
Sudarymo data: 30/04/2013

Pataisa Nr: 1

1 Skirsnis. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

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

Kompanijos pavadinimas: Headland Agrochemicals

Rectors Lane

Pentre

Flintshire

CH5 2DH

United Kingdom

Tel: +44(0)1244 537370

Faks: +44(0)1244 532097

Email: enquiry@headlandgroup.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Avarinis tel: +44(0)1244 537370

 (tik darbo valandomis)

2 Skirsnis. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas (DSD/DPD): Xi: R36/38; N: R51/53

Klasifikavimas (CLP): Skin Corr. 1B: H314; Aquatic Chronic 2: H411

2.2. Ženklinimo elementai

H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Signaliniai žodžiai: Pavojinga

Pavojaus piktogramos: GHS05: Korozija

GHS09: Aplinkos

[tes...]

SAUGUMO DUOMENŲ LAPAS
KUKURŪZAMS

Puslapis: 1

Produkto pavadinimas: KUKURŪZAMS

Produkto kodas: NP-0143

Prod. naud. / aprasymas: Mikroelementų trąšų naudojimo žemės ūkyje ir sodininkystėje. 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Nepalankūs pakitimai: Dirgina akis ir odą. Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius 

vandens ekosistemų pakitimus. 

Ženklinimo elementai (CLP):  

Pavojingumo frazės: H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

mailto:enquiry@headlandgroup.com


Atsargumo frazės: P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

P273: Saugoti, kad nepatektu i aplinką.

P280: Mūveti apsaugines pirštines/deveti apsauginius drabužius/naudoti akiu (veido) 

apsaugos priemones.

P303+361+353: PATEKUS ANT ODOS (arba plauku): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus 

užterštus drabužius. Odą nuplauti.

P305+351+338: PATEKUS I AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti 

kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P405: Laikyti užrakintą.

P501: Turini/Talpyklą išpilti (išmesti) i pavojingu atlieku surinkimo vietas.

Ženklinimo elementai (DSD/DPD):  

Pavojaus simboliai: Dirginanti.

Aplinkai pavojinga.

2.3. Kiti pavojai

PBT: Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT medžiaga.

3 Skirsnis. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojingi komponentai:

ORTHOPHOSPHORIC ACID -  01-2119485924-24-XXXX

EINECS CAS Klasifikavimas (DSD/DPD) Klasifikavimas (CLP) Procenta
i

231-633-2 7664-38-2 C: R34 Skin Corr. 1B: H314 10-30%

[tes...]

Rizikos fazės: R36/38: Dirgina akis ir oda.

R51/53: Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens 

ekosistemų pakitimus.

Saugumo fazės: S1: Laikyti užrakinta.

S26: Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoja.S57: 

Naudoti tinkamą pakuote aplinkos taršai išvengti.

S60: Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotės turi būti šalinamos kaip pavojingos 

atliekos.

S61: Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų 

lapais).

SAUGUMO DUOMENŲ LAPAS
KUKURŪZAMS

Puslapis: 2



MANGANESE SULPHATE -  01-2119456624-35-XXXX

232-089-9 7785-87-7 Xn: R48/20/22; N: R51/53 STOT RE 2: H373; Aquatic Chronic 2: 
H411

5-10%

ZINC PHOSPHATE -  01-2119485044-40-XXXX

231-944-3 7779-90-0 N: R50/53 Aquatic Chronic 1: H410; Aquatic Acute 
1: H400

1-5%

4 Skirsnis. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Ikvepimas: Gali atsirasti oro trukumas su deginanciu pojuciu gerkleje. Poveikis gali sukelti kosuli ir 

dusima. 

Uždelsti / staigūs pakitimai: Po trumpalaikio poveikio galimi staigūs pakitimai. 

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

Skubus / specialus gydymas: Šį saugos duomenų lapą parodykite dalyvaujančiam gydytojui. Patalpose turi būti 

priemonių akims praplauti. 

5 Skirsnis. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

[tes...]

SAUGUMO DUOMENŲ LAPAS
KUKURŪZAMS

Puslapis: 3

Patekimas ant odos: Nedelsiant nusiimkite visus užterštus rūbus ir avalynę, nebent jie būtų prikibę prie odos.

 Nedelsiant nuplaukite su gausiu kiekiu vandens ir muilo. Nugabenkite į ligoninę jeigu 

yra nudegimų arba apsinuodijimų simptomų. 

Patekimas į akis: Praskalaukite akis su begančiu vandeniu 15 minučių. Vykite  į ligoninę specialisto 

apžiūrai. 

Nurijimas: Išplaukite burną su vandeniu. Duokite išgerti 1 puodeli vandens kas 10 minučių.

 Pasikonsultuokite su gydytoju. 

Įkvepimas: Perkelkite nukentejusijį iš įvikio vietos uztikrindami savo saugumą kai tai atliekate. Jei

 netyčia įkvepėte garų, išeikite į gryną orą. Pasikonsultuokite su gydytoju. 

Patekimas ant odos: Salyčio vietoje gali atsirasti išberimas su niežuliu. Gali atsirasti puslelės. Opos, jeigu 

nebus nedelsiant gydomos. 

Patekimas į akis: Gali atsirasti skausmas ir paraudimas. Akys gali gausiai ašaroti. Gali sukelti galvos 

svaigimą. 

Nurijimas: Gali būti sopulių ir paraudimų burnoje ir gerkleje. Esdinantys nudegimai gali atsirasti

 aplik lūpa. 

Gesinimo priemonės: Aplinkoje esantiems gaisrams gesinti turi būti naudojamos tinkamos gesinimo 

priemonės. 



5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

6 Skirsnis. Avarijų likvidavimo priemonės

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

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

7 Skirsnis. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

 

[tes...]

SAUGUMO DUOMENŲ LAPAS
KUKURŪZAMS

Puslapis: 4

Poveikio pavojai: Degimas išskiria toksiškus garus.

 5.3. Patarimai gaisrininkams

Patarimai gaisrininkams: Devėkite izoliuojančią dujokaukę. Devėkite apsauginius rūbus salyčio su oda ir akimis 

išvengimui. 

Asmeninės apsaugos priem: Skaitykite SDL 8 skyrių dėl isšamesnio asmeninio apsisaugojimo. Jeigu esate lauke 

neikite pavejui. Jeigu esate lauke laikykitės prieš vėją ir atokiau nuo pavojaus židinio. 

Pažymėkite užterštą teritoriją ženklais ir uzkirskite kelią neigalioto personalo prieigai. 

Apverskite prakiurusių talpų prakiurusią dalį į viršų užkertant kelią skysčio išsiliejimui. 

Aplinkos apsaugos priem: Neišmeskite į kanalizaciją arba upes. Neleiskite išsiliejimui paplisti,naudokite uztvaras.

 Išsiliejimai į vandens telkinius turi būti pranešta atitinkamai reguliavimo institucijai. 

Valymo procesai: Sugerkite su sausu dirvožemiu arba smėliu. Perkelkite į uždaromą, pažymėtą atliekų

 konteinerį atsikratymui tinkamu būdu. Skaitykite SDL 13 skyrių dėl tinkamo išmetimo

 būdo. 

Nuoroda į kitus skirsnius: Ziūr. SDL 8 skyrių. Ziur. SDL 13 skyrių. 

Tvarkymo reikalavimai: Venkite tiesioginio salyčio su medžiaga. Uztikrinkite, kad yra pakankama ventiliacija 

teritorijoje. Netvarkykite uzdaroje erdveje. Venkite dulksnų / dulkių susiformavimo ore.

 

Laikymo salygos: Pakuotę laikyti vėsioje, gerai vedinamoje vietoje. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. 

Saugyklos grindys turi būti nepralaidžios skysčio nutekejimo sutrukdymui.Saugoti nuo   

šalcio. Patalpa turi būti naudojama tik chemikalu laikymui ir nepasiekiama

neigaliotiems asmenims ar vaikams. Maisto, gėrimų, pašarų ir sėklų neturėtų būti. 

Tinkamas pakavimas: Privalote laikyti tik originalioje pakuotėje. 

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

Galutinio naudojimo būdas: Nėra duomenų. 



8 Skirsnis. Poveikio prevencija (asmens apsauga)

8.1. Kontrolės parametrai

Pavojingi komponentai:

ORTHOPHOSPHORIC ACID...100%

Ikvepiamos dulkesDarbines aplinkos rib. pov.

 8 val. 15 min. 8 val. 15 min.

LT 1 mg/m3 2 mg/m3   -   -

8.1. DNEL/PNEC

9 Skirsnis. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma: Skystas 

Spalva:   

 

Santykinis tankis: Approx 1.45 pH: 0.8 - 1.5

9.2. Kita informacija

10 Skirsnis. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Cheminis stabilumas: Stabilus normaliomis salygomis. 

[tes...]

SAUGUMO DUOMENŲ LAPAS
KUKURŪZAMS

Puslapis: 5

DNEL / PNEC Nėra duomenų.

8.2. Poveikio kontrolė

Gamybos priemonės: Užtikrinkite, kad yra pakankama ventiliacija teritorijoje. 

Kvepavimo apsauga: Kvepavimo apsauga nereikalinga. 

Rankų apsauga: Pirštinės (atsparios rūgščiai). 

Akių apsauga: Apsauginiai akiniai sandariai pritaikyti. Užtikrinkite, kad akių praskalavimas yra lengvai

 prieinamas. Odos apsauga:

Hermetiski apsauginiai rūbai. 

Ekologinė informacija: Bendrijos aplinkosaugos teisės aktus atitinkančius reikalavimus žiūrėkite 

konkrečiuose valstybės narės įstatymuose. 

Šviesiai rausvos

 Kvapas:  Švelnus cheminis kvapas 

Oksidacijos savybes Ne oksiduojantis (pagal EB kriterijus) 

Tirpumas vandenyje: Tirpi 

Kita informacija: Nėra duomenų.

Reaktingumas: Stabili, esant rekomenduojamoms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms. 

10.2. Cheminis stabilumas



10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

10.4. Vengtinos sąlygos

11 Skirsnis. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Pavojingi komponentai:

ORTHOPHOSPHORIC ACID...100%

ORL RAT LD50 1530 mg/kg

MANGANESE SULPHATE

IVN RAT LD50 44100 µg/kg

ORL MUS LD50 2330 mg/kg

ORL RAT LD50 2150 mg/kg

ZINC PHOSPHATE

ORAL RAT LD50 >5000 mg/kg

Mišiniui būdingi poveikiai:

Poveikis Patekimo būdas Pagrindas

Dirginimas OPT DRM Pavojinga: apskaičiuota

Simptomai / veikimo būdai

[tes...]

SAUGUMO DUOMENŲ LAPAS
KUKURŪZAMS

Puslapis: 6

Pavojingos reakcijos: Esant normalioms transportavimo ir sandėliavimo sąlygoms, pavojingos reakcijos 

nevyksta. Skilimas gali prasidėti veikiant toliau išvardytoms sąlygoms arba 

medžiagoms. Produktas gali reaguoti su šarminėmis (bazinėmis) medžiagomis į 

rūgščių-šarmų chemines neutralizacijos reakcijas, kurios gali būti pavojingos dėl 

šilumos išsiskyrimo. 

Vengti salygų: Karštis. 

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengti medžiagų: Stiprios bazės. 

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Kenks. medžiagų skaid: Degimas išskiria toksiškus garus. 

Patekimas ant odos: Salyčio vietoje gali atsirasti išberimas su niežuliu. Gali atsirasti puslelės. Opos atsiras 

jeigu nebus nedelsiant gydomos. 

Patekimas į akis: Gali atsirasti skausmas ir paraudimas. Akys gali gausiai asaroti. Gali sukelti galvos 

svaigimą. 

Nurijimas: Gali buti sopuliu ir paraudimo burnoje ir gerklėje. Esdinantys nudegimai gali atsirasti 

aplik lūpas. 



Uždelsti / staigūs pakitimai: Po trumpalaikio poveikio galimi staigūs pakitimai. 

12 Skirsnis. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

PBT: Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT medžiaga.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

13 Skirsnis. Atliekų tvarkymas

Pakuociu atsikratymas:   

14.1. JT numeris

UN Nr: UN1760

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Pervezimo pavadinimas: EDI, SKYSTA MEDZIAGA, K.N.

 (ORTHOPHOSPHORIC ACID...100%)

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Transporto klasė: 8

14.4. Pakuotės grupė

Pakavimo grupe: III

[tes...]

SAUGUMO DUOMENŲ LAPAS
KUKURŪZAMS

Puslapis: 7

Įkvepimas: Gali atsirasti oro trukūmas su deginančiu pojučiu gerklėje. Poveikis gali sukelti kosulį ir

 dusimą. 

Ekotoksiskumas: Nėra duomenų.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Tvarumas ir skilimas Nėra duomenų. 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacija Nėra duomenų. 

12.4. Judumas dirvožemyje

Mobilumas Lengvai įsigeria į dirvožemį.

 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Kiti neigiami poveikiai Toksiška vandens organizmams. 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

14 Skirsnis. Informacija apie gabenimą

Atliekų atsikratymo procesas: Perkelkite į tinkamą talpą ir susitarkite, kad atliekų surinkimą atliktų specializuota 

atliekų naikinimo kompanija. Atlieku alinimas ir pakuociu visada turi atitikti visus 

taikomus vietinius reikalavimus. 



14.5. Pavojus aplinkai

Pavojinga aplinkai: Taip Juros tersalai: Ne

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Ypatingos vartojimo: Specialių atsargumo priemonių nėra. 

Tunelio kodas: E

Trans. kategorija: 3

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

15 Skirsnis. Informacija apie reglamentavimą

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

Cheminės saugos vertinimas: Tiekėjas neatliko medžiagos ar mišinio cheminės saugos įvertinimo. 

16 Skirsnis. Kita informacija

Kita informacija

Kita informacija: This safety data sheet is prepared in accordance with Regulation No 453/2010.

* žymi SDL tekstą, kuris po paskutinio peržiūrėjimo buvo pakeistas.

[paskutinis puslapis]

SAUGUMO DUOMENŲ LAPAS
KUKURŪZAMS

Puslapis: 8

Transportavimas be pakuotės: Produktas nėra transportuojamas dideliais tanklaiviais. 

Specifinės taisyklės: Netaikoma. 

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Frazės naudojamos s.2/3: H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H373: Gali pakenkti organams <arba nurodyti visus veikiamus organus, jeigu žinomi>, 

jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai <nurodyti veikimo būdą, jeigu itikinamai 

nustatyta, kad kiti veikimo būdai nepavojingi>.

H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.H411: 

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.R34: Nudegina.

R36/38: Dirgina akis ir odą.

R48/20/22: Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius 

sveikatos sutrikimus.

R50/53: Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius 

vandens ekosistemų pakitimus.

R51/53: Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens 

ekosistemų pakitimus.

Atsakomybės atsisakymas: Aukščiau nurodyta informacija kiek žinoma yra teisinga, tačiau nelaikoma viską apimanti

 ir bus naudojama tik kaip gairė. ši kompanija nebus laikoma atsakinga už bet kokius 

nuostolius atsiradusius dėl elgesio arba salyčio su aukščiau nurodyta medžiaga. 


