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1. skirsnis. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS   

1.1. Produkto identifikatorius  

 

Produkto pavadinimas: AGROTOP MOLIBDENAS 100 

 

Produkto tipas: skystas  

  

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami 

naudojimo būdai 

 Nustatyti naudojimo būdai:   

Pramoninis naudojimas. 

Pramoninis profesionalus cheminių produktų mišinio sumaišymas. 

  

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

 Vigor sp. z o.o., sp.k.   

Ul.Cicha12 87-300 Brodnica   

Lenkija   

  

1.4. Pagalbos telefono numeris   

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą: +370 5 236 20 52, +370 687 53378 Interneto 

svetainė: www.apsinuodijau.lt   

Bendras pagalbos telefonas: 112  

 Lenkijoje +48 502 075 488, Darbo laikas: 8:00-16:00   

2.  skirsnis. GALIMI PAVOJAI  

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas. 

 

 Produkto apibrėžimas:  Mišinys   

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)   
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Klasifikacija:          Neklasifikuojama   

Šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamentą (EB) 1272/2008.   

   

 

2.2. Ženklinimo elementai  

  

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: neženklinama 

Signalinis žodis: nėra signalinio žodžio 

Pavojingumo frazė: nėra nustatyta 

Atsargumo frazės: Atsargumo frazės: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje; Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius 

drabužius/naudoti akių (veido apsaugos priemones); PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti 

kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis; Pasijutus blogai, skambinti į 

APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.  

 

3. skirsnis. SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS  

 Nėra jokių sudedamųjų dalių, kurios, atsižvelgiant į dabartines tiekėjo žinias ir taikomą koncentraciją, yra klasifikuojamos 

kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, yra PBT, vPvB ekvivalentiškos medžiagos arba todėl jiems reikalinga darbo aplinkos 

sąlyčio ribos ataskaita šiame skyriuje. 

Poveikio darbo vietoje ribos, jei jos yra, yra išvardytos 8 skyriuje. 

4. skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS   

  

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas Bendra 

informacija  

Užterštus drabužius nusivilkti, prieš naudojant kitą kartą išplauti/ išvalyti naudojant atitinkamas plovimo/ valymo priemones. 

Pirmosios pagalbos darbuotojai turėtų atkreipti dėmesį ir į savo saugumą. Rekomenduojama naudoti asmenines apsaugos 

priemones teikiant pirmąją pagalbą nukentėjusiems.   
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Patekus ant odos: Patekus produktui ant odos, nuplauti tekančiu vandeniu, naudojant atitinkamas plovimo priemones (muilas, 

kūno prausiklis, kt.). Plovimui nenaudoti tirpiklių ir/ar skiediklių. Nusirengti užterštus drabužius, nusiauti avalynę, nusiimti kitus 

užterštus ir/ar nešvarius daiktus, prieš vėl juos naudojant gerai nuvalyti ir/ar nuplauti/ išskalbti, naudojant atitinkamas valymo/ 

skalbimo priemones (skalbimo milteliai, valikliai, kt.).   

  

Patekus į akis: Netrinti akių, palenkus galvą, plačiai atverti vokus ir nedelsiant gausiai praskalauti/praplauti vandeniu, taip pat 

po akių vokais. Esant galimybei išsiimti kontaktinius lęšius ir vėl praskalauti/ praplauti vandeniu. Skalauti/ plauti ne mažiau kaip 

15 minučių. Susisiekti su profesinės medicinos specialistu arba kreiptis į akių gydytoją.  

  

Įkvėpus: Pasijutus blogai, išvesti nukentėjusį į gryną orą. Kūno padėtis turi būti tokia, kad būtų galima laisvai ir lengvai 

kvėpuoti. Pašalinti kvėpavimui trukdančius drabužius (skareles, kaklajuostes ir pan.). Jeigu kvėpuoja sunkiai, duokite 

deguonies. Išneškite jį iš dulkių poveikio zonos. Nukentėjusiajam reikalingas poilsis iš šilta patalpa.  

  

Nurijus: Praskalauti burną vandeniu. Duokite gerti daug vandens su aktyvinta anglimi, natrio sulfatu (1 Valgomasis šaukštas ir 

0,25 stiklinė vandens). Jei reikia, pasistenkite, kad būtų suteikta profesionali medicininė pagalba ir pacientą nugabenkite į 

ligoninę.  

  

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

Akys: Akių dirginimas, paraudimas, ašarojimas.  

Nurijus: sąmonės netekimas, cianozė, išsiplėtę vyzdžiai, spontaniškas šlapinimasis ir tuštinimasis. 

Oda: stiprus odos niežulys, paraudimas, deginantis skausmas. Įkvėpus: Gerklės dirginimas, 

kosulys.  

  

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

 

Gydymas simptominis, pastovi priežiūra nereikalinga, galimas ilgalaikis/tęstinis poveikis.   

Nedelsdami kreipkitės, jei buvo suvartoti ar įkvėpti dideli kiekiai nuodų. Įkvėpus degimo  metu išsiskiriančiomis medžiagomis, 

simptomai gali būti . Gali prireikti 48 valandas atidžiai stebėti asmenį. 

   

Specialus gydymas: nėra specialaus gydymo. 
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5. skirsnis. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS  

5.1. Gaisro gesinimo priemonės  

Tinkamos gesinimo priemonės: Naudokite ugnies gesinimo priemonę, tinkamą toje aplinkoje.  

Netinkamas gesinimas: nėra identifikuotas. 

 

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai:  

 

Medžiagos ar mišinio keliami pavojai: gaisro metu arba, jei šildomas, gali padidėti slėgis ir talpa gali 

sprogti. 

Pavojingi terminiai skilimo produktai: Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: anglies 

dioksidas, anglies monoksidas, azoto oksidai, amoniakas. Venkite dulkių įkvėpimo, garų ar dūmų iš 

degimo medžiagų. Jei degimo metu įkvepiami skilimo produktai, simptomai gali būti uždelsti. 

 

5.3. Rekomendacijos gaisrininkams  

5.4. Specialiosios saugos priemonės: Degimo metu išsiskiria nuodingos dujos ir dūmai. Vengti įkvėpti susidariusių degimo 

produktų. Būtina dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti kvėpavimo aparatą su oro tiekimu. Gaisrininkai privalo naudotis 

atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visa veidą dengiančią kauke, užtikrinančią teigiamą 

slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins 

bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.  

6. skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

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

  

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Negalima imtis jokių veiksmų, susijusių su asmenine rizika arba be 

tinkamo mokymo. Evakuoti aplinkines teritorijas. Išveskite nereikalingus ir neapsaugotus darbuotojus. Nelieskite ir 

nevaikščiokite per išsiliejusią medžiagą. Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones.  

6.1.2. Pagalbos teikėjams: Vengti tiesioginio produkto kontakto su oda, saugoti, kad nepatektų į akis, neįkvėpti. Naudoti 

kvėpavimo takus apsaugančias priemones, dėvėti atsparius apsauginius drabužius, hermetiškus akinius (8 skirsnis).  
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6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: Venkite medžiagos išsiliejimo, nuotekų pasiskleidimo ir kontakto 

su dirvožemiu, vandens kanalizacijos ir kanalizacijos vamzdžiais. Jei gaminys sukėlė aplinkos taršą 

(kanalizaciją, upes, dirvožemį ar orą), informuokite atitinkamas institucijas. 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros ir priemonės: Evakuokite pašalinius asmenis. Būkite priešvėjinėje 

pusėje. Blokuokite patekimą į avarijos zoną. Pavojinga vieta turi būti aptverta 800 m spinduliu. Jokiais 

būdais nerūkyti.  

Išsipylusius didelius medžiagos kiekius reikia užtverti žemės pylimais, kad neužterštų vandens telkinių, vandens šaltinių ir kitų 

svarbių vandens objektų. Išsipylusias NPK surinkite į tinkamas talpyklas ir laikydamiesi vietos/šalies taisyklių reikalavimų 

perduokite naudoti, perdirbti ar šalinti (žr. 13 skyrių). Sušluokite ar susemkite sausą produktą į tinkamas talpyklas. Panaudoję 

kruopščiai nusiprauskite.  

  

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius. 

 Žiūrėti 1 skirsnį dėl kontakto su pagalbos tarnyba.   

Žiūrėti 8 skirsnį dėl informacijos apie tinkamas asmens apsaugos priemones. 

Žiūrėti 13 skirsnį dėl informacijos apie atliekų šalinimą.  

 

7. skirsnis. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

 Šiame skyriuje pateikiama bendra informacija ir patarimai. Sąvoka "Nustatytų naudojimo būdų" 1 skirsnyje turėtų būti 

konsultuojamasi dėl bet kokios konkrečios prieinamumo informacijos, pateiktos poveikio scenarijuje (-iuose). 

 

7.1. Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonės  

7.1.1. Informacija dėl saugaus naudojimo:  

Laikytis 8 skirsnyje nurodytų rekomendacijų.  

Utilizuoti pagal 6.3 ir 13 skirsnių nurodymus.  

 Patarimai dėl bendros profesinės higienos: vietose, kuriose ši medžiaga tvarkoma, saugoma ir apdorojama, turėtų būti 

draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkant, darbuotojai turėtų plauti rankas ir veidą. Prieš 

patekdami į valgymo vietas pašalinkite užterštus drabužius ir apsaugines priemones. Daugiau informacijos apie higienos 

priemones rasite 8 skyriuje. 

Informacija dėl apsaugos nuo gaisro ir sprogimo: Laikyti vėsioje, sausoje vietoje, saugoti nuo karščio poveikio. Gaisro atveju 

tarą vėsinti purškiant vandeniu. Gesintuvus laikyti lengvai prieinamose vietose. 
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7.1.2. Informacija dėl darbo higienos: Naudojant nevalgyti, nerūkyti ir negerti. Rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius. 

Mūvėti apsaugines pirštines ir drabužius, kad būtų išvengta sąlyčio su oda. Plauti rankas prieš pertraukas ir po darbo su 

produktu. Vengti kontakto su oda ir akimis. Neįkvėpti, nepraryti ir negerti.   

  

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus  

Rekomendacijos: Rekomendacijos: Laikykitės vietos taisyklių. Laikyti originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių 

saulės spindulių sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, toliau  nuo nesuderinamų medžiagų (žr. 10 skyrių), maisto bei 

gėrimų. Laikyti sandariai uždarytą, kol bus paruoštas naudoti. Atidarytos talpyklos turi būti kruopščiai uždarytos ir laikomos 

vertikaliai, kad būtų išvengta nuotėkio. Negalima laikyti nepažymėtuose konteineriuose. Naudokite tinkamą izoliavimą, kad būtų 

išvengta aplinkos užteršimo.  

Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai): polietileno maišai (atviri arba vožtuvo tipo), polipropileno maišai (atviri arba 

vožtuvo tipo), specialūs lankstūs konteineriai.  

 

 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) 

Rekomendacijos: Nėra 

Pramoninio sektoriaus specifiniai sprendimai: nėra 

  

8. skirsnis. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)  

 Šiame skyriuje pateikiama bendra informacija ir patarimai. Informacija pateikiama remiantis tipiškais numatomais produkto 

naudojimo būdais. Papildomos priemonės gali būti reikalingos biriems arba kitokiems naudojimo atvejams, dėl kurių poveikis 

darbuotojams gali būti didelis arba išleidžiamos į aplinką. 

  

8.1. Kontrolės parametrai  

 

 Pastaba: poveikio ribinė vertė nėra žinoma. 

Rekomenduojama: jei šiame gaminyje yra ingredientų, kurių veikimo ribos yra ribinės, gali būti reikalinga asmens, darbo 

vietos ar biologinė stebėsena, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių veiksmingumą ir (arba) būtinybę 

naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. 

Reikėtų atkreipti dėmesį į stebėsenos standartus, tokius kaip: 

Europos standartas EN689 (Darbo vietos atmosferos. Įkvėpimo į cheminius veiksnius vertinimo rekomendacijos lyginant su 

ribinėmis vertėmis ir matavimo strategija). Europos standartas EN 14042 (Darbo aplinkos atmosferos. Cheminės medžiagos 
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poveikio įvertinimo procedūrų taikymo ir naudojimo vadovas ir biologiniai veiksniai) 

Europos standartas EN482 (Darbo vietos atmosferos - bendrieji cheminių veiksnių matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) 

Būtina pateikti nuorodą į nacionalinius nurodymus dėl pavojingų medžiagų nustatymo metodų. 

   

DNEL / DMELs 

Nėra DNEL / DMEL. 

 PNECs 

Nėra PNEC. 

 

8.2. Poveikio kontrolė  

  

Higienos priemonės: kruopščiai nusiplaukite rankas, dilbius ir veidą po cheminių produktų tvarkymo, prieš valgydami, 

rūkydami, pasinaudoję tualetu ir baigiant darbą. Prieš pakartotinį naudojimą nuplaukite užterštus drabužius. Turi būti numatyta 

skalbimo priemonė arba vanduo akims ir odai valyti. 

   

Akių (veido) apsauga. Jei rizikos įvertinimas parodo, kad tai būtina, norint išvengti skysčių purslų, miglos, dujų ar dulkių, 

reikėtų naudoti apsauginius akinius, atitinkančius patvirtintą standartą. 

   

Odos apsauga 

Rankų apsauga: cheminėms medžiagoms atsparios, nepralaidžios pirštinės, atitinkančios patvirtintą standartą, turėtų būti 

dėvimi visu laiku, kai dirbate su cheminiais produktais, jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai būtina. Paprastai 

rekomenduojame pirštines, kurių storis paprastai didesnis nei 0,35 mm. Reikėtų pabrėžti, kad pirštinių storis nebūtinai yra 

tikrasis pirštinių atsparumo konkrečiai cheminei medžiagai prognozė, nes pirštinių pratekėjimo efektyvumas priklausys nuo 

tikslios pirštinių medžiagos sudėties. 

   

Kūno apsauga: kūno asmeninės apsaugos priemonės turėtų būti parenkamos atsižvelgiant į atlikėjo užduotį ir su tuo susijusią 

riziką. 

Kita odos apsauga. Tinkamą avalynę ir bet kokias papildomas odos apsaugos priemones reikia pasirinkti atsižvelgiant į atliktą 

užduotį ir su tuo susijusią riziką, ir prieš tai dirbant su šiuo gaminiu turėtų būti patvirtintas specialistas. 

Kvėpavimo takų apsauga: netinkamo vėdinimo atveju dėvėkite kvėpavimo takų apsaugą.  

Poveikis aplinkai: turėtų būti tikrinama, ar iš vėdinimo ar darbo proceso įrangos išmetama teršalų, siekiant užtikrinti jų atitiktį 

aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, norint sumažinti išmetamų teršalų kiekį iki priimtino lygio, bus 

reikalingos technologinės įrangos dūmų skruberiai, filtrai ar inžineriniai pakeitimai. 
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9. skirsnis. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

  

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes  

Agregatinė būsena (kieta, skysta, 

dujinė):  

skysta 

Juslinės savybės (spalva, kvapas):  Nėra nustatyta 

Vandenilio jonų koncentracijos vertė, 

pH:  

Nenustatytas  

3,8 

Virimo temperatūra ar temperatūrų 

intervalas, °C:   

Nenustatytas  

Degumas  Nedegus  

Savaiminio užsiliepsnojimo 

temperatūra, °C  

Nenustatytas  

Pliūpsnio temperatūra, °C:   Nėra duomenų.  

Sprogumo ribos:  

Žemutinė tūrio %  

Viršutinė, tūrio %:  

Nenustatytas  

Oksidavimosi savybės:   Oksiduojasi  

Užšalimo/lydymosi temperatūra, °C  < 8 °C 

Garų slėgis, kPa:   Nedidelis  

Specifinė masė, tankis g/cm3:  1.1 g/cm3 

Tirpumas (vandenyje, riebaluose):  nenustatyta 

Pasiskirstymo koeficientas:   

(n-oktanolis vanduo)   

Nėra duomenų.  

Klampumas:  :  <100 mPa s   

Garų specifinis tankis:  Netaikoma  

Garavimo greitis:  Netaikoma  

Nelakiųjų medžiagų kiekis:  Netaikoma  
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9.2. Kita informacija: Netaikoma.  

 

 

10.  skirsnis. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS   

  

10.1. Reaktingumas: Nėra konkrečių bandymų duomenų apie šio produkto ar jo ingredientų reaktingumą. 

  

10.2. Cheminis stabilumas: Produktas chemiškai stabilus. 

  

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: Esant rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis, pavojingų 

reakcijų nesusidaro. 

  

10.4. Vengtinos sąlygos: vengti visų sąlyčių su visais metalais, organinėmis medžiagomis ir dulkėmis. 

 

10.5. Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių konkrečių duomenų. 

  

10.6. Pavojingi skilimo produktai: Esant rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis, pavojingų 

skilimo produktų nesusidaro. 

11. Skirsnis. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA  

11.1. Informacija apie toksinį poveikį  

 

Ūmus toksiškumas: Produktas neklasifikuojamas pagal nustatytus kriterijus kaip ūmiai toksiškas.   

Toksikokinetika: tikimybė pakenkti maža, jei produktas naudojamas pagal taikymo rekomendacijas. Dirgina gleivines ir odą.  

Metabolizmas: nėra informacijos.  

Pasiskirstymas: nėra informacijos.  

 

Odos dirginimas: Produktas klasifikuojamas pagal nustatytus kriterijus kaip dirginantis odą.  

Odos jautrinimas: Produktas neklasifikuojamas pagal nustatytus kriterijus kaip jautrinantis odą.  
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Kvėpavimo takų jautrinimas: Produktas neklasifikuojamas pagal nustatytus kriterijus kaip jautrinantis kvėpavimo takus.  

Odos ėsdinimas: Produktas neklasifikuojamas pagal nustatytus kriterijus kaip ėsdinantis odą.  

Mutageninis poveikis: Produktas neklasifikuojamas pagal nustatytus kriterijus kaip mutageninis.  

Kancerogeniškumas: Produktas neklasifikuojamas pagal nustatytus kriterijus.  

Toksiškumas vystymuisi: Produktas neklasifikuojamas pagal nustatytus kriterijus kaip toksiškas vystymuisi.  

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) STOT SE: Produktas neklasifikuojamas pagal nustatytus 

kriterijus kaip toksiškas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis).  

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) STOT RE: Produktas neklasifikuojamas pagal nustatytus 

kriterijus kaip toksiškas konkrečiam organui (centrinė nervų sistema) (kartotinis poveikis) jei veikia ilgai ir/ar kartotinai.   

Aspiracijos pavojus: Produktas neklasifikuojamas pagal nustatytus kriterijus kaip toksiškas prarijus ir patekus į kvėpavimo takus.  

   

12. skirsnis: EKOLOGINĖ INFORMACIJA  

Ūmus toksiškumas 

Išvada / santrauka: Nėra reikšmingo poveikio ar kritinio pavojaus. Dirginimas / korozija 

   

Odos: Nėra žinoma, koks stiprus poveikis ar kritinis pavojus. 

Akys: Nėra žinoma apie reikšmingą poveikį ar kritinius pavojus. 

Kvėpavimo: Nėra žinoma apie didelį poveikį ar kritinius pavojus. 

   

Jautrinimas 

Odos: Nėra žinoma, koks stiprus poveikis ar kritinis pavojus. 

Kvėpavimo: Nėra žinoma apie didelį poveikį ar kritinius pavojus. 

Mutageniškumas 

Išvada / santrauka: Nėra reikšmingo poveikio ar kritinio pavojaus. 

Kancerogeniškumas 

Išvada / santrauka: Nėra reikšmingo poveikio ar kritinio pavojaus. 

Toksinis poveikis reprodukcijai 

Išvada / santrauka: Nėra reikšmingo poveikio ar kritinio pavojaus. 

Teratogeniškumas 

Išvada / santrauka: Nėra reikšmingo poveikio ar kritinio pavojaus. 

Informacija apie galimus poveikio būdus: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Galimas ūmus poveikis 



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS    

  

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 

1907/2006 (REACH) reikalavimus   

Atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2015/830 

reikalavimus  

Pildymo data: 2018-06-15  

Paskutinio atnaujinimo data: 2018-06-15 

Versija: 3  

AGROTOP MOLIBDENAS 100 Puslapis 11 iš 16   

    

sveikatai 

Įkvėpimas: Skilimo produktų poveikis gali kelti pavojų sveikatai.  

Nurijimas: Nežinomas reikšmingas poveikis ar kritinis pavojus. 

Patekimas ant odos: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.  

Patekimas į akis: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. 

   

Simptomai, susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis. 

 Įkvėpimas: jokių konkrečių duomenų. 

Nurijimas: jokių konkrečių duomenų nėra. 

Odos kontaktas: jokių konkrečių duomenų. 

 Patekimas į akis: jokių konkrečių duomenų. 

Galimi tiesioginiai padariniai: Nėra žinoma jokio reikšmingo poveikio ar kritinio pavojingumo. 

 Galimas uždelstas poveikis: Nėra žinoma jokio reikšmingo poveikio ar kritinio pavojaus. 

  Ilgalaikis poveikis 

Galimi tiesioginiai padariniai: Nėra žinoma jokio reikšmingo poveikio ar kritinio pavojingumo.   

Galimas uždelstas poveikis: Nėra žinoma jokio reikšmingo poveikio ar kritinio pavojaus.   

Galimas lėtinis poveikis sveikatai  

Išvada / santrauka: Nėra reikšmingo poveikio ar kritinio pavojaus. 

   

Bendrieji dalykai: nėra žinoma apie reikšmingą poveikį ar kritinius pavojus.   

Kancerogeniškumas: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.   

Mutageniškumas: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo. 

Teratogeniškumas: Nėra žinoma jokio reikšmingo poveikio ar kritinio pavojaus. 

Poveikis vystymuisi: Nėra žinoma apie reikšmingą poveikį ar kritinius pavojus. 

Vaisingumo poveikis: nėra žinomas reikšmingas poveikis. 

13. SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS  

Šiame skyriuje pateikiama informacija ir patarimai. Sąvoka "Nustatytų naudojimo būdų" 1 skirsnyje turėtų būti 

konsultuojamasi dėl bet kokios prieinamos konkrečios informacijos, pateiktos poveikio scenarijuje (-iuose). 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai  

Reikėtų vengti atliekų susidarymo arba, jei įmanoma, kuo labiau sumažinti.  
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Visų šio gaminio, tirpalų ir šalutinių produktų utilizavimas turi atitikti aplinkosaugos ir atliekų šalinimo įstatymų bei bet kokių 

regioninių vietos valdžios institucijų reikalavimus. Perdirbti perteklinius ir neperdirbtinus produktus šalinti per licencijuotą 

atliekų šalinimo rangovą. Atliekos neturėtų būti šalinamos į kanalizaciją, nebent jos visiškai atitiktų visų kompetentingų 

institucijų reikalavimus. 

   

Pavojingos atliekos: pagal dabartines tiekėjo žinias, šis produktas nelaikomas pavojingomis atliekomis, kaip apibrėžta ES 

direktyvoje 2008/98 / EB. 

 

 Europos atliekų šalinimo katalogas 

Šalinimo kodas   Atliekų žymėjimas 

  

06.03.14  

Kietos druskos ir tirpalai, kitokie nei iš 

paminėtųjų 06.03.11 ir 06.03.13  

 

Pakavimas 

Šalinimo būdai: jei įmanoma, reikėtų vengti atliekų susidarymo arba kiek įmanoma sumažinti. Pakuotės turėtų būti 

perdirbamos. Deginimas ar laidojimas turėtų būti apsvarstyti tik tada, kai perdirbimas nėra įmanomas. 

   

Specialios atsargumo priemonės: Ši medžiaga ir jos pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Tuščiose talpyklose ar įdėkluose gali 

būti tam tikrų produktų likučių. Venkite medžiagų išsiliejimo ir nuotėkio bei kontakto su dirvožemiu, vandens keliais, 

kanalizacijos ir kanalizacijos sistemomis. 

14. skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ  

14.1 Specialios atsargumo priemonės naudotojui: gabenimas vartotojo patalpose: užtikrinti, kad asmenys, gabenantys gaminį, 

žinotų, ką daryti nelaimingo atsitikimo ar išsiliejimo atveju. 

   

14.2 Gabenimas be taros pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą. Nėra. 

   

14.3 IMSBC: netaikoma. 

15. skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ  
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15.1. Cheminės medžiagos ar mišinio saugos, sveikatos ir aplinkosaugos teisės aktai. 

ES reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 

XIV priedas. Cheminių medžiagų, kurioms privalomas autorizacijos liudijimas, sąrašas. XIV priedas. Nė vienas komponentas 

nėra išvardytas. 

Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos: nė vienas komponentas nėra išvardytas. 

ES reglamentas (EB) Nr. Netaikoma. 

1907/2006 (REACH) XVII priedas - Gaminių, pateikimo į rinką ir tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių 

apribojimai.  

Kiti ES reglamentai 

Europos aprašas: visi komponentai yra išvardyti arba atleidžiami nuo mokesčio. 

Seveso direktyva 

Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso direktyvą. 

Nacionaliniai teisės aktai 

Pastabos: mūsų žinioms jokios kitos šalies ar valstybės konkrečios taisyklės netaikomos. 

15.2 Cheminė sauga 

Vertinimas: Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos vertinimas. 

16. skirsnis. KITA INFORMACIJA  

Sutrumpinimai ir akronimai: 

CLP = Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas 

(Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008) 

DNEL = išvestas Nr. Efekto lygis 

DMEL = išvestas minimalus efekto lygis 

EUH pareiškimas = CLP specifinis pavojingumo teiginys 

PNEC = Prognozuojama neigiamo poveikio koncentracija 

RRN = REACH registracijos numeris PBT = patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas  

vPvB = Labai patvarus ir labai bioakumuliacinis  

bw = kūno svoris 

   

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai: 
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  ES REACH IUCLID5 CSR 

Nacionalinis profesinių saugos ir sveikatos institutas, JAV skyrius 

Sveikatos, švietimo ir Walfare, ataskaitos ir 

Memorandumų cheminių medžiagų toksiškų medžiagų registras 

Medžiagos. IHS 4777 Levy Street, St Laurent, Qubebec HAR 2P9, Kanada. 

Reglamentas (EC0 Nr. 1272/2008, VI priedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su trąšomis. Informacija, 

pateikta šiame saugos duomenų lape, atitinka galiojančius teisės aktus.  Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti 

apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus 

papildyta atsiradus naujų duomenų apie cheminės medžiagos, preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones 

pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti.   

Įmonė pasilieka teisę be atskiro pranešimo keisti ir papildyti informaciją. Bet koks esminės informacijos pakeitimas yra  lydimas 

saugos duomenų lapų peržiūrėjimo ir naujos versijos pateikimo. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų 
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specifinių produkto savybių. Šiame saugos duomenų lape pateiktos techninės charakteristikos nėra produkto kokybės 

reikalavimai ir negali būti kokių nors teisinių pretenzijų pagrindas. Sumaišius bet kokias produkto sudedamąsias dalis, įvertinami 

kiekvienos dalies pavojingi komponentai. Šis saugos duomenų lapas paruoštas remiantis produkto sudedamųjų dalių gamintojų 

saugos duomenų lapais, charakteringomis jų saugos taisyklėmis, internetiniais duomenimis.



   

 


