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Saugos duomenų lapas  

     AGROTOP BORAS 150   
Šis saugos duomenų lapas atitinka reikalavimus:   
Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamentas (EB) Nr. 2015/830  

SDS # :  NP-0024-7-A   
Patikrinimo data:  2018-02-20   

Formatas:  EU   
Versija  1   

1 skirsnis: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 

1.1. Produkto identifikatorius     

Produkto kodas                            NP-0017   
 Produkto pavadinimas        AGROTOP BORAS 150   

Produkto tipas                             Skysta  

Komponentų identifikavimas:    

Medžiagos cheminis pavadinimas: Ortoboro rūgštis, susidedanti iš 2 aminoetanolio;    
   

EINEC Nr.                                     247-421-8   
CAS Nr.                                        26038-87-9    
REACH registracijos  nr.            01-2119548394-33-0006   

Kiekis trąšose                              70-90 %   

   

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

 Rekomenduojama paskirtis:   Trąšos su mikroelementais, skirtais naudoti žemės ūkyje ir sodininkystėje.   

Naudojimo apribojimai                      Naudoti kaip rekomenduojama etiketės.   

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją     

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

                                                           Ul.Cicha12 87-300 Brodnica     

                                                           Lenkija        

1.4. Pagalbos telefono numeris     

 Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras  

Apsinuodijimų informacijos biuras visą parą:  

Tel.: +370 5 236 20 52 arba mob.: +370 687 53378  

Bendras pagalbos telefonas: 112  

 

   

2 skirsnis: GALIMI PAVOJAI   

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas pagal  Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008    

 Produktas neatitinka klasifikavimo kriterijų pagal Reglamentą (EB) Nr.1272/2008.  

 

2.2. Ženklinimo elementai     
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Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 

[CLP]  

Pavojaus piktogramos: nėra.  

Signalinis žodis: nėra.  

Pavojingumo frazės: nėra.  
 

 

2.3. Kiti pavojai     
Šis produktas nėra identifikuota kaip PBT / vPvB medžiaga.   

3 skirsnis: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

3.1  Medžiagos cheminis pavadinimas:   

Ortoboro rūgštis, susidedanti iš 2 aminoetanolio;    

   

EINEC Nr.                                     247-421-8   
CAS Nr.                                        26038-87-9    
REACH registracijos  nr.            01-2119548394-33-0006   

Kiekis trąšose                              70-90 %   

3.2  Mišiniai     

Nėra   

Papildoma informacija: visas H frazių tekstas pateikiamas: žiūrėti 16 skirsnį.  

4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas     

Patekus į akis   Laikykite akis atmerktas ir skalaukite lėtai bei švelniai su vandeniu 15-20 minučių. Kreipkitės į 

gydytoja, jei dirginimas nepraeina.   
Susilietus su oda   Nedelsdami nuplaukite muilu ir vandeniu. Kreipkitės į gydytojus, jei dirginimas nepraeina.  

Įkvėpus   
  

  
Prarijus  

Venkite, dulkių, garų ar dulksnos įkvėpimo. Kreipkitės į gydytojus, jei pasijutote blogai.  
  

  
Burną išskalaukite vandeniu. Jei medžiaga buvo praryta, o nukentėjęs jaučiasi prastai, 

duokite vandens mažais gurkšniais. Kreipkitės į gydytojus, jei simptomai nepraeina ir  
  žmogus jaučiasi prastai.   

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)     

Svarbiausi simptomai ir poveikis        Patekus ant odos: Nėra nustatyta ypatingo efekto ar pavojingumo.   

(ūmus ir uždelstas)                               Patekus į akis: Nėra nustatyta ypatingo efekto ar pavojingumo.                                                             
Prarijus: Galimas gerklės dirginimas.   

 Įkvėpus: Sprogimo atveju produktas gali sukelti sveikatos sutrikimus. Rimti simptomai gali būti 

uždelsti.   
  

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

Gydyti simptomus. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją  dėl apsinuodijimo, jei dideli kiekiai buvo suvartoti ar įkvėpti. Įkvėpus degimo metu 

išsiskiriančių dalelių, simptomai gali būti atidėti. Gali prireikti 48 valandas atidžiai stebėti asmenį.  
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5 skirsnis: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS  
5.1. Gesinimo priemonės     

Tinkamos gesinimo priemonės   
Naudoti gesinančias priemones, tinkamas aplinkinės ugnies tipui. Pakuotes/talpyklas atvėsinti vandens purslais.   

Netinkamos gesinimo priemonės Nėra 

informacijos   

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai   

Jei talpykla šyla nuo gaisro, ji gali būti sugadinta.   

Pavojingi terminiai skilimo produktai: Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: anglies dioksidas, anglies monoksidas, azoto 

oksidai, amoniakas. Venkite įkvėpti dulkių, garų ar dūmų iš degimo medžiagų. Jei degimo metu įkvepiami skilimo produktai, simptomai 

gali būti uždelsti.  

5.3. Patarimai gaisrininkams     
Jei yra gaisras, nedelsdami izoliuokite vietą, pašalindami visus žmones iš tos vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, susijusių su 

asmenine rizika arba be tinkamo mokymo.  
  

Specialios apsauginės priemonės ugniagesiams: turi naudoti tinkamą apsauginę įrangą ir autonominius kvėpavimo aparatus 

(SCBA), veikiančius teigiamo slėgio režimu. Drabužiai ugniagesiams (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines), atitinkančius 

Europos standartą EN 469, užtikrinanti pagrindinį cheminių įvykių apsaugos lygį.  
  
Papildoma informacija: Nėra  
  

6 skirsnis: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS   

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

Asmeninės atsargumo priemonės   
Negalima imtis jokių veiksmų, susijusių su asmenine rizika arba be tinkamo mokymo. Evakuoti aplinkines teritorijas. Nelieskite ir 

nevaikščiokite per išsiliejusią medžiagą. Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones. Jei reikia tolesnių valymo instrukcijų, 

skambinkite avarinės pagalbos linijos numeriu, nurodytu pirmiau 1 skyriuje "Produktas ir įmonės identifikavimas".  

Pagalbos teikėjams   
Naudokite asmens apsaugos priemones, rekomenduotas 8 skirsnyje.   

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės     

Venkite išsiliejimo, medžiagos ir nuotėkio pasklidimo ir kontakto su dirvožemiu, vandens keliais, kanalizacijos ir kanalizacijos 

vamzdžiais. Jei gaminys sukėlė aplinkos taršą (kanalizaciją, vandens kelią, dirvožemį ar orą), informuokite atitinkamas institucijas.  

  
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės    

 Sustabdykite nuotėkį, jei nerizikuojate. Perkelkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Jei mišinys tirpsta vandenyje, praskieskite vandeniu 

ir prisukite. Kitu atveju arba, jei medžiaga vandenyje netirpsta, absorbuokite inertiška sausa medžiaga ir įdėkite į tinkamą atliekų 

šalinimo konteinerį. Išmeskite per licencijuotą atliekų šalinimo rangovą.  
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius     
Avarinės kontaktinės informacijos ieškokite 1 skyriuje.  
Informacija apie tinkamas asmens apsaugos priemones pateikta 8 skyriuje.  
Daugiau informacijos apie atliekų tvarkymą žr. 13 skyriuje.  

  

7 skirsnis: NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS   

Šiame skyriuje pateikiama bendra informacija ir patarimai. Persvarstytoms naudojimo sritims, pateiktoms 1 skirsnyje, turėtų būti 

konsultuojamasi dėl bet kokios prieinamos konkrečios informacijos, pateiktos poveikio scenarijuje (-ose).  
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7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės     

Apsaugos priemonės: Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (žr. 8 skyrių).  
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 va lgymo vietas 

nusivilkite užterštus drabužius ir apsaugines priemones. Daugiau informacijos apie higienos priemones rasite 8 skyriuje.  

  

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus     

Rekomendacijos: Laikykitės vietinių taisyklių. Laikyti originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, 

vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje, nuo nesuderinamų medžiagų (žr. 10 skyrių) ir 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. Bundo sandėliavimo 

patalpos, siekiant užkirsti kelią dirvožemio ir vandens taršai išsiliejimo atveju.  

  

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

Konkretus (-ūs) naudojimo būdas (-ai) Nežinoma.   

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 didesnis arba kai patenka 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 

aplinka 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 aplinkos atmosferos - rekomendacijos cheminių medžiagų veikimo įkvėpus poveikio lyginant su 

ribinėmis vertėmis ir matavimo strategija)  
Europos standartas EN 14042 (darbo aplinkos atmosferos - cheminių ir biologinių veiksnių poveikio vertinimo procedūrų taikymo ir 

naudojimo vadovas)  
Europos standartas EN482 (Darbo vietos atmosferos - bendrieji cheminių veiksnių matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai)  
Būtina pateikti nuorodą į nacionalinius nurodymus dėl pavojingų medžiagų nustatymo metodų.  

DNELs/DMELs   
 DNELs/DMELs nenustatinėjama.  

PNECs   

PNECs nenustatinėjama.  

8.2. Poveikio kontrolė     

 Inžinerinės priemonės   Užtikrinkite tinkamą vėdinimą, ypač uždarose erdvėse.   

Asmeninės apsaugos  

priemonės  

Akių / veido apsauga            Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais. Indelis akims plauti su švariu vandeniu.  
 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. Paprasta i 

rekomenduojame pirštines, kurių storis paprastai didesnis nei 0,35 mm. Reikėtų pabrėžti, kad pirštinių storis nebūtinai yra tikroji  
pirštinių atsparumo konkrečiai cheminei medžiagai apsauga, nes pirštinių pratekėjimo efektyvumas priklausys nuo tikslios pirštinių 

medžiagos sudėties.  
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Odos ir kūno apsauga   

Kūno asmeninės apsaugos priemonės turėtų būti parenkamos atsižvelgiant į atlikėjo 

užduotį ir su tuo susijusią riziką.  

Kvėpavimo takų    
apsauga   
Kita odos apsauga.  

Esant netinkamai ventiliacijai, reikėtų naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.   
  
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 patvirtinta specialisto.  
  

Aplinkos poveikio kontrolės 

priemonės   

Reikia tikrinti, ar nėra vėdinimo ar darbo proceso įrangos išmetamųjų teršalų, kad būtų 

užtikrinta, jog jie atitinka aplinkosaugos teisės aktų reikalavimus. Kai kuriais atvejais, norint 

sumažinti išmetamų teršalų kiekį iki priimtino lygio, bus reikalingi proceso įrangos dūmų 

skruberiai, filtrai ar inžineriniai pakeitimai.  

 9 skirsnis: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS   

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes     
 Fizinė būsena                              Skystis   

Išvaizda                                                               Skaidrus, bespalvis skystis   
Kvapas                                                                Vos pastebimas. Kaip aminų    
 Kvapo slenkstis                                                 Nenustatyta  
Spalva                                                                 Permatomai geltona  

pH                                                                       8,2                                              

 Lydymosi/užšalimo temperatūra                    <-15°c  
 Nustatytas virimo taškas ir virimo laipsnis  Nėra nustatyta     

                                                     
 Tirpumas vandenyje                          Tirpus vandenyje   

Santykinis tankis                                             1,34-1,36  
Sprogimo pliūpsnis                                         Nenustatyta 

Garavimo greitis                                              Nenustatyta  
Degumas( skysta/ dujinė)                               Nenustatyta  
Užsidegimo ore riba   
Viršutinė degumo riba:                                   Nėra informacijos   
Apatinė degumo riba:                                     Nėra informacijos   
Garų slėgis                                                      Nėra informacijos   
Garų tankis                                                      Nėra informacijos   
Specifinis sunkis                                            1.35   
Tirpumas vandenyje                                       Išsisklaido vandenyje   
Tirpumas kituose tirpikliuose                        Nėra informacijos   
Pasiskirstymo koeficientas                           Nėra informacijos   
Savaiminio užsidegimo temperatūra            Nėra informacijos  
Skaidymosi temperatūra                Nėra informacijos   
Kinematinė klampa               Nėra informacijos  Dinaminė klampa               

400 mPa.s  
 Sprogumo savybės                Nesprogus  
 Oksidavimosi savybės                Neoksiduojantis (pagal EC kriterijus)   

  
9.2. Kita informacija                                         Nėra duomenų   

10 skirsnis: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

Reaktingumas     

Nebuvo atlikta specifinių testų, kad būtų nustatytas reaktingumas konkrečiai šiam produktui ar sudedamai daliai.  

Cheminis stabilumas     

Stabili laikant rekomenduojamomis sąlygomis.   
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10.3. Pavojingų reakcijų galimybė     

Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.  

10.4. Vengtinos sąlygos   Vengti kontakto su metalais, dulkėmis ir organinėmis medžiagomis.  

10.5. Nesuderinamos medžiagos     

Stiprūs oksidatoriai. Stiprios rūgštys.   

10.6. Pavojingi skilimo produktai     

Kilus gaisrui gali skleisti toksiškus dūmus.   

11 skirsnis: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį     

Ūminis toksiškumas:                          Nėra duomenų   
Simptomai/ veikimo būdai    

Odos ėsdinimas / dirginimas   Nėra simptomų.  

Patekimas į akis   Nėra simptomų.  

Nurijimas   
Nėra simptomų.  

Įkvėpimas   Gali sukelti nestiprų dirginimą.  

Kancerogeniškumas    Nėra simptomų.  

Reprodukcinis toksiškumas   Nėra informacijos.   
STOT - vienkartinis poveikis   Nėra informacijos.   
STOT – ilgalaikis poveikis   Nėra informacijos.   

   

12 skirsnis. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

12.1. Toksiškumas     

Apie šį produktą duomenų nėra.   

12.2. Patvarumas ir skilimas Skaidosi 

mikroorganizmais.   

12.3. Bioakumuliacijos potencialas  

Nėra informacijos.   

12.4. Judumas dirvožemyje    Judumas 

dirvožemyje Nėra informacijos.   

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai    

Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT ir vPvB medžiaga.   
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis    

Nežymus ekotoksiškumas   



NP-0024-7-A AGROTOP BORAS 150   
SDS # :  NP-0024-7-A  

Patikrinimo data:  2018-01-30  
Versija  1   

Puslapis  7 / 9   

  13 skirsnis. ATLIEKŲ TVARKYMAS   

  

13.1. Atliekų tvarkymo metodai  
Reikėtų vengti atliekų susidarymo arba, jei įmanoma, kuo labiau sumažinti. Visų laikų šio gaminio, tirpalų ir šalutinių produktų utilizavimas 

turėtų atitikti aplinkosaugos ir atliekų šalinimo įstatymų bei regioninių vietos valdžios institucijų reikalavimus. Perdirbti perteklinius ir 

neperdirbtinus produktus šalinti per licencijuotą atliekų šalinimo rangovą. Negalima šalinti nutekamojo vandens į kanalizaciją, jei ji visiškai 

neatitinka visų kompetentingų institucijų reikalavimų.  

Pavojingos atliekos                                  Atsižvelgiant į dabartines tiekėjo žinias, šis produktas nelaikomas pavojingomis atliekomis, 

Pakuočių atsikratymas   kaip apibrėžta ES direktyvoje 2008/98 / EB. išvalykite su vandeniu. Išmeskite kaip įprastas pramonines 

atliekas.   

EAK atlieku tvarkymo kodo Nr.   06 03 99  

Pakavimas  Jei reikia, reikėtų vengti arba mažinti nuosėdų susidarymą. Pakuočių atliekos turėtų būti   perdirbamos. 

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

  

Specialios atsargumo priemonės:         Ši medžiaga ir jos tara turi būti utilizuoti saugiai. Tuščiose talpyklose ar įdėkluose gali būti tam  
tikrų produktų likučių. Venkite išsiliejimo medžiagų išsiliejimo ir nuotėkio bei kontakto su 

dirvožemiu, vandens keliais, kanalizacijos ir kanalizacijos sistemomis.  

Vartotojo dėmesys atkreipiamas į įmanomus egzistuojančius regioninius arba nacionalinius  
KITA INFORMACIJA              apribojimus dėl atliekų pašalinimo.   

14 skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ   
IMDG/IMO    

 14.1  JT / identifikacinis nr.              Nereglamentuojamas   
 14.2  Teisingas krovinio           

pavadinimas                                          Nereglamentuojamas   
 14.3  Pavojingumo klasė              Nereglamentuojamas   
 14.4  Pakuotės grupė     Nereglamentuojamas   

14.5  Jūrų teršalas                   Netaikytina   
14.6  Specialios  nuostatos                 Nėra  
   
14.7  Nesupakuotų krovinių vežimas Šis produktas netransportuojamas dideliais tanklaiviais.   
pagal MARPOL 73/78 II priedą   
ir IBC kodeksą   

  

RID       
14.1  JT / identifikacinis nr.   Nereglamentuojamas 

14.2  Teisingas krovinio 

pavadinimas   
Nereglamentuojamas 

14.3  Pavojingumo klasė   Nereglamentuojamas 
14.4  Pakuotės grupė   Nereglamentuojamas 
14.5  Pavojinga aplinkai   Netaikytina   
14.6  Specialios nuostatos   

ADR/RID    

Nėra   

14.1  JT / identifikacinis nr.   Nereglamentuojamas 
14.2  Teisingas krovinio 

pavadinimas   
Nereglamentuojamas 

14.3  Pavojingumo klasė   Nereglamentuojamas 
14.4  Pakuotės grupė   Nereglamentuojamas 
14.5  Pavojinga aplinkai   Netaikytina   
14.6  Specialios nuostatos   

ICAO/IATA    

Nėra   
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14.1  JT / identifikacinis nr.   Nereglamentuojamas 
14.2  Teisingas krovinio 

pavadinimas   
Nereglamentuojamas 

14.3  Pavojingumo klasė   Nereglamentuojamas 
14.4  Pakuotės grupė   Nereglamentuojamas 
14.5  Pavojinga aplinkai   Netaikytina   
14.6  Specialios nuostatos   Nėra   

15 skirsnis: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

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

Europos Sąjunga   

Atsižvelgti į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama 

rizika   

Naudojimo leidimai ir (arba) apribojimai:   
Šio produkto sudėtyje nėra aprobuojamų cheminių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XIV priedas) Šio 

produkto sudėtyje nėra draudžiamų cheminių medžiagų (reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), XVII priedas)   

Patvarieji organiniai teršalai   
Netaikytina   

Ozono sluoksnį ardančių cheminių medžiagų (ODS) reglamentas (EB) 1005/2009 Netaikytina   

Tarptautiniai inventoriai    

15.2. Cheminės saugos vertinimas    Tiekėjas neatliko 

medžiagos ar mišinio cheminės saugos įvertinimo.   

16 skirsnis: KITA INFORMACIJA   

Saugos duomenų lape vartojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimas   

Visas rizikos frazių, nurodytų 2 ir 3 ir 14 skyriuose, tekstas  
Netaikytina   

       
Paaiškinimas 

 ADR:                                         Europos Sutartis dėl Pavojingų Krovinių Tarptautinio Vežimo  
 Keliais CAS:                                         CAS (Cheminių medžiagų santrumpų registravimo tarnyba)  

Ceiling:                                         Didžiausia ribinė vertė:   
DNEL:     Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL)   
EINECS:                                         EINECS (Europos esamų cheminių medžiagų sąrašas)  
GHS:                                         Globaliai suderinta sistema (GHS)   
IATA:     Tarptautinė Oro Transporto Asociacija (IATA)   
ICAO:    Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija   
IMDG:    Tarptautinė Pavojingų Krovinių Laivyba (IMDG)   
LC50:     LC50 (letalinė koncentracija)   
LD50:     LD50 (letalinė dozė)   
PBT:     Patvarios, biologiškai besikaupiančios ir toksiškos (PBT) cheminės medžiagos   
RID:                                         Reglamentų, susijusių su tarptautinių pervežimų pavojingų krovinių vežimui geležinkeliais  
STEL:                                         Trumpalaikio poveikio ribinė reikšmė   
SVHC: Autorizuotinos labai didelį       SVHC: Autorizuotinos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos:  
susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos:   

 TWA:   vidutinis svertinis dydis   
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vPvB:   labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos   

Patikrinimo data:   2018-01-30   

Dokumento peržiūrėjimo ir 

pataisymo priežastis:   

Formato keitimas.   

Kita informacija  Literatūros 

šaltiniai  

Šis saugos duomenų lapas paruoštas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir Reglamentą  

(ES) Nr. 453/2010   

ES REACH IUCLID5 CSR  
Nacionalinis profesinių saugos ir sveikatos institutas, U.S.  
Sveikatos, švietimo ir Walfare departamentas, ataskaitos ir  
Memorandumų registras apie toksišką cheminių medžiagų 

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

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

  
Atsakomybės atsisakymas   

Aukščiau nurodyta informacija kiek žinoma yra teisinga, tačiau nelaikoma viską apimanti. Ši kompanija nebus laikoma atsakinga už 

bet kokius nuostolius atsiradusius dėl elgesio arba sąlyčio su aukščiau nurodyta medžiaga.   
    

SAUGOS DUOMENŲ LAPO PABAIGA 

   

   

   

   

   

   

   


