
SAUGUMO DUOMENU LAPAS
UNIPRO

Puslapis: 1

Sudarymo data: 31/03/2015

Pataisa Nr: 1

1 Skirsnis. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: UNIPRO

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

Prod. naud. / aprasymas: Mikroelementas suspensija koncentratas, skirtas naudoti zemes ukyje. 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Kompanijos pavadinimas: Headland Agrochemicals

Rectors Lane

Pentre

Flintshire

CH5 2DH

United Kingdom

Tel: +44(0)1244 537370

Faks: +44(0)1244 532097

Email: enquiry@headlandgroup.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Avarinis tel: +44(0)1244 537370

 (tik darbo valandomis)

2 Skirsnis. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas (DSD/DPD): N: R51/53

Klasifikavimas (CLP): Aquatic Chronic 2: H411; -: EUH208

Nepalankūs pakitimai: Toksiska vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens 

ekosistemu pakitimus. 

2.2. Ženklinimo elementai

Ženklinimo elementai (CLP):  

Pavojingumo frazės: H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

EUH208: Sudetyje yra 1,2-Benzisothiazolin-3-one. Gali sukelti alerginę reakciją.

Pavojaus piktogramos: GHS09: Aplinkos

Atsargumo frazės: P273: Saugoti, kad nepatektu i aplinką.

P391: Surinkti ištekejusią medžiagą.

P501: Turini/Talpyklą išpilti (išmesti) i pavojingu atlieku surinkimo vietas. [tes...]
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Ženklinimo elementai (DSD/DPD):  

Pavojaus simboliai: Aplinkai pavojinga.

Rizikos fazes: R51/53: Toksiska vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens 

ekosistemu pakitimus.

Saugumo fazes: S60: Sios medziagos atliekos ir jos pakuote turi buti salinamos kaip pavojingos 

atliekos.

S61: Vengti patekimo i aplinka. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenu 

lapais).

2.3. Kiti pavojai

PBT: Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT medžiaga.

3 Skirsnis. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojingi komponentai:

ZINC OXIDE -  01-2119463881-32-XXXX

EINECS CAS Klasifikavimas (DSD/DPD) Klasifikavimas (CLP) Procenta
i

  - 1314-13-2 N: R50/53 Aquatic Chronic 1: H410; Aquatic Acute 
1: H400

5-10%

ETHANE-1,2-DIOL -  01-2119456816-28-XXXX

203-473-3 107-21-1 Xn: R48/22 Acute Tox. 4: H302; STOT RE 2: H373 1-5%

Susideda: Sudetyje yra 1,2-Benzisothiazolin-3-one (CAS Nr 2634-33-5), zemesnio lygio nei 

nustatyta riba koncentracijos misini kaip jautrinantys klasifikuoti.

4 Skirsnis. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekimas ant odos: Nedelsiant nuplaukite su gausiu kiekiu vandens ir muilo. Pasitarkite su gydytoju, jei 

dirginimas nepraeina. 

Patekimas i akis: Praskalaukite aki su beganciu vandeniu 15 minuciu. Pasikonsultuokite su gydytoju. 

Nurijimas: Isplaukite burna su vandeniu. Neskatinti vėmimo. Jeigu samoningas, nedelsiant 

duokite isgerti puse litro vandens. Pasikonsultuokite su gydytoju. 

Ikvepimas: Perkelkite nukentejusiji is poveikio vietos uztikrindami savo sauguma kai tai atliekate. 

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Patekimas ant odos: Gali sukelti alergine reakcija asmenims, kurie yra jautrus 1,2-Benzisothiazolin-3-one. 

Patekimas i akis: Gali atsirasti sudirginimas ir paraudimas. 

[tes...]
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Nurijimas: Gali atsirasti dirginimas gerkleje. 

Ikvepimas: Gali atsirasti gerkles sudirginimas su verzimu krutines srityje. 

Uždelsti / staigūs pakitimai: Nera duomenu. 

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

Skubus / specialus gydymas: Netaikoma. 

5 Skirsnis. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Gesinimo priemones: Aplinkoje esantiems gaisrams gesinti turi buti naudojamos tinkamos gesinimo 

priemones. Naudokite vandens srove konteineriu atausinimui. 

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Poveikio pavojai: Degimas isskiria toksiskus garus. 

5.3. Patarimai gaisrininkams

Patarimai gaisrininkams: Devekite izoliuojancia dujokauke. Devekite apsauginius rubus salycio su oda ir akimis 

isvengimui. Uzterstas gaisro gesinimo vanduo neturetu buti nuleidziamas i nuotekas, jei 

galima isvengti. 

6 Skirsnis. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmenines apsaugos priem: Skaitykite SDL 8 skyriu del issamesnio asmeninio apsisaugojimo. Pazymekite uztersta 

teritorija zenklais ir uzkirskite kelia neigalioto personalo prieigai. Apverskite prakiurusiu 

talpu prakiurusia dali i virsu uzkirsti kelia skyscio issiliejimui. Dideliu issiliejimu atveju (1 

tona ar daugiau) ispeti atitinkamas institucijas. 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Aplinkos apsaugos priem: Neismeskite i kanalizacija arba upes. Neleiskite issiliejimui paplisti naudokite uztvaras. 

Avariju likvidavimo produkto i vandentakiai turi buti pranesta atitinkamoms reguliavimo 

institucijoms. 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procesai: Uzdenkite pavirsiaus vandens drenazas salia issiliejimo. Sugerkite su sausu 

dirvozemiu arba smeliu. Perkelkite i uzdaroma, pazymeta atlieku konteineri atsikratymui 

tinkamu budu. Skaitykite SDL 13 skyriu del tinkamo ismetimo budo. 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius: Ziur. SDL 8 skyriu. Ziur. SDL 13 skyriu. 

7 Skirsnis. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Tvarkymo reikalavimai: Uztikrinkite, kad yra pakankama ventiliacija teritorijoje. 

[tes...]
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7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo salygos: Saugoti nuo salcio. Laikyti ne aukstesneje nei 5°C temperaturoje. Pakuote laikyti 

vesioje, gerai vedinamoje vietoje. Laikykite atokiau nuo tiesioginiai saules spinduliai. 

Nelaikykite netoli silumos saltiniu. Saugoti nuo vaiku. Laikyti atokiau nuo maisto, gerimu 

ir gyvunu pasaru. 

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Galutinio naudojimo būdas: Nera duomenu. 

8 Skirsnis. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1. Kontrolės parametrai

Pavojingi komponentai:

ZINC OXIDE

Ikvepiamos dulkesDarbines aplinkos rib. pov.

 8 val. 15 min. 8 val. 15 min.

LT 5 mg/m3   -   -   -

ETHANE-1,2-DIOL

LT 52 mg/m3 104 mg/m3   -   -

8.1. DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nera duomenu.

8.2. Poveikio kontrolė

Gamybos priemones: Saugyklos grindys turi buti nepralaidzios skysciu nutekejimo sutrukdymui. 

Kvepavimo apsauga: Kvepavimo apsauga nereikalinga. 

Ranku apsauga: Apsaugines pirstines. PVC pirstines.. PVA pirstines.. Butilo pirstines.. Nitrilo pirstines.. 

Akiu apsauga: Apsauginiai akiniai. Uztikrinkite, kad akiu praskalavimas yra lengvai prieinamas. 

Odos apsauga: Apsauginiai rubai. 

Ekologinė informacija: Bendrijos aplinkosaugos teisės aktus atitinkančius reikalavimus žiūrėkite 

konkrečiuose valstybės narės įstatymuose. 

9 Skirsnis. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma: Skystas 

Spalva: Kreminis 

Kvapas: Vos uzuodziams kvapas 

Oksidacijos savybes Ne oksiduojantis (pagal EB kriterijus) 

Tirpumas vandenyje: Issisklaidyti vandenyje 

Santykinis tankis: 1.46 - 1.48 pH: 8.5 - 10.0

[tes...]
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9.2. Kita informacija

Kita informacija: Nera duomenu.

10 Skirsnis. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Reaktingumas: Stabili, esant rekomenduojamoms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms. 

10.2. Cheminis stabilumas

Cheminis stabilumas: Stabilus normaliomis salygomis. 

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos: Esant normalioms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms, pavojingos reakcijos 

nevyksta. Skilimas gali prasidėti veikiant toliau išvardytoms sąlygoms arba 

medžiagoms. 

10.4. Vengtinos sąlygos

Vengti salygu: Karstis. 

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengti medziagu: Stipriai oksiduojancios medziagos. Stiprios rugstys. 

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Kenks. medziagu skaid: Degimas isskiria toksiskus garus. 

11 Skirsnis. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Uminis toksiskumas:

Patekimo būdas Rūšys Bandymas Reikšmė Vienetai

ORAL RAT LD50 (ATE) >7000 (calculated) mg/kg

Pavojingi komponentai:

ZINC OXIDE

DERMAL RAT LD50 >2000 mg/kg

DUST/MIST RAT 4H LC50 >5.7 mg/l

IPR RAT LD50 240 mg/kg

ORAL RAT LD50 >5000 mg/kg

ETHANE-1,2-DIOL

IVN RAT LD50 3260 mg/kg

[tes...]
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ORL MUS LD50 5500 mg/kg

ORL RAT LD50 4700 mg/kg

Simptomai / veikimo būdai

Patekimas ant odos: Gali sukelti alergine reakcija asmenims, kurie yra jautrus 1,2-Benzisothiazolin-3-one. 

Patekimas i akis: Gali atsirasti sudirginimas ir paraudimas. 

Nurijimas: Gali atsirasti dirginimas gerkleje. 

Ikvepimas: Gali atsirasti gerkles sudirginimas su verzimu krutines srityje. 

Uždelsti / staigūs pakitimai: Nera duomenu. 

12 Skirsnis. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ekotoksiskumas:

Rūšys Bandymas Reikšmė Vienetai

ZEBRAFISH (Brachydanio rerio) 96H LC50 35.1 (calculated) mg/l

DAPHNIDS (Daphnia magna) 48H EC50 73.7 (calculated) mg/l

ALGAE (Pseudokirchneriella subcapitata) 72H IC50 3.31 (calculated) mg/l

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Tvarumas ir skilimas Nera duomenu. 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacija Nera duomenu. 

12.4. Judumas dirvožemyje

Mobilumas Nera duomenu. 

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT medžiaga.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Kiti neigiami poveikiai Toksiska vandens organizmams. 

13 Skirsnis. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atlieku atsikratymo procesas: Perkelkite i tinkama talpa un susitarkite, kad atlieku surinkima atliktu specializuota 

atlieku naikinimo kompanija. Praskiestas produktas ir plovimo gali buti siunciami i 

licencija vandens valymo irenginiu. Neterskite tvenkiniu, vandentakiu, arba grioviu 

chemine medziaga arba naudojamu konteineriu. Neisleisti i kanalizacija. 

Atlieku kodo numeris: 02 01 08

Pakuociu atsikratymas: Isvalykite su vandeniu. Ismeskite kaip iprastas pramonines atliekas. Elkites su 

vandeniu po plovimo, laikantis auksciau paminetu, metodu atlieku medziagoms. 

[tes...]
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Pastaba: Vartotojo demesys atkreipiamas i imanomus egzistuojancius regioninius arba 

nacionalinius apribojimus del atlieku pasalinimo. 

14 Skirsnis. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

UN Nr: UN3082

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Pervezimo pavadinimas: APLINKAI PAVOJINGA MEDZIAGA, SKYSTA, K.N.

 (ZINC OXIDE)

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Transporto klasė: 9

14.4. Pakuotės grupė

Pakavimo grupe: III

14.5. Pavojus aplinkai

Pavojinga aplinkai: Taip Juros tersalai: Taip

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Ypatingos vartojimo: Specialių atsargumo priemonių nėra. 

Tunelio kodas: E

Trans. kategorija: 3

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

Transportavimas be pakuotės: Produktas nera transportuojamas dideliais tanklaiviais. 

15 Skirsnis. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Specifinės taisyklės: Netaikoma. 

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas: Tiekėjas neatliko medžiagos ar mišinio cheminės saugos įvertinimo. 

16 Skirsnis. Kita informacija

Kita informacija

Kita informacija: This safety data sheet is prepared in accordance with Regulation No 453/2010.

* žymi SDL tekstą, kuris po paskutinio peržiūrėjimo buvo pakeistas.

Fazes naudojamos s.2/3: EUH208: Sudetyje yra <jautrinančios medžiagos pavadinimas>. Gali sukelti alerginę 

reakciją.

H302: Kenksminga prarijus.

H373: Gali pakenkti organams <arba nurodyti visus veikiamus organus, jeigu žinomi>, 

jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai <nurodyti veikimo būdą, jeigu itikinamai 
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nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

R48/22: Kenksminga: ilga laika pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos 

sutrikimus.

R50/53: Labai toksiska vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius 

vandens ekosistemu pakitimus.

R51/53: Toksiska vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens 

ekosistemu pakitimus.

Atsakomybes atsisakymas: Auksciau nurodyta informacija kiek zinoma yra teisinga, taciau nelaikoma viska apimanti 

ir bus naudojama tik kaip gaire. Si kompanija nebus laikoma atsakinga uz bet kokius 

nuostolius atsiradusius del elgesio arba salycio su auksciau nurodyta medziaga. 

[paskutinis puslapis]


