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1.  PREPARATO TAPATYBĖ/ GAMINTOJO DUOMENYS 

Produkto informacija 

Produkto pavadinimas                   TREND 

Sinonimai                                       sito plus ,Flow Mo Low,Foam A, B10601085, 

                                                        Cato-Debut-Grind plus-Task,Komponent B 

 

Preparato paskirtis                          paviršiaus aktyvioji medţiaga 

 

Kompanija                                       DuPont de Nemours (France)SA.S. 

                                                          Rue de L‘Universitė 137 

                                                          75334 Paris 

telefonas/faksas                                +33 014 5506550 

telefonas nelaimės atveju                 +44(0)2871-861.313 

2. INFORMACIJA APIE PREPARATO CHEMINĘ SUDĖTĮ 

Cheminis pavadinimas CAS nr. EC.nr. Klasifikavimas Koncentracija 

% 

Etoksilato alifatinis alkoholis 61827-42-7  Xi;R41 

 

90 

Pilnos R frazių reikšmės -16 skyriuje 

3.GALIMAS PAVOJUS 

Gali smarkiai paţeisti akis. 

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

Įkvėpus-                               išvesti į gryną orą,jei reikia duoti deguonies arba atlikti  

                                                              dirbtinį kvėpavimą;konsultuotis su gydytoju. 

Patekus ant odos-                 nedelsiant nuvilkti suterštus rūbus,gausiai plauti vandeniu ir   

                                                          muilu,jei pasireiškia dirginimas,kreiptis į gydytoją. 

Patekus į akis-                     skalauti vandeniu,taip pat po vokais,išėmus kontaktines    

                                                                 linzes,jei yra dirginimas,kreiptis į gydytoją. 

Prarijus-                       išskalauti burną,jei sąmoningas-išgerti 1-2 stiklines vandens, 

                                         be mediko prieţiūros vėmimo neskatinti.Kviesti  gydytoją.                                                                                                                                 

5. GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS 

Tinkamos gesinimo priemonės-  -           vandens srovė, sausi chemikalai,anglies                

                                                               dioksidas(CO2),putos                        

Ugniagesių apsauga-   gaisro gesinimo metu dėvėti savaiminio kvėpavimo aparatus.   

 Kita informacija-     esant maţam gaisrui,leisti uţgesti pačiam,be gesinimo vandeniu, 

                                  kad išvengti aplinkos uţteršimo.Smlkstančius kontenerius vėsinti  

                                    vėsinti vandens srove iš išorės. 
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6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMAS 

Ţmonių atsargumo priemonės-        dėvėti asmeninės apsaugos priemones. 

Aplinkos apsaugos priemonės-        saugoti kad preparatas nepatektų į paviršinius ir  

                                                                            gruntinius vandens,nuotėkas.  

Valymo būdai-                surinkti naudojant absorbcines medţiagas,jei išsiliejo didesni 

                                        tirpalo kiekiai-susiurbti siurbliu.Surinktas atliekas patalpinti   

                                            atitinkamoje talpoje,sunaikinimui pagal vietos reikalavimus. 

7. NAUDOJIMAS IR SAUGOJIMAS 

Naudojimas 

Nuorodos saugiam naudojimui- darbo vietose įrengti ištraukiamąją ventiliaciją.Dėvėti   

                                                    asmeninės saugos priemones. 

Apsauga nuo gaisro-                  laikyti atskirai nuo šilumos ir elektros šaltinių. 

Sandėliavimas 

Reikalavimai sandėliams ir  pakuotei- laikyti sandariai uţdarytoje gamyklinėje pakuotėje, 

                                                             sausoje,gerai vėdinamoje patalpoje,prieinamoje tik             

                                                 tinkamai apmokytiems asmenims,nepasiekiamoje vaikams, 

                                                  atskirai nuo maisto,gėrimo,gyvūnų pašaro. 

Pastaba dėl bendro saugojimo-   laikyti atskirai nuo oksidatorių. 

Saugojimo temperatūra-            5-50°                                       

8.  ASMENINĖ APSAUGA/POVEIKIO KONTROLĖ 

Asmeninės apaugos priemonės 

Rankų apsauga-                            nitrilo gumos pirštinės,nepralaidţias pirštines 

Akių apsauga-                              gerai prigludę saugos akiniai 

                                                                                                                                      

Odos ir kūno apsauga-                   apsauginiai  rūbai. 

 

Higienos priemonės-                     vengti patekimo į akis, plauti rankas po produkto  

                                                     naudojimo,baigus darbą ir prieš pertraukas.Naudojant   

                                                      negalima valgyti,rūkyti ir gerti.             

Apsauginės priemonės-                 visi chemikalams atsparūs drabuţiai turi būti patikrinti  

                                                       prieš naudojimą.Rūbai ar pirštinės turi būti pakeisti jei            

                                                                randama fizinių ar cheminio poveikio paţeidimų. 
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9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

būvis                                    skystis 

spalva                                  bespalvis 

kvapas                                  nestiprus 

PH                                        5-7 iki 10g/l (20°C) 

ţybsnio taškas                       >110°C 

garų slėgis                             < 1,33hPa (20°C) 

reliatyvus tamprumas            apie 1,0g/cm³(25°C) 

Tirpumas vandenyje              tirpus 

10. STABILUMAS IR REAKCIJOS 

 

Vengtinos medţiagos-           stiprūs oksidatoriai. 

Pavojingi skilimo produktai-  anglies oksidai,azoto oksidai(NOx) 

Pavojingos reakcijos-             neskyla jei laikomas kaip nurodyta 

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 

Stiprus toksiškumas per burną-      LD50/ţiurkė: 2490 mg/kg 

Stiprus toksiškumas įkvėpus-           nėra duomenų 

Stiprus toksiškumas per odą-        LD50/triušis >2000 mg/kg 

 

Odos dirginimas-       nedirgina  

Akių dirginimas-        Patekus į akis gali stipriai dirginti 

Jautrinimas-             nejautrina/tyrimai su laboratoriniais gyvūnais 

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA  

ekotoksinis  efektas       

Toksiškumas ţuvims :        LC50/96val/ vaivorykštinis upėtakis:   42 mg/l 

Toksiškumas vandenyje:   EC50/ 48val/ dafnijos: 40 mg/l 

13.  ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Produkto-                             elgtis pagal vietos reikalavimus,nepilti į vandenis ir nuotėkas 

Naudotos pakuotės-             nenaudoti pakartotinai kitiems tikslams,sudeginti. Tvarkoma  

                                              laikantis vietos reikalavimų tuščiai pakuotei 

14.  TRANSPORTO INFORMACJA 

Nepavojinga medţiaga,specialus krovinio ţymėjimas nereikalingas. 

15.  KONTROLINĖ  INFORMACIJA 

Ţenklinama pagal ES direktyvas 

Simboliai             Xi             Dirginantis 

                              

R-frazės                R41          Gali smarkiai paţeisti akis                                                                                                                                             

S-frazės             S 26       Patekus į akis,nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.   

                            S39         Naudoti  akių(veido) apsaugos priemones 
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15.tęsinys. 

                       S35         Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos 

Būtina nuoroda: siekiant išvengti galimos rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai,būtina     

                                                    vykdyti produkto naudojimo instrukcijos reikalavimus.                                                                                                                                  

16.  KITA INFORMACIJA 

 

R-frazių paminėtų 2 skyriuje tekstas: 
R41          Gali smarkiai paţeisti akis 

 

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija atitinka mūsų turimas ţinias ir 

informaciją apie produktą.Ši informacija papildo rekomendacijas saugiam 

naudojimui,saugojimui,transportavimui,atliekų tvarkymui.Jis negali būti laikomas 

produkto kokybės garantija.Informacija pritaikyta tik minėtai medţiagai ir negali būti 

taikoma mišiniams su kita medţiaga. 
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