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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 
 

Cuadro® 

 
 
Redakcija: skyriai su aktualia redakcija ar nauja informacija pažymėti ♣. 
 
♣♣♣♣  1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 
 
  1.1. Produkto identifikatorius  ...........  

 
 

TRINEXAPAC-ETHYL 250 g/l EC 
Sudėtyje yra trineksapak-etilo 
 

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

Galima naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių. Produktas 
pateikiamas paruoštas galutiniam naudojimui arba jį reikia perpilti į 
galutinį indą. 
 

  1.3. Išsami informacija apie saugos 
duomenų lapo teikėją 

CHEMINOVA A/S 

P.O. Box 9 
DK-7620 Lemvig 
Denmark 
sds@cheminova.dk 

   

  1.4. Pagalbos telefono numeris  ..........  (+45) 97 83 53 53 (24 val.; tik nelaimės atveju) 
 
♣♣♣♣  2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI 
 
  2.1. Medžiagos ar mišinio 

klasifikavimas  ..............................  
 

 
Žr. 16 skyrių, kuriame aprašytos rizikos ir pavojaus frazės. 

 Produkto DPD klasifikacija pagal 
1999/45/EB direktyvą ir pataisas 
 

R52/53 
 

 Produkto CLP klasifikacija pagal Reg. 
1272/2008 ir pataisas 
 

Pavojus vandens aplinkai: chroniškumo kategorija 3 (H412) 
 

 PSO klasifikacija   ..........................  
2009 m. klasifikacijos gairės 
 

U klasė (nėra tikėtina, kad sukels ūmų pavojų naudojant įprastai) 
 
 

 Pavojai sveikatai ............................  Produktas gali sukelti lengvą akių erzinimą. 
  

 Pavojai aplinkai  .............................  Produktas kenksmingas vandens organizmams. 
   
  2.2. Ženklinimo elementai  
 Pagal Dir. 1999/45/EB ir pataisas 
 Pavojaus simboliai  ........................  Nėra    
      
  Sudėtyje yra trineksapak-etilo 
 Rizikos frazės 

R52/53  ...........................................  
 
Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius 
nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. 
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 Saugos frazės 
S61  ................................................  

 
Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis 
(saugos duomenų lapais). 

   
 Kiti žymėjimai  ...............................  Norint išvengti žmogui ir aplinkai keliamo pavojaus, vykdyti 

vartojimo instrukcijas. 
 

 Papildomos frazės galutiniam produkto naudojimui augalų apsaugai 
 S2  ..................................................  

S23  ................................................   
S29  ................................................  

Saugoti nuo vaikų. 
Neįkvėpti aerozolių. 
Neišleisti į kanalizaciją. 

 SP1  ................................................  Neužteršti vandens produktu ar jo pakuote (nevalyti naudojimo 
įrangos prie paviršinio vandens/vengti užteršti per nuotėkas iš ūkių 
ir kelių). 

 
 Pagal ES Reg. 1272/2008 ir pataisas 
 Produkto identifikavimas  ..............  Trinexapac-ethyl 250 g/l EC 
  Sudėtyje yra trineksapak-etilo 

 
 Pavojingumo piktogramos .............  Nėra    
   
 Signalinis žodis  .............................  Nėra 

 
 Pavojingumo frazės  
 H412  ..............................................  Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

 
 Papildomomis pavojingumo frazėmis 

EUH401  ........................................  
 
 
Papildoma frazė galutiniam produkto 
naudojimui augalų apsaugai SP1 

 
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, 
būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
 
Neužteršti vandens produktu ar jo pakuote (nevalyti naudojimo 
įrangos prie paviršinio vandens/vengti užteršti per nuotėkas iš ūkių 
ir kelių). 

 Atsargumo frazės  
 P273  ..............................................  

P501  ..............................................  
Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 
Išmeskite turinį/pakuotę pagal vietinius reikalavimus. 
 

  2.3. Kiti pavojai ...................................  Nė viena iš sudėtinių dalių neatitinka kriterijų PBT arba vPvB. 
 
♣♣♣♣  3 SKIRSNIS: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 
 
  3.1. Medžiagos  ....................................  Produktas yra mišinys, ne medžiaga 

 
  3.2.  Mišiniai  .........................................  Žr. 16 skyrių, kuriame aprašytos rizikos ir pavojaus frazės. 

 
 Aktyvioji sudedamoji medžiaga  
 Trineksapak-etilas  .......................  Kiekis: 23% svorio 
 CAS pavadinimas  ..........................   Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(cyclopropylhydroxymethylene)-

3,5-dioxo-, ethyl ester 
 CAS Nr.   ........................................  95266-40-3 
 IUPAC pavadinimas(-ai)  ...............  4-(Ciklopropilhidroksimetilen)-3,5-dioksociklohexankarboksilinės 

rūgšties etil esteris 
Etil 4-ciklopropil(hidrokei)metilen-3,5-dioksocikloheksan-
karboksilatas 

 ISO pavadinimas/ES pavadinimas Trineksapak-etilas 
 EC Nr. (EINECS Nr.)   ...................  Nėra 
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 ES indekso Nr.   .............................  Nėra 
 Ingrediento DSD klasifikacija  .......  R52/53 
 Ingrediento CLP klasifikacija  ........  Pavojus vandens aplinkai: chroniškumo kategorija 2 (H412) 
 Struktūrinė formulė  .......................  

 
 Ingredientai, apie kuriuos reikia pranešti 
 
  Kiekis 

(% svorio) 
 

CAS Nr. EB Nr. DSD klasifikacija CLP klasifikacija 

 Tetrahidrofurfurilo 
alkoholis 
 

40 - 70 97-99-4 EINECS Nr. 
202-625-6 

Xi;R36 
Dirginanti 

Dar neprieinamas  

 Poli(oxi-1,2-etandil), 
α-[2,4,6-tris- 
(1-feniletil)fenil]- 
ω-hidroksi- 
 

10 - 30 99734-09-5 Sąrašo Nr. 
619-457-8 
 

Xi;R36 N;R51/53 
Dirginanti, 
aplinkai pavojinga  
 

Erzinantis akis 2 
(H319) 
Chroniškas vandens 
aplinkai 2 (H411) 
 

 Natrio dokuzatas 
 

1 - 5 577-11-7 EINECS Nr. 
209-406-4 

Xi;R38-41 
Dirginanti 

Erzinantis odą 2 
(H315) 
Kenkiantis akims 1 
(H318) 

 
♣♣♣♣  4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 
 
  4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
  
 Įkvėpus  ..........................................  Jei patiriate nepatogumų, nedelsiant pašalinkite poveikio šaltinį. Jei 

nepatogumas nedingsta, kreipkitės į gydytojus. 
 

 Patekus ant odos  ............................  Nedelsiant nusivilkite užterštus rūbus ir avalynę. Nuplaukite odą 
vandeniu. Nuplaukite vandeniu ir muilu. Jei simptomai nepraeina, 
kreipkitės į gydytoją. 
 

 Patekus į akis ..................................  Nedelsiant praskalaukite akis vandeniu ar akių plovimo skysčiu, 
kartais atmerkdami vokus, kol neliks chemikalų pėdsakų. Po kelių 
minučių išsiimkite kontaktinius lęšius ir praskalaukite dar kartą. 
Nedelsiant kreipkitės į gydytoją. 
 

 Prarijus  ..........................................  Nerekomenduojama skatinti vėmimo. Praskalaukite burną ir 
išgerkite keletą stiklinių pieno ar vandens. Jei prasidės vėmimas, po 
jo praskalaukite burną ir vėl išgerkite skysčių. Kreipkitės į 
gydytoją. 
 

  4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis 
(ūmus ir uždelstas)  ......................  
 

 
Mūsų žiniomis neigiamo poveikio žmonėms nėra. 

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

Prarijus nedelsiant kreiptis į medikus. 
 
Gydytojui reikėtų parodyti šį saugos duomenų lapą. 
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   Priemonės, kurių gali imtis tik 

gydytojas 
Nėra konkretaus priešnuodžio šios medžiagos poveikiui. Galima 
taikyti skrandžio plovimą ir/arba duoti aktyviosios anglies. Po 
nukenksminimo reikėtų gydyti simptomus ir klinikinę būklę.  

 
5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 
 
  5.1. Gesinimo priemonės  ....................  Nedideliems gaisrams gesinti tinka anglies dioksidas, dideliems – 

vandens purslai ar putos. Venkite stiprios vandens srovės. 
   
  5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio 

keliami pavojai 
Pagrindiniai skilimo produktai yra anglies monoksidas ir anglies 
dioksidas. 
 

  5.3. Patarimai gaisrininkams .............  Vandeniu vėsinkite gaisre atsidūrusias pakuotes. Prie gaisro 
artinkitės pavėjui, kad išvengtumėte pavojingų garų ir toksiškų 
skilimo produktų. Gesinkite gaisrą iš apsaugotos vietos arba 
didžiausio leistino atstumo. Aplink teritoriją iškaskite griovelį, kad 
apsaugotumėte nuo vandens nutekėjimo. Ugniagesiai turi dėvėti 
apsauginius drabužius ir kvėpavimo aparatus. 

 
♣♣♣♣  6 SKIRSNIS: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 
 
  6.1. Asmens atsargumo priemonės, 

apsaugos priemonės ir skubios 
pagalbos procedūros 

Rekomenduojama turėti iš anksto nustatytą planą išsiliejimų 
tvarkymui. Reikėtų turėti tuščių, uždaromų indų išsiliejusios 
medžiagos surinkimui. 
 
Didelio išsiliejimo atveju (10 tonų produkto ar daugiau): 
1. Naudokite individualias apsaugos priemones; žr. 8 skyrių 
2. Skambinkite tel. nr. nelaimės atvejui, žr. 1 skyrių 
3. Įspėkite atitinkamas institucijas. 
 
Valydami išsiliejusias medžiagas laikykitės visų atsargumo 
priemonių. Naudokite asmenines apsaugos priemones. 
Priklausomai nuo išsiliejimo dydžio tai gali būti respiratorius, veido 
kaukė ar akių apsauga, apsaugantys nuo cheminio poveikio rūbai, 
pirštinės ir batai. 
 
Jei saugu, nedelsiant sustabdykite išsiliejimo šaltinį. Kaip galima 
labiau sumažinti ar neleisti formuotis dulksnai. Pašalinti ugnies 
šaltinius. 
 

  6.2. Ekologinės atsargumo priemonės  Lokalizuokite išsiliejimą, kad nebūtų užterštas paviršius, gruntas ar 
vanduo. Plovimui naudojamas vanduo neturi patekti į paviršinio 
vandens surinkimo sistemas. Apie nevaldomą patekimą į vandenį 
reikia įspėti atitinkamas institucijas. 
 

  6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei 
priemonės 

Rekomenduojama apsvarstyti tokias išsiliejimo poveikio mažinimo 
priemones kaip apsaugines sienas ar gaubtus. Žr. GHS (4 priedas, 6 
skyrius). 
 
Naudokite nekibirkščiuojančius įrankius ir įrangą. Jei reikia, 
uždenkite vandens nuotėkų sistemas. Nedidelius ant grindų ar kitų 
nelaidžių paviršių išsiliejusios medžiagos kiekius surinkite 
naudodami sugeriančią medžiagą, pvz., universalų rišiklį, Fulerio 
žemę ar kitą sugeriantį molį. Surinktas medžiagas patalpinkite į 
tinkamą talpą. Išvalykite plotą valikliu ir dideliu kiekiu vandens. 
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Plovimui naudotą skystį surinkite ir perkelkite į tinkamą talpą. 
Panaudotas talpas reikia gerai uždaryti ir pažymėti. 
 
Žemė, į kurią susigeria išsiliejusi medžiaga, turi būti nukasta ir 
perkelta į tinkamas talpas. 
 
Medžiagai išsiliejus į vandenį reikia kaip įmanoma labiau jį 
izoliuoti. Užterštas vanduo turi būti surinktas ir atiduotas išvalymui 
ar išmetimui. 
 

  6.4. Nuoroda į kitus skirsnius  ............  Apie asmenines apsaugos priemones skaitykite 8.2 skyriuje. 
Apie išmetimą skaitykite 13 skyriuje. 

 
♣♣♣♣  7 SKIRSNIS: NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 
 
  7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios 

atsargumo priemonės 
Saugokite nuo ugnies šaltinių, karščio. 
 
Pramoninėje aplinkoje rekomenduojama vengti asmeninių kontaktų 
su produktu, jei įmanoma naudoti uždaras sistemas su nuotoliniu 
valdymu. Jei tai neįmanoma, medžiagas reikia perkelti naudojant 
mechanines priemones. Reikalinga tinkama ventiliacija ar vietinė 
ištraukiamoji ventiliacija. Išmetamos dujos turi būti filtruojamos ar 
kitaip apdorojamos. Daugiau informacijos apie asmenines apsaugos 
priemones šioje situacijoje pateikiama 8 skyriuje. 
 

  Norint naudoti kaip augalų augimo reguliatorių pirmiausia 
perskaitykite informaciją apie įspėjimus ir asmeninės apsaugos 
priemones ant pakuotės etiketės. Joje gali būti pateikiami ir 
nurodymai ar galiojančios politikos. Jei jų nėra, žr. 8 skyrių. 
 

  Nedelsiant nusirenkite užterštus drabužius. Gerai nusiplaukite. Po 
kiekvieno naudojimo vandeniu ir muilu nuplaukite apsauginius 
drabužius ir įrangą.  
 

  Įkvėpus šio produkto garų gali aptemti sąmonė, padidėja rizika 
dirbant su įrenginiais ir vairuojant. 
 

  Neišmeskite į aplinką. Visas atliekas ir likučius iš valymo įrangos ir 
t.t. surinkite ir išmeskite kaip pavojingas atliekas. Apie išmetimą 
skaitykite 13 skyriuje. 
 

  7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, 
įskaitant visus nesuderinamumus 

Šis produktas yra stabilus esant normalioms sandėliavimo 
sąlygoms. 
 

  Laikykite uždaruose, pažymėtuose induose. Sandėliavimo patalpos 
turi būti pastatytos iš nedegių medžiagų, uždaros, sausos, 
vėdinamos ir su nelaidžiomis grindimis, su prieigos apribojimais 
neįgaliotiems asmenims ir vaikams. Patalpa turi būti naudojama tik 
chemikalų sandėliavimui. Patalpoje negali būti maisto, gėrimų, 
pašarų ir sėklų. Turi būti rankų plovimo taškas. 

   
  7.3.  Konkretus (-ūs) galutinio 

naudojimo būdas (-ai) 
Produktas yra registruotas augalų augimo reguliatorius, kuris gali 
būti naudojamas tik tais tikslais, kuriems registruotas, pagal 
reglamentuojančių institucijų patvirtintą etiketę. 
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♣♣♣♣  8 SKIRSNIS: POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA 
 
  8.1.  Kontrolės parametrai  
 Poveikio ribinės vertės  ..................  Mūsų žiniomis trineksapak-etilui nenustatytos. Tetrahidrofurfurilo 

alkoholiui AIHA nustatė 2 ppm darbo aplinkos poveikio lygį 
(WEEL, TWA). 
 

  Tačiau gali egzistuoti kitos asmeninio poveikio ribos, kurias nustato 
vietiniai įstatymai ir kurių reikia laikytis. 
 

 Stebėjimo metodai  .........................  Dėl stebėjimo metodų reikia susisiekti su saugumo duomenų lapo 
tiekėjais. 
 

 Trineksapak-etilas 
DNEL, per burną  ...........................  
PNEC, vandens aplinka  .................  

 
0,34 mg/kg svorio/dieną 
0,0034 mg/l 

   
  8.2. Poveikio kontrolė  .........................  Naudojant uždaroje sistemoje nereikia naudoti asmeninės apsaugos 

priemonių. Esant poreikiui atidaryti sistemą, apsvarstykite įrangos 
ar vamzdžių sistemos nukenksminimo galimybę. 
 
Jei neįmanoma naudoti uždaros sistemos, asmeninio poveikio 
rekomenduojama vengti kaip galima labiau naudojant mechanines 
priemones, pvz., užtvaras, ventiliaciją. 
 
Produkto užpildymui į galutines talpas numatytoje vietoje 
naudokite apsaugines pirštines ir chemikalams atsparius 
kombinezonus arba prijuostes, jei nėra kitų apsaugos priemonių.  
 
Naudojant kaip augalų augimo reguliatorių reikalingos pirštinės. 
 
Netyčinio didelio poveikio atveju gali prireikti daugiau asmeninių 
apsaugos priemonių, pvz., veido kaukės ir chemikalams atsparių 
kombinezonų. 
 

 

 

Kvėpavimo įranga  ...  Nėra tikėtina, kad produktas įprasto perkėlimo metu sukels poveikį 
per orą, tačiau tuo produkto nuotėkio atveju, kai susiformuoja daug 
garų ar dulksnos, darbuotojai turėtų naudoti oficialiai patvirtintas 
apsaugines priemones su universaliais bei dalelių filtrais. 
 

 

 

Rankų apsaugos 
priemonės 

Jei numatoma daug rankų darbo su medžiaga, dėvėkite apsaugines 
pirštines. Šios medžiagos prasiskverbimo į produktą laikas 
nežinomas, tačiau tikėtina, kad jos suteikia tinkamą apsaugą. 
 

 

 

Akių apsaugos 
priemonės 

Dėvėkite apsauginius akinius. Rekomenduojama darbo vietoje 
sumontuoti akių praplovimo fontaną, jei netyčia įvyktų medžiagos 
sąlytis su akimis. 

    
 

 

Odos apsaugos 
priemonės 

Dėvėkite atitinkamus chemikalams atsparius drabužius 
(priklausomai nuo galimo poveikio), kad apsisaugotumėte nuo 
sąlyčio su oda. Paprastai daugelyje įprasto darbo situacijų, kai 
negalima išvengti sąlyčio su medžiaga tam tikram laiko tarpui, 
užteks vandeniui nelaidžių kelinių ir prijuostės iš chemikalams 
atsparių medžiagų arba PE kombinezonų. PE kombinezonus po 
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naudojimo reikia išmesti, jei jie užteršti. Ilgesnio sąlyčio atvejais 
gali reikėti naudoti kombinezonus su apsauginiu laminatu. 

 
♣♣♣♣  9 SKIRSNIS: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 
 
  9.1. Informacija apie pagrindines fizines 

ir chemines savybes 
 

   Išvaizda  .........................................  Rusvai rudas skystis 
   Kvapas  ...........................................  Primena klijus 
 Kvapo slenkstis  .............................  Nenustatyta 
 pH  ..................................................  1% vandens tirpalas: 3,5 prie 20 °C 
 Lydymosi/užšalimo taškas  ............  Nenustatyta 
 Pradinis virimo taškas ir virimo riba Nenustatyta 

Tetrahidrofurfurilo alkoholis : 178 °C 
Trineksapak-etilas : Išsiskaido pradedant nuo 310 °C 

 Pliūpsnio taškas  .............................  78 °C 
 Garavimas  .....................................  Nenustatyta 
 Degumas (kietas/dujos)  .................  Netaikoma (produktas skystas) 
 Viršutinė/apatinė degumo ar 

sprogumo riba  ...............................  
 
Tetrahidrofurfurilo alkoholis : 1,5 – 9,7 tūrio % 

 Garų slėgis  .....................................  Tetrahidrofurfurilo alkoholis : 30 Pa prie 20 °C 
Trineksapak-etilas  : 2,16 x 10-3 Pa prie 25 °C 

 Garų tankis  ....................................  (Oras = 1) 
Tetrahidrofurfurilo alkoholis : 3,5 

 Santykinis tankis  ...........................  Nenustatyta 
Tankis: 1,10 g/ml 

 Tirpumas  .......................................  Trineksapak-etilo tirpumas prie 25 °C: 
metanolyje > 500 g/l 
acetone  > 500 g/l 
n-oktanolyje    420 g/l 
toluene > 500 g/l 
dichlormetane > 500 g/l 
etilo acetate > 500 g/l 
heksane      45 g/l 
vandenyje   1,1 g/l prie pH 3,5 
   2,8 g/l prie pH 4,9 
 10,2 g/l prie pH 5,5 
    21,1 g/l prie pH 8,2 

 Skilimo koeficientas  
n-oktanolyje/vandenyje 

Trineksapak-etilas:           log Kow = 1,5 prie pH 5 ir 25 °C 
     log Kow = -0,29 prie pH 6,9 ir 25 °C 
     log Kow = -2,1 prie pH 8,9 ir 25 °C 

 Automatinio užsidegimo temperatūra 268°C 
 Irimo temperatūra  ..........................  Nenustatyta 
 Klampumas  ...................................  23 mPa prie 20°C, 10 mPa prie 40 °C 
 Sprogumo savybės  ........................  Nesprogus 
 Oksidavimosi savybės  ...................  Neoksiduojantis 
   
  9.2. Kita informacija  
 Maišymasis  ....................................  Produktas išsisklaido vandenyje. 
 
♣♣♣♣  10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 
 
10.1. Reaktingumas  ..............................  Mūsų žiniomis produktas neturi specialaus reaktyvumo. 

 
10.2. Cheminis stabilumas  ...................  Stabilus aplinkos temperatūrose. 
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10.3. Pavojingų reakcijų galimybė  ......  Nežinoma. 
 

10.4. Vengtinos sąlygos  ........................  Produkto šildymas sukels pavojingus ir erzinančius garus.  
 

10.5. Nesuderinamos medžiagos  ..........  Nežinoma. 
 

10.6. Pavojingi skilimo produktai  .......  Žr. 5.2 skyrių. 
 
♣♣♣♣  11 SKIRSNIS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 
11.1. Informacija apie toksinį poveikį  
   
 Produktas  
 Ūminis toksiškumas  ......................  Nėra tikėtina, kad produktas kels pavojų įkvėpus, sąlyčio su oda 

metu ar prarijus. Tačiau su medžiaga visuomet reikia elgtis kaip su 
chemikalu. Ūminis produkto toksiškumas matuojamas: 
 

 Patekimo būdai - prarijus LD50, per burną, žiurkė: > 2000 mg/kg (metodas OECD 420) 

  - per odą  LD50, per odą, žiurkė: > 2000 mg/kg (metodas OECD 402) 

  - įkvėpimas LC50, įkvėpimas, žiurkė: > 5,16 mg/l/4 val. (metodas OECD 403) 
    

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 
(R.t.d.n.k.k.) 
 

 Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas  Šiek tiek erzina odą (metodas OECD 404). R.t.d.n.k.k. 
 

 Didelis kenksmingumas akims ir 
(arba) akių dirginimas  ...................  

 
Vidutiniškai erzina akis (metodas OECD 405). R.t.d.n.k.k. 
 

 Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas Nesukelia odos jautrumo (metodas OECD 429). R.t.d.n.k.k. 
 

 Aspiracijos pavojus  .......................  Produktas nesukelia pavojaus alsavimui. R.t.d.n.k.k. 
 

 Simptomai ir poveikis, ūmus ir 
chroniškas 

Mūsų žiniomis neigiamo poveikio žmonėms nėra. Bandymų su 
gyvūnais metu davus dideles dozes buvo pastebimas oro trūkumas 
ir sunkumas kvėpuojant. 
 

 Trineksapak-etilas  
 Ūminis toksiškumas  ......................  Trineksapak-etilas nėra kenksmingas jei paveikia vienąkart. 

R.t.d.n.k.k. Ūmus toksiškumas: 
 

 Patekimo būdai - prarijus LD50, per burną, žiurkė (patelė): 4210 mg/kg (metodas OECD 401) 

   LD50, per burną, žiurkė (patinas): 4610 mg/kg 

  - per odą  LD50, per odą, žiurkė: > 4.000 mg/kg (metodas OECD 402) 

  - įkvėpimas LC50, įkvėpimas, žiurkė: > 5,3 mg/l/4 val. (metodas OECD 403) 
    
 Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas  Neerzina odos (metodas OECD 404). R.t.d.n.k.k. 

 
 Didelis kenksmingumas akims ir 

(arba) akių dirginimas  ...................  
 
Šiek tiek erzina akis (metodas OECD 405). R.t.d.n.k.k. 
 

 Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas Nesukelia jautrumo (metodas OECD 406). R.t.d.n.k.k. 
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 Mutageninis poveikis lytinėms 
ląstelėms 

Trineksapak-etilas neskatino chromosomų pakitimų kinų žiurkėno 
kiaušidžių ląstelėse (metodas OECD 473). Trineksapak-etilas kitų 
bandymų metu buvo neigiamas. R.t.d.n.k.k. 
 

 Kancerogeniškumas  ......................  Pelėse nepastebėtas kancerogeniškumo poveikis (metodas OECD 
453). Žiurkėse neoplazmos pasireiškė tik esant labai didelei dozei. 
Stebėjimai buvo nevertinami. R.t.d.n.k.k. 
 

 Toksiškumas reprodukcijai  ...........  Motinoms davus netoksiškas trineksapak-etilo dozes nepastebėta 
poveikio vaisingumui (metodas OECD 416). Trineksapak-etilas 
nebuvo teratogeniškas (nesukelia apsigimimų) (metodas OECD 
414). R.t.d.n.k.k. 
 

 STOT – vienkartinis poveikis  .......  Mūsų žiniomis, nepastebėta konkrečių padarinių. R.t.d.n.k.k. 
   
 STOT – daugkartinis poveikis  ......  Tiksliniai organai: Inkstai, kepenys 

NOAEL: 500 ppm (34 mg/kg pagal svorį/dieną) 90 trukmės žiurkės 
tyrimas (metodas OECD 408) remiantis histologiniais poveikiais 
inkstams ir padidėjusiu kepenų svoriu. R.t.d.n.k.k. 
 

 Tetrahidrofurfurilo alkoholis 
 Ūminis toksiškumas  ......................  Tetrahidrofurfurilo alkoholis nėra kenksmingas jei paveikia 

vienąkart. R.t.d.n.k.k. Ūmus toksiškumas: 
 

 Patekimo būdai - prarijus LD50, per burną, žiurkė: > 2000 mg/kg (metodas OECD 423) 

  - per odą  LD50, per odą, žiurkė: nėra 

  - įkvėpimas LC50, įkvėpimas, žiurkė: nėra 
    
 Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas  Nedirgina odos. R.t.d.n.k.k. 

 
 Didelis kenksmingumas akims ir 

(arba) akių dirginimas  ...................  
 
Vidutiniškai erzina akis. R.t.d.n.k.k. 
 

 Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas Nėra informacijos. 
 

 Mutageninis poveikis lytinėms 
ląstelėms  ........................................  

Nėra mikrobų ląstelių mutageniškumo bandymų rezultatų. 
Tetrahidrofurfurilo alkoholis kitų bandymų metu buvo neigiamas. 
R.t.d.n.k.k. 
 

 Kancerogeniškumas  ......................  Nėra. 
 

 Toksiškumas reprodukcijai  ...........  Davus dozę buvo pastebimas sumažėjęs sėklidžių svoris, sėklinių 
kanalų epitelio nekrozė, ankstyva rezorbcija ir sumažėjęs vaisiaus 
svoris bei kitas neigiamas poveikis. R.t.d.n.k.k. 
 

 STOT – vienkartinis poveikis  .......  Dideliais kiekiais medžiaga gali sukelti narkotinį poveikį. 
R.t.d.n.k.k. 

   
 STOT – daugkartinis poveikis  ......  Esant pakartotiniam kontaktui organiniai tirpikliai dažniausiai 

sukelia negrįžtamus nervų sistemos pakitimus. 
 
Tiksliniai organai: kepenys, sėklidės 
NOAEL: 500 ppm (apie 40 mg/kg svorio/dienai) per 90 dienų 
žiurkės tyrimą remiantis padidėjusiu kepenų svoriu ir sumažėjusiu 
sėklidžių svoriu. R.t.d.n.k.k. 
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 Aspiracijos pavojus  .......................  Paprastai nemanoma, kad tetrahidrofurfurilo alkoholis sukelia 

kvėpavimo sunkumų, tačiau esant specialioms sąlygoms taip gali 
nutikti. R.t.d.n.k.k. 

 
 Poli(oksi-1,2-etanedil), α-[2,4,6-tris(1-feniletil)fenil)-ω-hidroksi- 
 Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas  Gali suerzinti odą. R.t.d.n.k.k. 

 
 Didelis kenksmingumas akims ir 

(arba) akių dirginimas  ...................  
Erzina akis. 
 
 

 STOT – vienkartinis poveikis  .......  Gali suerzinti gleivines. 
 

 Kitos išvados  .................................  Nėra informacijos. 
 

 Natrio dokuzatas  
 Ūminis toksiškumas  ......................  Medžiaga nelaikoma pavojinga prarijus, sąlyčio su oda metu ar 

įkvėpus. R.t.d.n.k.k. Ūmus toksiškumas: 
   
 Patekimo būdai - prarijus LD50, per burną, žiurkė: > 2.100 mg/kg (metodas OECD 401) 

  - per odą  LD50, per odą, žiurkė: > 10.000 mg/kg (metodas OECD 402) 

  - įkvėpimas LC50, įkvėpimas, žiurkė: apie 20 mg/1/4 val. 
    
 Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas  Erzina odą (metodas OECD 404). 

 
 Didelis kenksmingumas akims ir 

(arba) akių dirginimas 
Stipriai erzina akis, gali sukelti negrįžtamus pažeidimus (metodas 
OECD 405). 
 

 Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas Mūsų žiniomis nebuvo pastebėta jokių alergeniškų savybių. 
R.t.d.n.k.k. 
 

 Mutageninis poveikis lytinėms 
ląstelėms 

Galimų poveikių indikacijos matomos trijuose bandymuose 
(metodas OECD 473). Tačiau poveikis buvo matomas tik esant S-9 
ir tik tokiomis dozėmis, kurios labai artimos toksiškumo ribai. 
R.t.d.n.k.k. 
 

 Kancerogeniškumas  ......................  Dviejuose bandymuose nepastebėtas kancerogeniškumo poveikis 
(metodas OECD 451). R.t.d.n.k.k. 

   
 Toksiškumas reprodukcijai  ...........  Nėra poveikio vaisingumui ir neteratogeniškas (nesukelia 

apsigimimų) (metodas OECD 416). R.t.d.n.k.k. 
 

 STOT – vienkartinis poveikis  .......  Mūsų žiniomis nebuvo pastebėta konkretaus poveikio po 
vienkartinio kontakto nei jau paminėti. R.t.d.n.k.k. 
 

 STOT – daugkartinis poveikis  ......  NOEL 750 mg/kg svoriui/dieną 90 dienų žiurkių studijoje (metodas 
OECD 408). R.t.d.n.k.k. 
 

 Aspiracijos pavojus  .......................  Medžiagos nėra tokio tipo, kuris sukeltų pavojų alsavimui. 
R.t.d.n.k.k. 

 
♣♣♣♣  12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 
12.1. Toksiškumas  ................................  Trineksapak-etilas mažina daugelio augalų augimą. Jis laikomas 

netoksišku žuvims, vandens bestuburiams, paukščiams, 
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žinduoliams, vabzdžiams ir dirvožemio mikro- ir 
makroorganizmams. 
 

 Produkto toksiškumas matuojamas: 
 

 - Žuvims Vaivorykštinis upėtakis (Oncorhynchus mykiss) 96-val. LC50: 54 mg/l 

 - Bestuburiai Dafnijos (Daphnia magna)   .................................  48-val. EC50: > 100 mg/l 

 - Dumbliai Žalieji dumbliai (Pseudokirchneriella subcapitata) 72-val. IC50: 25,4 mg/l 

 - Vandens  
    augalai 

Plūdenos (Lemna gibba)  ......................................  7-dienos EC50: 11,0 mg/l 

 - Sliekai Eisenia fetida   ......................................................  14-dienų EC50: > 1000 mg/kg sauso  
                         dirvožemio 

 - Vabzdžiai Bitės (Apis mellifera L.):  ......................................  48-h LD50, kontaktas: > 439 µg/bitei 

   48-h LD50, per burną: > 398 µg/bitei 
   
12.2. Patvarumas ir skaidomumas  ......  Trineksapak-etilas neatitinka biologinio išsiskaidymo kriterijų, 

tačiau jis skyla aplinkoje. Pusamžis įprastai mažesnis nei 1 diena 
dirvožemyje. Yrantys produktai ir toliau skaidomi, tačiau lėčiau. 
Skaidymas vyksta daugiausiai mikrobiologiškai. 
 
Produkte yra nedidelis kiekis neišsiskaidančių medžiagų, kurios 
gali neišsiskaidyti vandens valymo įrenginiuose. 
 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas  .....  Dėl oktanolio-vandens skilimo koeficientų žr. 9 skyrių. 
 
Dėl santykinai didelio tirpumo vandenyje ir išsiskaidymo 
trineksapak-etilas biologiškai nesikaupia. 
 

12.4. Judumas dirvožemyje  .................  Esant įprastoms sąlygoms trineksapak-etilas yra vidutiniškai 
mobilus dirvožemyje. 
 

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai Nė viena iš sudėtinių dalių neatitinka kriterijų PBT arba vPvB. 
 

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis Kiti atitinkami pavojingi poveikiai aplinkoje nėra žinomi. 
 
♣♣♣♣  13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 
13.1. Atliekų tvarkymo metodai  ..........  

 
 
Produkto išmetimas  .......................  
 
 
 
 
 
 
 
 
Pakuotės išmetimas  .......................  
 

Likęs medžiagos kiekis ir tuščia, tačiau nevalyta pakuotė turi būti 
laikomi pavojingomis atliekomis. 
 
Pagal 2008/98/EB atliekų direktyvą pirmiausia reikėtų svarstyti 
pakartotinio naudojimo ar perdirbimo galimybes. Jei tai 
neįmanoma, medžiagas galima pristatyti į licencijuotą chemikalų 
naikinimo gamyklą arba valdomo sudeginimo su išmetamųjų dujų 
valymu gamyklą. 
 
Neužterškite vandens, maisto, pašarų ar sėklų sandėliuodami ar 
išmesdami. Neišmeskite į kanalizacijos sistemas. 
 
Talpas galima tris kartus praskalauti (arba atitinkamai išvalyti) ir 
pateikti perdirbti ar atnaujinti. Taip pat galima pradurti pakuotę, 
kad ji būtų nenaudojama kitais tikslais, o tuomet išmesta į sanitarinį 
sąvartyną. Valdomas sudeginimas su išmetamųjų dujų valymu 
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galimas pakuotėms iš degių medžiagų. 
 
Atliekų ir pakuočių išmetimas visuomet turi būti atliekamas pagal 
visus taikomus vietinius įstatymus. 

 
♣♣♣♣  14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 
 
 ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO klasifikacija 
 
14.1. JT numeris  ...................................  Neklasifikuojamas kaip pavojinga medžiaga transportavimui  

 
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas Netaikoma 

 
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)  Netaikoma 

 
14.4. Pakuotės grupė  ............................  Netaikoma 

 
14.5. Pavojus aplinkai  ..........................  Medžiaga kenksminga vandens organizmams. 

 
14.6. Specialios atsargumo priemonės 

naudotojams  ................................  
 
Neišmeskite į aplinką. 
 

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

Produktas netransportuojamas cisternose. 

 
♣♣♣♣  15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 
 
15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu 

susiję saugos, sveikatos ir aplinkos 
teisės aktai 

Mūsų žiniomis netaikomi specifiniai reglamentai. 
 
Visoms sudedamosioms medžiagoms galioja ES chemikalų 
įstatymai. 
 

15.2. Cheminės saugos vertinimas  ......  Cheminio saugumo vertinimai neatlikti. 
 
♣♣♣♣  16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA 
 
 Atitinkami SDL pokyčiai  ..............  Atlikti įvairūs pokyčiai, kad SDL atitiktų reglamentą 453/2010, 

tačiau juose nėra naujos informacijos apie pavojingas savybes 
 

 Santrumpų sąrašas  .........................  AIHA American Industrial Hygiene Association 
CAS Chemical Abstracts Service 
CLP Classification, Labelling and Packaging; refers to EU  
 regulation 1272/2008 as amended 
Dir. Directive 
DNEL Derived No Effect Level 
DPD Dangerous Preparation Directive; refers to Dir.  
 1999/45/EC as amended 
DSD Dangerous Substance Directive; refers to Dir.  
 67/548/EEC as amended 
EC Emulsifiable Concentrate or European Community 
EC50 50% Effect Concentration 
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical  
 Substances 
GHS Globally Harmonized classification and labelling  
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 System of chemicals, Fourth revised edition 2011 
IBC International Bulk Chemical code 
IC50 50% Inhibition Concentration 
ISO International Organisation for Standardization 
IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry 
LC50 50% Lethal Concentration 
LD50 50% Lethal Dose 
MARPOL Set of rules from the International Maritime  
 Organisation (IMO) for prevention of sea pollution 
NOEL No Observed Effect Level 
N.o.s. Not otherwise specified 
OECD Organisation for Economic Cooperation and  
 Development 
PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic 
PE Polyethylene 
PNEC Predicted No Effect Concentration 
Reg.  Regulation 
R.t.d.n.k.k.: Remiantis turimais duomenimis neatitinka  
 klasifikavimo kriterijų. 
S-9 Post-mitochondrial fraction prepared from the livers of  
 rodents used for metabolic activation 
SDS Safety Data Sheet 
SP Safety Precaution 
STOT Specific Target Organ Toxicity 
TWA Time Weighed Average 
vPvB very Persistent, very Bioaccumulative 
WEEL Workplace Environmental Exposure Levels 
WHO World Health Organisation 

   
 Nuorodos  .......................................  Išmatuoti produkto toksiškumo ir ekotoksiškumo duomenys yra 

nepublikuoti įmonės duomenys. Duomenys apie sudedamąsias dalis 
pateikiami publikuotoje literatūroje, keliose vietose. 
 

 Klasifikacijos metodas  ..................  Skaičiavimo metodas 
 

 Naudojamos R frazės  ....................  
 

R36 Dirgina akis. 
R38 Dirgina odą. 
R41  Gali smarkiai pažeisti akis. 
R52/53 Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti 
ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. 
 

 Naudojami CLP pavojingumo frazės H315 Dirgina odą. 
H318 Smarkiai pažeidžia akis. 
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius 
pakitimus. 
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius 
pakitimus. 
EUH401 Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos 
rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. 
 

 Patarimai apmokymams  ................  Šią medžiagą turėtų naudoti tik tie asmenys, kurie žino jos  
  pavojingas savybes ir buvo apmokyti reikiamų saugumo priemonių. 
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 Informacija, pateikta šiame saugos duomenų lape laikoma tikslia ir patikima, tačiau produkto panaudojimas 
gali skirtis ir gali iškilti situacijos, kurių „Cheminova A/S“ nenumatė. Naudotojas turi patikrinti 
informacijos galiojimą pagal vietos aplinkybes. 
 

 Paruošė: Cheminova A/S 
                      saugos, sveikatos, aplinkosaugos ir kokybės skyrius / GHB 
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I priedas: Poveikio operatoriui mišinio pylimo į galutines talpas gamykloje skaičiavimas 
 
Proceso kategorija: PROC8 
 
Produktas yra mišinys, kuris pilamas į talpas nuo 1 iki 10 litrų.  
Poveikis operatoriui skaičiuojamas pagal modelį, panašų į Vokietijos modelį ir UK Pesticidų operatoriaus 
poveikio modelį (POEM), kurie sukurti naudojimui su augalų apsaugos produktais. Kaip blogiausio 
scenarijaus prielaida naudojama 70% sugertis per odą. Viso poveikio skaičiavimai prognozuojami 
naudojant šiuos modelius ir apibendrinami kaip DNEL santykis aktyviam ingredientui 0,34 mg/kg 
svoriui/dienai. 
 
 
Naudojant vokišką modelį be asmeninės apsaugos priemonių (PPE) ir atsižvelgiant į 70% sugerties per 
odą reikšmę apskaičiuotas poveikis siekia 142 mg/asmeniui/dienai arba 2,03 mg/kg svorio/dienai. Tai 
viršija 0,34 mg/kg svoriui/dienai DNEL, tad turi būti naudojama PPE. 
 
Naudojant tinkamas pirštines sugertis per rankų odą sumažėja, prijuostė ar kombinezonas sugertį per 
kūną ir odą mažina iki 99%. 
 
Naudojant vokišką modelį su pirštinių ir prijuostės/kombinezono naudojimu ir atsižvelgiant į 70% 
sugerties per odą reikšmę apskaičiuotas poveikis siekia 3,88 mg/asmeniui/dienai arba 0,055 mg/kg 
svorio/dienai. Tai žemiau 0,34 mg/kg svoriui/dienai DNEL ir gali būti laikoma priimtinu.  
 
Naudojant UK POEM modelį be asmeninės apsaugos priemonių (PPE) ir atsižvelgiant į 70% sugerties 
per odą reikšmę apskaičiuotas poveikis siekia 1077 mg/asmeniui/dienai arba 17,95 mg/kg svorio/dienai. 
Tai viršija 0,34 mg/kg svoriui/dienai DNEL, tad turi būti naudojama PPE. 
 
UK POEM tinkamų pirštinių bei kombinezonų/prijuostės naudojimas taip pat mažina sugertį per odą 
99 %. 
 
Naudojant UK POEM su pirštinių ir prijuostės/kombinezono naudojimu ir atsižvelgiant į 70% sugerties 
per odą reikšmę apskaičiuotas poveikis siekia 10,80 mg/asmeniui/dienai arba 0,18 mg/kg svorio/dienai. 
Tai žemiau 0,34 mg/kg svoriui/dienai DNEL. 
 
Pagal UK POEM poveikis priimtinas, kai pirštinės ir prijuostė/kombinezonas naudojami užpildymo 
procedūrų metu, kitu atveju svarstomi blogiausio atvejo scenarijai. 
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II priedas: Poveikio operatoriui skaičiavimas naudojant kaip augalų apsaugos produktą 
 
Proceso kategorijos: PROC9, PROC 11 
 
Produktas yra vandenyje tirpus mišinys, kuris pakuojamas į talpas nuo 1 iki 10 litrų. Produktas (augalų 
augimo reguliatorius) skiedžiamas vandeniu, paskleidžiamas naudojant ant traktoriaus montuojamus 
purkštuvus laukams su hidraulinėmis strėlėmis ir antgaliais vieną ar du kartus per augimo sezoną, 
paprastai pavasario metu. Skirtas tik pasėliams. 
 
Poveikis operatoriui skaičiuojamas pagal vokišką modelį ir UK poveikį pesticidų operatoriui modelį 
(POEM). Kaip blogiausio scenarijaus prielaida naudojama 70% sugertis per odą. Viso poveikio 
skaičiavimai prognozuojami naudojant vokiškąjį ir UK POEM modelius ir apibendrinami kaip DNEL 
santykis aktyviam ingredientui 0,34 mg/kg svoriui/dienai. 
 
Prielaidos/duomenys naudojami modeliuose pateikiami 1 lentelėje: 
 
1 lentelė: Prielaidos/duomenys, naudojami modeliuose 
 Vokiškas modelis UK POEM 
Plotas, apdirbtas per dieną 20 ha 50 ha 
Didžiausias naudojamas kiekis 1 kg produkto/ha 1 kg produkto/ha 
Didžiausia naudojama 
koncentracija (talpa 150 l/ha) 

netaikoma 1,67 mg as/ml 

Pakuotė netaikoma 5 l talpa 
Sugertis per odą 70% 70% 
Prasiskverbimas per pirštines 1% 1% 
Operatoriaus kūno svoris 70 kg  60 kg 

 
Poveikio skaičiavimas naudojant vokišką modelį pateikiamas 2 lentelėje (purkštuvas ant traktoriaus, be 
PPE): 
 
2 lentelė: Apskaičiuotas poveikis operatoriui naudojant vokišką modelį 
Poveikis maišymo/pakrovimo metu  
Im/l   = 0,008 mg/kg x 0,25 kg/ha x 20 ha/d. = 0,040 mg/asmeniui/dienai 
Dm/l = 2,0 mg/kg x 0,25 kg/ha x 20 ha/d. = 10 mg/asmeniui/dienai 
Poveikis purškimo metu  
Ia = 0,001 mg/kg x 0,25 kg/ha x 20 ha/d. = 0,005 mg/asmeniui/dienai 
Da/c  = 0,06 mg/kg x 0,25 kg/ha x 20 ha/d. = 0,30 mg/asmeniui/dienai 
Da/h = 0,38 mg/kg x 0,25 kg/ha x 20 ha/d. = 1,90 mg/asmeniui/dienai 
Da/b = 1,6 mg/kg x 0,25 kg/ha x 20 ha/d. = 8,0 mg/asmeniui/dienai 
Bendras poveikis    20,245 mg/asmeniui/dienai 
Bendras sisteminis poveikis (sugertis per odą 70%, sugertis per įkvėpimą 
100%) 

   14,185 mg/asmeniui/dienai 

    0,203 mg/kg svoriui/dienai 
Santrumpos:  I = apskaičiuotas poveikis įkvėpimus 
    D = apskaičiuotas poveikis odai 
    m/l = maišymo/pakrovimo metu 
    a = naudojimo metu 
    (c) = galva 
    (h) = rankos 
    (b) = kūnas 
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Naudojant vokišką modelį be asmeninės apsaugos priemonių (PPE) ir atsižvelgiant į 70% sugerties per 
odą reikšmę apskaičiuotas poveikis siekia 14,185 mg/asmeniui/dienai arba 0,203 mg/kg svorio/dienai. 
Tai žemiau 0,34 mg/kg svoriui/dienai DNEL ir turi būti laikoma priimtinu. 
 
 
Naudojant UK POEM modelį be asmeninės apsaugos priemonių (PPE) ir atsižvelgiant į 70% sugerties 
per odą reikšmę apskaičiuotas poveikis siekia 398,6 mg/asmeniui/dienai arba 6,64 mg/kg svorio/dienai. 
Tai viršija 0,34 mg/kg svoriui/dienai DNEL, tad turi būti naudojama PPE. 
 
Laikoma, kad UK POEM tinkamų pirštinių naudojimas mažina sugertį per rankų odą 99%. 
 
Naudojant UK POEM kai naudojamos pirštinės ir atsižvelgiant į 70% sugerties per odą reikšmę 
apskaičiuotas poveikis siekia 6,64 mg/asmeniui/dienai arba 0,11 mg/kg svorio/dienai. Tai žemiau 0,34 
mg/kg svoriui/dienai DNEL. 
 
Pagal UK POEM poveikis priimtinas, kai pirštinės naudojamos maišymo/užpildymo ir purškimo metu, 
kitu atveju svarstomi blogiausio atvejo scenarijai. 
 


