
1

ELASTIQ – PRODUKTO SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

1. Cheminės medžiagos, preparato ir tiekėjo pavadinimas

Produkto pavadinimas: ELASTIQ Autorizacijos numeris pagal COPR: ADJ0184

Tiekėjas: De Sangosse Ltd, Swaffham Bulbeck, Cambridge CB5 OLU, UK (Jungtinė Karalystė)
Telefono numeris: 001223 811215 (už JK ribų  +44 1223 811215)
Fakso numeris: 001223 810020 (už JK ribų  +44 1223 810020)
Avarinio telefono numeris: Darbo laiku: 001223 811215  Ne darbo laiku: 01638 577581 ar 01485 544230

2. Ingredientų sudėtis, informacija apie komponentus

Nėra tokio kiekio ingredientų, kad jie būtų klasifikuojami, kaip pavojingi.
Turi latekso ir nejoninės paviršiaus aktyvios medžiagos.

3. Cheminės medžiagos, preparato galimi pavojai

Patekus į akis: sukelia paraudimą ir dirginimą.
Susilietus su oda: sukelia paraudimą ir dirginimą.

4. Pirmosios medicininės pagalbos priemonės

Susilietus su oda – Nedelsiant nuvilkti užterštus rūbus ir skalauti paveiktą odą dideliu kiekiu vandens. Po to
plauti muilu ir vandeniu. Jei abejojama ar simptomai išlieka, kreiptis medicininės pagalbos. Užteršti rūbai turėtų
būti išskalbti, prieš vėl juos panaudojant.

Patekus į akis – Jei medžiaga pateko į akis, nedelsiant praplauti akis vandeniu mažiausiai 15 minučių. Kreiptis
medicininės pagalbos.

Nurijus - Skalauti burną vandeniu (neryti). Nesukelti vėmimo. Kreiptis medicininės pagalbos.

Įkvėpus – Išvesti pacientą į gryną orą. Laikyti šiltai ir ramybėje. Kreiptis medicininės pagalbos.

5. Priešgaisrinės priemonės

Blyksnio temperatūra – neblyksteli.
Nedegi. Gaisro atveju, naudoti gesinimo terpę, kuri būtų tinkama aplinkos sąlygomis.
Skilimo produktuose gali būti anglies oksidų.
Dėvėti cheminėms medžiagoms atsparų apsauginį kostiumą ir naudoti kvėpavimo aparatus.
Gaisro atveju, konteineriai gali įtrūkti dėl pakilusio slėgio.
Palaikyti ugnies veikiamus konteinerį(-ius) vėsius, laistant vandeniu.
Jei įmanoma, neleisti nutekamiesiems vandenims patekti į drenažus.
Jei įmanoma ir nėra rizikos, nešiojami konteineriai turėtų būti patraukti.

6. Avarijų likvidavimo priemonės

Skubus veiksmas: Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti (S57).

Valymo veiksmai: Dėvėti tinkamus apsauginius rūbus, akių/veido apsaugą ir pirštines (žr. 8 skyrių).
Mažus kiekius išsiliejusios medžiagos absorbuoti inertine medžiaga ir sušluoti, surinkti į plastmasines statines
saugiam pašalinimui (žr. 13 skyrių).
Didelius kiekius išsiliejusios medžiagos atitverti pylimu, apsaugant nuo patekimo į kanalizaciją ar vandentakius.
Skystį perkelti į konteinerį.

Specialios saugos priemonės: Jei drenažinių sistemų ar vandens srautų užteršimas yra neišvengiamas,
nedelsiant informuoti atitinkamas valdžios institucijas.
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7. Priežiūra ir sandėliavimas

Priežiūra: Naudoti tik gerai ventiliuojamose vietose. Nekvėpuoti garais. Vengti patekimo ant odos ir į akis.
Naudoti tinkamą asmeninės saugos įrangą, kaip nurodyta šio saugos duomenų lapo 8 skyriuje. Kruopščiai plauti
po naudojimo. Specialios priemonės nereikalingos, jei produktas neatidarytose pakuotėse yra rūpestingai
prižiūrimas ir sandėliuojamas.

Sandėliavimas: Sandėliuoti saugioje, sausoje, gerai ventiliuojamoje vietoje. Saugoti nuo šalčio. Saugoti nuo
vaikų (S2). Laikyti atokiai nuo gyvulių pašarų.

8. Prevencija ir asmeninė apsauga

Prevencija – Inžinerinės poveikio operatoriui prevencijos priemonės papildomai prie žemiau aprašytos asmens
apsaugos įrangos turi būti naudojamos ten kur jų pagrįstai reikia. Neskiestas produktas neturi būti naudojamas
ribotoje erdvėje be geros ventiliacijos.

Profesinio poveikio prevencija – Prižiūrint koncentruotą produktą, dėvėti kombinezoną, tinkamas pirštines ir
veido apsaugą (veido skydą). Rekomenduojamos pramoninės tvirtos guminės pirštinės. Pirštinių dydis ir tipas
turi būti patogus operatoriui ir neturi trukdyti priežiūros operacijoms. Pirštinės turi būti geros būklės ir
panaudojus plaunamos tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Prieš pakuotės atidarymą, pasitikrinti, kad veido skydo
antveidis yra nuleistas. Tvarkant produktą, antveidį laikyti nuleistą (ypatingai matuojant ir pilant). Nekelti
antveidžio užterštomis pirštinėmis.

9. Fizikinės ir cheminės savybės

Išvaizda balta emulsija
Kvapas: silpnas amoniako
Blyksnio temperatūra: >105 ºC
Santykinis tankis: 1,01 g/ml
Tirpumas vandenyje: vandenyje sudaro emulsiją
pH: 8,0-8,2 (neskiesto)

10. Stabilumas reakcingumas
Stabili.
Vengti perkaitinimo.
Nesuderinamas su stipriomis oksiduojančiomis medžiagomis.
Skilimo produktuose gali būti anglies oksidų.
Prie žemų pH koaguliuoja.

11. Toksikologinė informacija

Ūmus oralinis LD50 žiurkėms > 5000 mg/kg
Ūmus odos LD50 triušiams > 2000 mg/kg
Odos dirginimas jūros kiaulytėms nejautrinanti
Odos ir akių dirginimas triušiams dirgina odą ir akis

12. Ekologinė informacija

Ekotoksikologija

LC50 Bluegill Sunfish 96 h 360 mg/l
LC50 Vaivorykštinis upėtakis 96 h 190 mg/l
Oralinis LD50 Bobwhite Quail > 2250 mg/kg

13. Atliekų tvarkymas

Nereikalingą produktą perduoti licenziją turinčiai atliekų tvarkymo įmonei. Pakuotė turi būti išvežama į
sertifikuotą sąvartyną arba deginama. Prieš išmetant pakuotes praplauti tris kartus. Pakuočių pakartotinai
nenaudoti.
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14. Transportavimo informacija

Neklasifikuojama kaip pavojinga transportuojant.

15. Teisinė informacija

DIRGINANTI

Rizikos frazės
R36/38: Dirgina akis ir odą.

Saugos frazės
S26: Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
S37/39: Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
S23: Neįkvėpti aerozolių.
S51: Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

16. Kita informacija

Šis saugos duomenų lapas yra paruoštas pagal: Cheminių medžiagų (Informacija apie pavojus ir pakavimas
pateikimui) normas 2002 (CHIP III). Šiame saugos duomenų lape nėra darbo vietos rizikos vertinimo.

Peržiūrėjimo data; 2005 m. gegužės mėn.


