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GE Silicones primygtinai reikalauja, kad šio saugos duomenų lapo gavėjas su juo atidţiai 

susipaţintų tam, kad įsitikintų, kokį pavojų kelia (jei aplamai kokį nors pavojų kelia) jame aprašytas 

produktas. Dėl saugumo, jūs turite (1) informuoti savo darbuotojus, atstovus ir rangovus apie šiame 

saugos duomenų lape pateiktus duomenis, (2) pateikti šio saugos duomenų lapo kopiją kiekvienam 

jame aprašytą produktą įsigijusiam klientui ir (3) paprašyti, kad klientai taip pat suteiktų minėtą 

informaciją savo darbuotojams ir klientams. 

 

 

1. MEDŢIAGOS, PREPARATO IR FIRMOS ŢYMĖJIMAS 

 

Medţiagos arba preparato identifikacija:  

Silwet®806 adjuvant 

Sinoniminis pavadinimas  

Silwet®GOLD adjuvant 

Cheminis pavadinimas: 

Polyalkyleneoxide Modifikuotas heptametiltrisiloksanas  

Medţiagos arba preparato naudojimas: 

      Pramoninis naudojimas  

Bendrovė: 

GE Specialty Materials (Šveicarija) 

Sàrl  7, rue du Prè-Bouvier 

CH-1217 Meyrin 

Telefonas: +41-22 989-2111 

Faksas: : +41-22 989-2391 

 

Avarijos atveju kreiptis telefonu (visą parą):  +32-(0)14 58.45.45 (B.I.G. Center) 

Aplinkos, sveikatos ir saugos departamentas:  +32-(0)3 250.29.00 
 

 

2. SUDĖTIS / DUOMENYS APIE SUDĖTINES DALIS 
 

Sudėtinė medţiaga          svoris %         Pavojus  Pavojingumą ţyminti(y)s  

simbolis (-iai): 
______________________________________________________________________ 

 

Polyalkyleneoxide    >80  R20   Xn     N 

modifikuotas heptametiltrisiloksanas  

CAS# 134180-76-0 

       EINECS/ELINCS#-  
  

 

3. GALIMI PAVOJAI 
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Medţiaga pavojinga įkvėpus. Ji nuodinga vandens organizmams, vandenyje gali pasiţymėti 

ilgalaikiu kenksmingu poveikiu. 

 

 

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

 

Medţiagos nurijus: 

Išskalauti burnos ertmę ir kreiptis gydytojo pagalbos.  

 

Medţiagos įkvėpus: 

Nukentėjusį asmenį išvesti į gryną orą, jei jis įkvėpė purškiamo skysčio. Jei nukentėjusiajam  

sunku kvėpuoti, duoti pakvėpuoti deguonies. Skubiai kreiptis gydytojo pagalbos. 

 

Medţiagai patekus ant odos: 

Odą nuplauti muilu ir vandeniu.  

 

Jei medţiagos pateko į akis: 

Nedelsiant akis keletą minučių skalauti tekančio vandens srove ir po to kreiptis gydytojo 

pagalbos. 

 

5. PRIEMONĖS GAISRUI GESINTI 

 

Gaisrui gesinti  

tinkančios medţiagos:         Dideli gaisrai: 

 

    -     alkoholiui atspariomis putomis arba universaliomis putomis. 

  

    Nedideli gaisrai: 

- CO2; 

- sausais chemikalais. 

Gaisrui gesinti  

netinkančios medţiagos: Nėra  

 

Ypatingi nurodymai gesinant gaisrą 

Nenukreipkite stiprios vandens arba putų čiurkšlės į įkaitusius, liepsnojančius telkinius: tai gali 

sukelti medţiagos suputojimą ir sustiprinti liepsnos intensyvumą. 

 

Ypatingosios apsaugos priemonės 

Gesindami gaisrą uţdarose zonose, dėvėkite uţdarą kvėpavimo aparatą.  

 

Neįprasti ugnies ir sprogimo pavojai 

Nėra ţinomi 
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6. PRIEMONĖS, KURIŲ REIKIA IMTIS, JEI MEDŢIAGA NETYČIA BUVO 

PASKLEISTA 

 

Saugos priemonės, kurių turi imtis asmenys: 

Venkite sąlyčio su skysčiu ir garais.  Naudokite tinkamas asmeninės saugos priemones.  

 

Aplinkos apsaugos priemonės: 

Medţiaga nuodinga vandens organizmams. Neleiskite jai patekti į kanalizacijos tinklus, 

paviršiniu ar gruntinius vandenis. 

 

Valymo arba rinkimo būdai: 

Absorbuokite tinkama sugeriančia medţiaga. Utilizavimui surinkite į tinkamus konteinerius.  

 

7. MEDŢIAGOS NAUDOJIMAS IR LAIKYMAS 

 

Saugus naudojimas 

Neprarykite medţiagos. Saugokitės, kad ji nepatektų į akis, ant odos arba drabuţių. Venkite 

įkvėpti jos garus ir purškiamo skysčio.  Pasirūpinkite geru vėdinimu. Gerai nusiprauskite po 

medţiagos naudojimo. 

 

Vėdinimas 

Pakanka bendrojo (mechaninio) patalpos vėdinimo. 

 

Kitos saugos priemonės 

Prieš naudodami neskiestos medţiagos aerozolį, pasikonsultuokite su gamintoju. 

 

Laikymas 

Laikykite atokiai nuo karščio ir liepsnos šaltinių. Laikykite tarą uţdarytą. 

 

 

8. MEDŢIAGOS POVEIKIO KONTROLĖ IR ASMENINĖS SAUGOS PRIEMONĖS 
 

RIBINĖS VERTĖS 
KOMPONENTAS   ŠALIS  TIPAS   VERTĖ 

       PASTABA 

_______________________________________________________________________________ 

Poveikio ribos nebuvo nustatytos 

 

MEDŢIAGOS POVEIKIO KONTROLĖ 

Kvėpavimo takų apsauga 

Nereikalinga naudojant vandeninį purškalą. Prieš naudodami neskiestos medţiagos aerozolį, 

pasikonsultuokite su gamintoju. 

 

Rankų apsauga / apsauginės pirštinės 
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Rekomenduojama naudojimo tvarka: 

4H 

Butilas 

Neoprenas 

Nitrilas (NBR) 

Padengtos PVC 

 

Akių apsauga: 

Apsauginiai akiniai. 

 

Odos apsauga: 

Nuo cheminių medţiagų poveikio saugantys drabuţiai. 

  

Kitos saugos priemonės: 

Akių praplovimas. 

Dušas. 

 

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

Išvaizda 
Agregatinė būsena:   Skystis 

Spalva:    Šiaudų spalvos 

Kvapas:    Nestiprus polieterio 

 

Svarbi informacija apie sveikatos saugą ir aplinkos apsaugą: 

 

Virimo temperatūra:  >150C esant 1.013hPa 

     Kopolimeras 

 

Pliūpsnio temperatūra: 143 C   Metodas: Penskio ir Martenso uţdaro tiglio metodas 

ASTM D 93 

 

Garų slėgis:    <1,33 hPa esant  20 C 

 

Santykinis tankis:   1,002 esant 25 C (1,013 hPa) 

 

Tirpumas vandenyje:  medţiaga vandenyje disperguojama 

 

Garų slėgis (oras=1):  sunkesnis uţ orą 

 

Garingumas (butilacetatas=1): <1 

 

Kita informacija 

Lydymosi temperatūra:  -50 C 

     (lydymosi taškas) 

 

Lakumas:    nenustatytas 
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10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 
 

CHEMINIS STABILUMAS 

Medţiaga stabili. 

 

Vengtinos sąlygos 

Nėra duomenų 

 

Vengtinos medţiagos  
Šiuo metu neţinoma medţiagų, kurių reikėtų vengti. 

 

Pavojingos skilimo produktai, medţiagai degant 

Medţiagai degant, gali susidaryti šie pavojingi skilimo produktai: 

Anglies oksidai; 

Silicio oksidai. 

Anglies monoksidas labai toksiškas, jį įkvėpus; esant pakankamai anglies dioksido koncentracijai, 

jis gali veikti kaip dusinanti nuodinga medţiaga. Dėl ūmaus didelio degimo produktų poveikio gali 

būti sudirginti kvėpavimo takai. 

 

POLIMERIZACIJA 

Neįvyks 

 

Vengtinos sąlygos 

Nėra duomenų 

 

 

11. TOKSIKOLOGINIAI DUOMENYS 

 

MEDŢIAGOS PRARIJIMAS 

Bandymų rezultatai 

Stiprus apsinuodijimas per burną:  LD50 ţiurkei 

      Dozė: > 2.000 mg/kg 

 

MEDŢIAGOS ABSORBAVIMAS  

PER ODĄ 

Bandymų rezultatai 

Stiprus apsinuodijimas per odą:  LD50 ţiurkei 

      Dozė: > 2.000 mg/kg 

 

MEDŢIAGOS ĮKVĖPIMAS 

Stiprus poveikis 

Nejudantys garai, esant įprastai aplinkos temperatūrai, neturi ţalingo poveikio. Izoliuotoje patalpoje 

įkvėpus neskiestos medţiagos aerozolinio purškalo, gali būti sudirginti kvėpavimo takai ir akys.      
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Bandymų rezultatai: Bandymų rezultatai grindţiami analogija su panašia 

medţiaga 

Stiprus apsinuodijimas įkvepiant:  LC50 ţiurkei 

      Dozė: 2 mg/l 

Poveikio trukmė: 4 h 

Aerozolis  

LC50 ţiurkei 

      Dozė: > 11,78 mg/l 

Poveikio trukmė: 4 h 

5% atskiestas vandeninis tirpalas, aerozolis  

 

MEDŢIAGOS PATEKIMAS ODOS 

Bandymų rezultatai 

Odos sudirginimas:   Triušiui 

     Poveikio trukmė: 4 h 

     Rezultatas: neţymus sudirginimas 

     Dalinė okliuzija 

 

MEDŢIAGOS PATEKIMAS Į AKIS 

Bandymų rezultatai 

Akių sudirginimas:   Triušiui 

     Rezultatas: neţymus sudirginimas 

     Metodas: Magnusson‘o ir Kligmann‘o testas 

  

 

JAUTRUMO PADIDĖJIMAS: 

Bandymų rezultatai:   Jūrų kiaulytei 

     Rezultatas: nesukelia jautrumo padidėjimo 

 

MUTAGENIŠKUMAS 

Genetinis toksiškumas in-vitro: Testo tipas: Salmonella Typhimurium / Escherichia coli 

Rezultatas: neigiamas 

 

KITI ILGALAIKIO POVEIKIO REZULTATAI 

Medţiagos nurijimas gali sukelti: 

- kepenų paţeidimus; 

- skydliaukės paţeidimus; 

- inkstų paţeidimus; 

- hemopoezės sutrikimus; 

- vyrų ir moterų reprodukcijos organų paţeidimus. 

Aerozolis gali pakenkti: 

- kvėpavimo takams; 

 - akims; 
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- nosies ertmei; 

- hemopoezei; 

Sąlytis su oda gali sukelti: 

- odos sudirginimą. 

 

  

12. APLINKOSAUGOS DUOMENYS 

 

Medţiaga nuodinga vandens organizmams, vandenyje gali pasiţymėti ilgalaikiu kenksmingu 

poveikiu. 

 

Ekotoksiškumas vandens organizmams 

Stiprus toksinis poveikis ţuvims:  Vaivorykštiniam upėtakiui 

Dozė: 2,1 mg/l 

Poveikio trukmė: 96 h 

      Metodas: OECD 203 

 

Išsilaikymas ir skaidomumas 

Mikroorganizmų skaidomumas:  Medţiaga nepriskiriama prie biologiškai  

lengvai skaidomų medţiagų  

 

 

13. MEDŢIAGOS ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 

Sudeginkite tinkamai paruoštoje deginimo stotyje, jei leidţia vietos teisinės normos. 

 

14. MEDŢIAGOS VEŢIMAS  

 
ADR/ RID:    
 

Teisingas krovinio pavadinimas: APLINKAI KENKSMINGA MEDŢIAGA,  

SKYSTIS, kitaip nenurodyta 

Klasė:    9 (M6) 

UN numeris:   3082 

Pakuotės grupė:   III 

Pavojingumo Nr.:    90 

Etiketė:    9 

|| Techninis aprašymas:  Polyalkyleneoxide Modifikuotas heptametiltrisiloksanas  

Specialios nuostatos:   274  

 

IMDG 
Teisingas krovinio pavadinimas: APLINKAI KENKSMINGA MEDŢIAGA,  

SKYSTIS, kitaip nenurodyta 

Klasė:    9 (M6) 
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Papildoma rizika:    

UN numeris:   3082 

Pakuotės grupė:   III 

EMS Nr.:     F-A, S-F 

|| Techninis aprašymas:  Polyalkyleneoxide Modifikuotas heptametiltrisiloksanas  

 

 

ICAO 
Teisingas krovinio pavadinimas: APLINKAI KENKSMINGA MEDŢIAGA,  

SKYSTIS, kitaip nenurodyta 

Klasė:    9 (M6) 

Papildoma rizika:    

UN numeris:   3082 

Pakuotės grupė:   III 

Keleivis/krovinys:   914 be apribojimų 

Tik krovinys:   914 be apribojimų 

|| Techninis aprašymas:  Polyalkyleneoxide Modifikuotas heptametiltrisiloksanas  

 

 

15. TEISINĖ REGLAMENTACIJA IR INFORMACIJA, NURODYTA MEDŢIAGOS,      

      PREPARATO PAKUOTĖS ETIKETĖJE 

 

 Europos Sąjungos klasifikacija 

 

Pavojingumo simboliai:  Xn          N 

 

Rizikos frazės:   R20 Medţiaga nuodinga įkvėpus 

R51/53 Medţiaga nuodinga vandens organizmams, vandenyje 

gali pasiţymėti ilgalaikiu kenksmingu poveikiu. 

 

Saugumo frazės:  S23 Nekvėpuokite garais 

S61 Venkite medţiagos patekimo į aplinką. Remkitės 

atskiromis instrukcijomis / saugos duomenų lapais  

 

Medţiagos sudėtyje yra  Polyalkyleneoxide modifikuoto heptametiltrisiloksano 
 

Cheminių medţiagų sąrašai 

 

Europa:  Šio produkto sudėtinės dalys yra įtrauktos į EINECS (Europos esamų  

komercinių cheminių medţiagų sąrašą). 

 

Japonija:  Šis produktas arba jo sudėtinės dalys yra įtrauktos arba atleistos nuo  

įtraukimo į Esamų ir naujų cheminių medţiagų sąrašą (ENCS).  
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Jungtinės Valstijos: Šio produkto sudėtinės dalys yra išvardintos TSCA (Įstatymas dėl toksinių  

medţiagų kontrolės) arba atleistos nuo įtraukimo. 

 

 

16. Kiti duomenys 

 

Rizikos frazių sąrašas:   R20 Medţiaga nuodinga įkvėpus 

R51/53 Medţiaga nuodinga vandens organizmams, vandenyje 

gali pasiţymėti ilgalaikiu kenksmingu poveikiu. 

  

Rekomenduojamas naudojimas ir apribojimai 

Prašome ieškoti informacijos apie produktą ir / arba jo taikymą šio produkto informaciniame 

biuletenyje. 

 

Papildoma informacija 

Kai reikalinga, naudokite CEN (Europos standartizacijos komiteto) patvirtintas asmeninės saugos 

priemones. Papildomos informacijos ieškokite interneto tinklalapyje: 

http://europe.eu.int/com/enterprise/newapproach/standardization/harms tds/reflist/ppe.html 

 

|| Vertikalūs brūkšniai kairėje paraštėje ţymi vietas, kuriose tekstas yra pakeistas, lyginant su 

anksčiau išleistais dokumentais. 

 

  Šis saugos duomenų lapas atitinka Europos Komisijos direktyvos 91/155  

bei ją papildančių direktyvų reikalavimus. 

 

 

Šiame dokumente duomenis pateikė bendrovės GE Silicones kvalifikuoti ekspertai.  Mūsų 

ţiniomis, šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra pati naujausia. Kadangi bendrovė 

GE Silicones negali kontroliuoti, kaip pritaikoma saugos duomenų lape pateikta informacija ir 

laikomasi produkto naudojimo sąlygų, vartotojas yra pats atsakingas uţ saugių produkto naudojimo 

sąlygų nustatymą.  

 

 

http://europe.eu.int/com/enterprise/newapproach/standardization/harms%20tds/reflist/ppe.html

