR 

PRODUKTAMS, KURIEMS ŠI INFORMACIJA SKIRTA, NESUTEIKIAMI JOKIE PIRKIMO, 
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TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI AR KITOS KILMĖS PATVIRTINIMAI AR 

GARANTIJOS, NEI TIESIOGINĖS, NEI MENAMOS. 
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