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Poweroil 16500001

1.  Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1.  Produkto identifikatorius
Informacija apie produktą : Skystis.

Nuor. n° : 16500001

1.2.  Medžiagos ar mišinio atitinkamos žinomos naudojimo paskirtys ir nerekomenduojamos paskirtys
Naudojimas : Priemaišos

1.3.  Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Įmonės identifikavimas : Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V.

P.O. Box 355 3830 AK Leusden, The Netherlands
Phone: (+31) (0) 33 4453 160
Fax:       (+31) (0) 33 4321 598
h.vogelezang@mabeno.com

1.4.  Pagalbos telefono numeris
Pagalbos telefono numeris : Žiūrėti tiekėją. ( Telefono numeris yra prieinama tik darbo valandomis. )

arba
Prireikus pagalbos, skambinkite į vietinį apsinuodijimų kontrolės centrą
LT : +370 52 36 20 52, +370 52 36 20 92
LV : +371 704 2468
EE : +372 6269379, 16662

2.  Pavojingumo nustatymas

2.1.  Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal EB 67/548 ar EB 1999/45

: Neklasifikuojama

2.2.  Ženklinimo elementai

Ženklinimas pagal  EB 67/548 ar EB 1999/45

Informacinis lapelis : Nereikalaujama.

• Papildoma informacija apie pavoju : Siekiant išvengti neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, laikytis vartojimo instrukcijų.

2.3.  Kiti pavojai
Esant normalioms sąlygoms jokių.

3.  Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Medžiagos pavadinimas Turinys CAS nr. EB nr. Rodyklės nr. REACH

Fatty acid alcohol ethoxylate : 1  - 10 % 68920-66-1 ----- ----- ----- Xi; R38

----------------------------------

Skin Irrit. 2

Fatty acid alcohol ethoxylate : 1  - 5 % 68439-50-9 ----- ----- ----- Xi; R41

N; R50

----------------------------------

Eye Dam 1

Aquatic Acute 1

Kita informacija

Manoma, kad pats produktas nėra pavojingas, tačiau jo sudėtyje yra pavojingų sudedamųjų dalių.

Žiūrėti 16 antraštę, kur pateiktas kiekvienos svarbios R frazės pilnas tekstas.
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4.  Pirmosios pagalbos priemonės

4.1.  Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Pirmoji pagalba

Įkvėpimas : Išneškite nukentėjusįjį į gryną orą.
Jei nemalonūs pojūčiai stiprėja, kreipkitės medicininės pagalbos.

Kontaktas su oda : Nusivilkite užterštus drabužius ir plaukite paveiktą odos sritį jautriai odai skirtu muilu bei šiltu
vandeniu.
Jeigu žalingas poveikis arba dirginimas stiprėja, kreipkitės medicininės pagalbos.

Kontaktas su akimis : Įvykus produkto kontaktui su akimis, nedelsdami plaukite akis švariu vandeniu apie 20-30
minučių.
Jeigu dirginimas stiprėja, kreipkitės medicininės pagalbos.

Nurijimas. : Plaukite burną su ( Vandeniu ) Duokite atsigerti vandens.
Kreipkitės medicininės pagalbos.

4.2.  Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir vėlesnis)
Nėra jokios informacijos apie formuluotę.

4.3.  Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Pastaba gydytojui : Gydykite simptomus.

5.  Priešgaisrinės priemonės

5.1.  Gaisro gesinimo priemonės
Gaisro gesinimo priemonės

- Tinkamos : vandens purkštuvas , putos , anglies dioksidas , milteliai

- Nenaudojamas : Negesinkite stipria vandens srove.

5.2.  Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Ypatingi pavojai : Terminis skilimas išskiria: anglies dioksidas , anglies monoksidas

5.3.  Patarimai gaisrininkams
Priešgaisrinė apsauga : Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius

6.  Atsargumo priemonės, medžiagoms ar preparatams avarijų metu patekus į aplinką

6.1.  Asmeninės atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Asmeninės atsargumo priemonės : Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Neįkvėpti aerozolių.

6.2.  Aplinkos apsaugos atsargumo priemonės
Atsargos priemonės skirtos aplinkos : Venkite produkto patekimo į aplinką. Neleiskite medžiagai patekti į kanalizacijos vamzdžius
apsaugai bei viešuosius geriamuosius vandenis.

6.3.  Surinkimo ir valymo metodai bei medžiagos
Po išsiliejimo ir/arba pratekėjimo : Leiskite produktui susigerti į inertišką medžiagą (pavyzdžiui, sausas smėlis arba žemės), tada

patalpinkite šį turinį į cheminių atliekų konteinerį. Surinkite išsiliejusį produktą ir patalpinkite į
tam skirtą konteinerį.

6.4.  Nuoroda į kitus skirsnius
Žiūrėti 8 antraštę.
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7.  Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1.  Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Tvarkymas : Darbo vietoje reikalingas geras vėdinimas.

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti

7.2.  Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus neatitikimus
Saugojimas : Laikykite sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje.

Pakuotę laikykite uždarytą, kai ji nenaudojama.
Laikyti atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių , karščio
Saugojimo temperatūra:
   minimali temperatūra: 5 °C
   maksimali temperatūra: 35 °C

Medžiagos iš kurių gaminamos
pakuotės

7.3.  Specifinė (-ės) galutinio naudojimo paskirtis (-ys)

8.  Poveikio kontrolė arba individuali apsauga

8.1.  Kontrolės parametrai
Asmeninė apsauga

- Kvėpavimo apsauga : Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones

- Odos apsauga : Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius ir chemiškai atsparius batus

- Akių apsauga : Cheminiai arba apsauginiai akiniai.

- Rankų apsauga : Mūvėkite tinkamas, chemikalų prasiskverbimui atsparias, pirštines.

Pramoninė higiena : Darbo vietoje reikalingas geras vėdinimas.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti
Prieš valgant, geriant arba rūkant bei baigus darbą, plaukite rankas ir kitas paveiktas sritis
jautriai odai skirtu muilu bei vandeniu.

8.2.  Profesinio poveikio ribos
Profesinės sąveikos ribos : Nenustatytas.

9.  Fizinės ir cheminės savybės

9.1.  Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Fizinė būklė : Skystis.

Spalva : geltonas

Kvapas : Bruožas

pH vertė : 4 - 7 (1% vandeninis tirpalas )

Pliūpsnio temperatūra [°C] : > 180

Tankis  [kg/m3] : 920

Tirpumas vandenyje : Emulsinis.

Tąsumas : 57 mPa.s

Degumas : Nedegus.

Oksidacinės savybės : Neoksiduojantis.

Sprogstamosios savybės : Nesprogsta.

9.2.  Kita informacija

Makhteshim Agan Holland & Nordic B.V.
P.O. Box 355  3830 AK    Nederland
Tel. +31334948494



Psl. : 4 / 5

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Peržiūrėto leidimo nr. : 0

Data : 7 / 4 / 2011

Anuliavimas : 0 / 0 / 0

Poweroil 16500001

10.  Stabilumas ir reaktyvumas

10.1.  Reaktyvumas

10.2.  Stabilumas
Stabilumas : Medžiaga išlieka nepakitusi mažiausiai 24 mėnesius.

10.3.  Pavojingų reakcijų galimybė
Pavojinga reakcija : Nesitikima.

10.4.  Vengtinos sąlygos
Vengtinos sąlygos : tiesioginės saulės šviesos , Karštis , atviros liepsnos , degūs šaltiniai

10.5.  Vengtinos medžiagos
Vengtinos medžiagos : Drėgmė

10.6.  Pavojingi irimo produktai
Pavojingi irimo produktai : anglies dioksidas , anglies monoksidas

11.  Toksikologinė informacija

11.1.  Informacija apie toksinius poveikius
Ūmus toksiškumas : Nebandytas

Odos ėsdinimas ir dirginimas : Gali sukelti odos dirginimą.

Smarkus akių pažeidimas ir akių : Gali sukelti akių dirginimą.
sudirginimas

12.  Ekologinė informacija

12.1.  Toksiškumas
Ekotoksiškumas : Nebandytas

12.2.  Ištvermingumas - degradavimas

12.3.  Bio-akumuliacinis potencialas

12.4.  Mobilumas dirvožemyje

12.5.  PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

12.6.  Kitas nepageidaujamas poveikis

13.  Atliekų tvarkymas

13.1.  Atliekų apdorojimo metodai
Šalinimas : Remdamiesi vietiniais/valstybės reglamentais saugiai pašalinkite atliekas.
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14.  Informacija apie vežimą

Bendra informacija : Neklasifikuojama

15.  Teisinio reguliavimo informacija

15.1.  Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Užtikrinti,kad būtų laikomasi visų nacionalinių ir vietos nuostatų.

15.2.  Cheminės saugos vertinimas

16.  Kita informacija

Pilnas tekstas su R frazėmis pagal 3 : R 38 : Dirgina odą.
antraštę R 41 : Gali smarkiai pažeisti akis.

R 50 : Labai toksiška vandens organizmams.

Paruošė : HPV
h.vogelezang@mabeno.com

 Turinio ir formos i SDL pagal Reglamenta (EB) Nr 1907/2006 su pakeitimais.

Dokumento pabaiga
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