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1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 

1.1. Produkto identifikatorius 

Produkto forma : Mišinys 

Produkto pavadinimas : Gummilösung 10%, 12%, 17%, Lösung (für die Reifenrunderneuerung) 

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

1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai 

Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas : Tirpalas padangų restauravimui. 

1.2.2. Nerekomenduojama naudoti 

Naudojimo apribojimai : Naudoti visais kitais tikslais nerekomenduojama 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

Kompetetingo žmogaus, kuris atsakingas už SDL, el. pašto adresas: sds@gbk-ingelheim.de 

1.4. Pagalbos telefono numeris 

Skubios pagalbos telefono numeris : Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463 

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Degieji skysčiai, 2 kategorija H225   

Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija H315   

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 

kategorija, narkozė 

H336   

Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija H411   

Visas teiginių apie pavojų tekstas: žiūrėti 16 skirsnį 

Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai 

Labai degūs skystis ir garai. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Dirgina odą. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius 

pakitimus. 

2.2. Ženklinimo elementai 

Ženklinimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP] 

Pavojaus piktogramos (CLP) : 

   

   

  GHS02 GHS07 GHS09    

Signalinis žodis (CLP) : Pavojinga 

Pavojingos sudedamosios dalys : Angliavandeniliai, C6, izo, <5 proc. n-heksanas; Angliavandeniliai, C7, n-alkanų terpėje, 

isoalkanes, cyclics 

Pavojingumo frazės (CLP) : H225 - Labai degūs skystis ir garai. 

H315 - Dirgina odą. 

H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 

H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

Pramoninkas 

KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG 

Webersdorf 11 

5132 Geretsberg - Austrija 

T +43/7748/7241 - 0 - F +43/7748/7241 - 11 
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Atsargumo frazės (CLP) : P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba 

kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. 

P241 - Naudoti sprogimui atsparią elektros, apšvietimo, ventiliacijos įrangą. 

P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. 

P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) 

apsaugos priemones/naudoti klausos apsaugos priemones. 

P303+P361+P353 - PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus 

drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle. 

P405 - Laikyti užrakintą. 

EUH frazės : EUH208 - Sudėtyje yra N-(1,3-dimetilbutil)-N'-fenil-p-fenilendiaminas. Gali sukelti alerginę 

reakciją. 

2.3. Kiti pavojai 

Nėra papildomos informacijos 

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

3.1. Medžiagos 

Nėra 

3.2. Mišiniai 

Pavadinimas Produkto identifikatorius % Klasifikacija pagal 
reglamentą (EB) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Angliavandeniliai, C7, n-alkanų terpėje, isoalkanes, 

cyclics 

(CAS Nr) 64742-49-0 

(EB Nr) 927-510-4 

(REACH Nr) 01-2119475515-33 

50 - 54 Flam. Liq. 2, H225 

Skin Irrit. 2, H315 

STOT SE 3, H336 

Asp. Tox. 1, H304 

Aquatic Chronic 2, H411 

Angliavandeniliai, C6, izo, <5 proc. n-heksanas 

(P pastaba) 

(CAS Nr) 64742-49-0 

(EB Nr) 931-254-9 

(Indekso Nr) 649-328-00-1 

(REACH Nr) 01-2119484651-34 

33 - 36 Flam. Liq. 2, H225 

Skin Irrit. 2, H315 

STOT SE 3, H336 

Asp. Tox. 1, H304 

Aquatic Chronic 2, H411 

Cinko oksidas (CAS Nr) 1314-13-2 

(EB Nr) 215-222-5 

(Indekso Nr) 030-013-00-7 

(REACH Nr) 01-2119463881-32 

≤ 0,45 Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

N-(1,3-dimetilbutil)-N'-fenil-p-fenilendiaminas (CAS Nr) 793-24-8 

(EB Nr) 212-344-0 

(REACH Nr) 01-2119485839-15 

≥ 0,01 – < 0,3 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Skin Sens. 1, H317 

Repr. 1B, H360 

Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

Aquatic Chronic 1, H410 (M=10) 

N-tert-butilbenzotiazol-2-sulfenamidas (CAS Nr) 95-31-8 

(EB Nr) 202-409-1 

(REACH Nr) 01-2119492625-29 

≤ 0,2 Skin Sens. 1B, H317 

Aquatic Acute 1, H400 (M=10) 

Aquatic Chronic 1, H410 

 

P pastaba: Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė arba mutageninė, jei galima įrodyti, kad medžiagoje yra mažiau kaip 0,1 % 

benzeno (masės %) (Einecs Nr. 200-753-7). Jei cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė, pateikiamos bent jau atsargumo frazės 

(P102-)P260-P262-P301 + P310-P331. Ši pastaba taikoma tik tam tikroms 3 dalies sudėtinėms cheminėms medžiagoms, gautoms iš naftos. 

H frazių tekstas: žr. 16 skirsnį 
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4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

Bendros pirmosios pagalbos priemonės : Pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į 

gydytoją. Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Išneškite nukentėjusįjį iš užterštos 

zonos. 

Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. 

Praradus sąmonę, nukentėjusįjį paguldykite saugiai. 

Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus 

ant odos 

: Tuoj pat plaukite muilu ir dideliu vandens kiekiu. Nedelsiant nuvilkti visus užterštus 

drabužius. Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. 

Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus 

į akis 

: Besilaikant atsargumo priemonių praplaukite akis vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu 

jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Iškvieskite gydytoją. 

Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : Neskatinkite vėmimo. Nedelsiant iškvieskite gydytoją. 

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

Simptomai / poveikis : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 

Simptomai / poveikis patekus ant odos : Dirginimas. 

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

Simptominis gydymas. 

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės 

5.1. Gesinimo priemonės 

Tinkamos gesinimo priemonės : Purškiamas vanduo. Sausi milteliai. Putos. Anglies dioksidas. 

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Gaisro pavojus : Labai degūs skystis ir garai. 

Sprogimo pavojus : Gali suformuoti degius / sprogius garų-oro mišinius. 

Pavojingi skilimo produktai gaisro metu : Anglies monoksidas. Anglies dioksidas. Azoto oksidai. Sieros oksidai. 

5.3. Patarimai gaisrininkams 

Priešgaisrinės priemonės : Gaisro likučius ir užterštą gesinimui naudotą vandenį reikia pašalinti pagal vietoje 

galiojančias taisykles. Rezervuarus, kuriems iškyla pavojus, aušinti vandens čiurkšle. 

Apsauga gaisro gesinimo metu : Nebandykite be pritaikytos apsauginės įrangos. Autonominis uždaras prietaisas, 

apsaugojantis kvėpavimo takus. Visiškai apsaugotas kūnas. 

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės 

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

Bendrieji matavimai : Išsiliejęs produktas gali sukelti rimtą pavojų paslisti. 

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams 

Avarinių atvejų planai : Vėdinkite zoną, kurioje išsiliejo produktas. Nelaikykite prie ugnies, kibirkščių ir draudžiama 

rūkyti. Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. Venkite sąlyčio su oda ir 

akimis. 

6.1.2. Pagalbos teikėjams 

Apsauginė įranga : Nebandykite be pritaikytos apsauginės įrangos. Norint daugiau informacijos, žiūrėkite  

skirsnį 8 "Poveikio prevencija / asmens apsauga". 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Jei produktas pakliuvo į kanalizaciją ar viešuosius vandens telkinius, praneškite atitinkamoms valdžios 

institucijoms. 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Sulaikymui : Surinkti ištekėjusią medžiagą. 

Valymo procedūros : Absorbuokite išsiliejusį skystį absorbuojančia medžiaga. Jei produktas pakliuvo į 

kanalizaciją ar viešuosius vandens telkinius, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms. 

Kita informacija : Pašalinkite medžiagas arba kietąsias nuosėdas leistinose vietose. 
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6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 

Remkitės išvardintais atsargumo priemonėmis skirsniuose 7 ir 8. Norėdami daugiau informacijos, žiūrėkite skyrių 13. 

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas 

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo 

priemonės 

: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų 

degimo šaltinių. Nerūkyti. Įžeminti/įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą. Naudoti tik kibirkščių 

nekeliančius įrankius. Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti. Degūs garai gali 

kauptis konteineryje. Naudokite nedegios medžiagos prietaisus. Užsidėkite asmenines 

apsaugos priemones. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Stengtis neįkvėpti 

dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. Venkite sąlyčio su oda ir akimis. 

Higienos priemonės : Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Naudojant šį produktą, nevalgyti, 

negerti ir nerūkyti. Po kiekvieno produkto panaudojimo plaukite rankas. 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Techninės priemonės : Įžeminti/įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą. 

Laikymo sąlygos : Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. 

Laikyti užrakintą. Laikyti tik originalioje talpykloje. 

Nesuderinamos medžiagos : oksiduojančios medžiagos. 

Informacija apie mišrų laikymą : Laikykite atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro. 

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) 

Nėra papildomos informacijos 

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga 

8.1. Kontrolės parametrai 

Cinko oksidas (1314-13-2) 

Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės 

Vietinis pavadinimas Cinko oksidas 

IPRV (mg/m³) 5 mg/m³ 

Reguliavimo nuoroda LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12) 

8.2. Poveikio kontrolė 

Atitinkamos techninio valdymo priemonės: 

Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją. 

 

Rankų apsauga: 

Laikykitės pirštinių gamintojo pateiktų proveržio trukmės duomenų, ypač įvertindami darbo vietos sąlygas, pvz, mechaninę apkrovą ar kontakto 

trukmę. Ši rekomendacija remiasi išimtinai cheminiu suderinamumu ir testu pagal EN 374, atliktu laboratorinėmis sąlygomis. Pasirinkti reikiamas 

pirštines - sprendimas, priklausantis ne tik nuo medžiagos, bet ir kitų kokybės savybių, kurios kiekvienas gamintojas parenka individualiai 

rūšis Medžiaga Prasiskverbimas Storis (mm) Prasiskverbimas Standartas 

Apsauginės pirštinės, 

atsparios cheminiams 

produktams 

Nitrilo kaučiukas 6 (> 480 minutės) 0,4  EN ISO 374 

 

Akių apsauga: 

Apsauginiai akiniai (EN 166) 

 

Odos ir kūno apsaugos priemonės: 

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius 

 



Gummilösung 10%, 12%, 17%, Lösung (für die 
Reifenrunderneuerung) 
Saugos duomenų lapas  
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 
SDL nr: 12789-0002 

 

  

 

Spausdinimo data: 24/02/2020 LT - lt 5/10 
 

Kvėpavimo takų apsauga: 

Esant nepakankamam vėdinimui, dėvėkite tinkamą kvėpavimo aparatą 

Įtaisas  Filtro tipas Sąlyga Standartas 

Kvėpavimo prietaisas su filtru A tipas Trumpalaikis poveikis  

 

Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas: 

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 

Kita informacija: 

Nevalgykite, negerkite ir nerūkykite vietose, kur naudojamas produktas. Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas. Užterštus drabužius 

nusivilkti ir prieš kitą naudojimą išskalbti. Būtina imtis įprastų darbo su chemikalais apsaugos priemonių. 

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Forma : Skystis 

Spalva : Juoda. 

Kvapas : Benzinas. 

Aromato riba : Duomenų nėra 

pH : Duomenų nėra 

Santykis garavimo greitis (butilacetatu) : Duomenų nėra 

Lydymosi taškas / lydymosi intervalas : < -20 °C (ASTM D 97) 

Kietėjimo temperatūra : Duomenų nėra 

Virimo taškas : 63 – 100 °C (ASTM D 1078) 

Pliūpsnio taškas : < -20 °C (ASTM D 56) 

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra : Savaime neužsidegantis 

Skilimo temperatūra : Duomenų nėra 

Degumas (kietos medžiagos, dujos) : Nėra 

Garų slėgis : 17,2 kPa (20°C) 

Santykinis garų tankis esant 20 °C : Duomenų nėra 

Santykinis tankis : Duomenų nėra 

Tankis : 0,72 – 0,78 g/ml (15°C, ASTM D 4052) 

Tirpumas : Vanduo: < 0,1 % 

Log Pow : Duomenų nėra 

Klampumas, kinematinis : 43,03 mm²/s (DIN 53015) 

Klampumas, dinamiškas : 28,83 mPa·s (DIN 51562) 

Sprogstamosios savybės : Produktas nėra sprogus. Gali suformuoti degius / sprogius garų-oro mišinius. 

Oksiduojančios savybės : Duomenų nėra 

Žemutinė sprogstamumo riba (ŽSR) : 1 tūris % 

Viršutinė sprogstamumo riba (VSR) : 7,4 tūris % 

9.2. Kita informacija 

Užsidegimo temperatūra : > 280°C  (DIN 51794) 

Tirpiklio kiekis, Organinis tirpiklis : 75-90% 

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas 

10.1. Reaktingumas 

Labai degūs skystis ir garai. 

10.2. Cheminis stabilumas 

Pastovus, esant normalioms sąlygoms. 

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 

Garai gali sudaryti sprogų mišinį ore. 

10.4. Vengtinos sąlygos 

Venkite sąlyčio su įkaitusiais paviršiais. Karštis. Jokios ugnies, jokių kibirkščių. Pašalinkite visus degimo šaltinius. 
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10.5. Nesuderinamos medžiagos 

Oksidatorius. 

10.6. Pavojingi skilimo produktai 

Terminis skilimas sukelia: Anglies oksidai (CO, CO2). Nitrito garai. Sieros oksidai. 

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas (per burną) : Neklasifikuojama 

Ūmus toksiškumas (per odą) : Neklasifikuojama 

Ūmus toksiškumas (įkvėpus) : Neklasifikuojama 

 

Cinko oksidas (1314-13-2) 

LD50 per burną, žiurkė > 5000 mg/kg (401 EBPO metodas) 

LD50 per odą, žiurkė > 2000 mg/kg kūno svorio (402 EBPO metodas) 

LC50 įkvėpus, žiurkė (mg/l) > 5,7 mg/l/4h 

 

N-(1,3-dimetilbutil)-N'-fenil-p-fenilendiaminas (793-24-8) 

ATE CLP (Prarijus) 500 mg/kg kūno svorio 

 

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas : Dirgina odą. 

Papildomos nuorodos : Esant pakartotiniam ar ilgam sąlyčiui su oda, gali atsirasti dermatitas arba gali išsausėti oda 

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių 

dirginimas 

: Neklasifikuojama 

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Neklasifikuojama 

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms : Neklasifikuojama 

Kancerogeniškumas : Neklasifikuojama 

 

Toksiškumas reprodukcijai : Neklasifikuojama 

 

STOT (vienkartinis poveikis) : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 

 

STOT (kartotinis poveikis) : Neklasifikuojama 

 

Aspiracijos pavojus : Neklasifikuojama 

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija 

12.1. Toksiškumas 

Ekologija – bendroji informacija : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus) : Neklasifikuojama 

Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis) : Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

 

Cinko oksidas (1314-13-2) 

EC50 dafnijos 1 0,098 mg/l 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas 

Nėra papildomos informacijos 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas 

Nėra papildomos informacijos 

12.4. Judumas dirvožemyje 

Nėra papildomos informacijos 
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12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Nėra papildomos informacijos 

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 

Nėra papildomos informacijos 

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai 

Atliekų tvarkymo metodai : Pašalinkite turinį / konteinerį pagal rūšiavimo licenciją turinčio surinkėjo taisykles. Negalima 

iðmesti kartu su buitinëmis atliekomis. 

Produkto / pakuotės šalinimo rekomendacijos : Užterštas pakuotes optimaliai ištuštinti, po to jas, atitinkamai išvalius, galima vėl panaudoti. 

Neišvalomas pakuotes pašalinti kaip ir atitinkamą medžiagą. 

Papildomos nuorodos : Degūs garai gali kauptis konteineryje. 

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą 
Atitinkamai pagal reikalavimus ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. JT numeris 

UN 1287 UN 1287 UN 1287 UN 1287 UN 1287 

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas 

KAUČIUKO TIRPALAS RUBBER SOLUTION Rubber solution KAUČIUKO TIRPALAS KAUČIUKO TIRPALAS 

Transportavimo dokumentų aprašymas 

UN 1287 KAUČIUKO 

TIRPALAS, 3, II, (D/E), 

PAVOJINGAS APLINKAI 

 

UN 1287 RUBBER 

SOLUTION, 3, II, MARINE 

POLLUTANT/ENVIRONME

NTALLY HAZARDOUS 

 

UN 1287 Rubber solution, 

3, II, PAVOJINGAS 

APLINKAI 

 

UN 1287 KAUČIUKO 

TIRPALAS, 3, II, 

PAVOJINGAS APLINKAI 

 

UN 1287 KAUČIUKO 

TIRPALAS, 3, II, 

PAVOJINGAS APLINKAI 

 

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 

3 3 3 3 3 

      

14.4. Pakuotės grupė 

II II II II II 

14.5. Pavojus aplinkai 

Aplinkai pavojinga : Taip Aplinkai pavojinga : Taip 

Teršia vandenį : Taip 

Aplinkai pavojinga : Taip Aplinkai pavojinga : Taip Aplinkai pavojinga : Taip 

Nėra papildomos informacijos 

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

Sausumos transportas 

Klasifikacinis kodas (ADR)  : F1  

Specialiosios nuostatos (ADR) : 640D 

Riboti kiekiai (ADR) : 5l 

Nekontroliuojami kiekiai (ADR) : E2 

Pakavimo instrukcijos (ADR) : P001, IBC02, R001 

Mišraus pakavimo nuostatos (ADR) : MP19  

Transporto kategorija (ADR) : 2 

Pavojaus identifikavimo numeris : 33  
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Oranžinės plokštelės : 

 
Tunelio apribojimo kodas (ADR) : D/E  

Jūrų transportas 

Riboti kiekiai (IMDG) : 5 L 

Nekontroliuojami kiekiai (IMDG) : E2 

Pakavimo instrukcijos  (IMDG) : P001 

EmS Nr. (Ugnis) : F-E 

EmS Nr. (Nutekėjimas) : S-D 

Savybės ir stebėjimai (IMDG) : Miscibility with water depends upon the composition. 

Oro transportas 

Nekontroliuojami kiekiai keleiviniams ir krovininiams 

orlaiviams (IATA) 

: E2 

Riboti kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams 

(IATA) 

: Y341 

Didžiausias grynas kiekis, kai kiekis yra ribotas, 

keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA) 

: 1L  

Pakavimo instrukcija keleiviniams ir krovininiams 

orlaiviams (IATA) 

: 353 

Didžiausias grynas kiekis keleiviniams ir 

krovininiams orlaiviams (IATA) 

: 5L 

Pakavimo instrukcija tik krovininiu orlaiviu (IATA) : 364 

Didžiausias grynas kiekis tik krovininiu orlaiviu 

(IATA) 

: 60L 

Specialiosios nuostatos (IATA) : A3 

ERG kodas (IATA) : 3L 

Vidaus vandens transportas 

Klasifikavimo kodas (ADN) : F1  

Specialiosios nuostatos (ADN) : 640D 

Riboti kiekiai (ADN) : 5 L 

Nekontroliuojami kiekiai (ADN) : E2 

Reikalinga įranga (ADN) : PP, EX, A 

Vėdinimas (ADN) : VE01  

Mėlynų kūgių / šviesų skaičius (ADN) : 1 

Geležinkelių transportas 

Klasifikavimo kodas (RID) : F1  

Specialiosios nuostatos (RID) : 640D 

Riboti kiekiai (RID) : 5L 

Nekontroliuojami kiekiai (RID) : E2 

Pakavimo instrukcijos  (RID) : P001, IBC02, R001 

Transporto kategorija (RID) : 2 

Pavojaus identifikavimo nr. (RID) : 33 
 

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą 

Nėra 

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą 

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

15.1.1. ES nuostatos 

Nėra medžiagų, kurias riboja REACH XVII priedas 

Nėra jokios medžiagos iš REACH kandidato sąrašo 

Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą 

Sudėtyje nėra medžiagų reglamentuojamų pagal 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir europos Tarybos reglamentą (ES) Nr. 649/2012 dėl 

pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo. 

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas 2019 m. birželio mėn. 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2019/1021 dėl 

patvariųjų organinių teršalų 
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Direktyva 2012/18/EU (SEVESO III) 

Seveso III Dalis I (Pavojingų cheminių medžiagų kategorijos) Kvalifikacinis kiekis (tonomis) 

 Žemesnė pakopa Aukštesnė pakopa 

P5c DEGIEJI SKYSČIAI  

2 arba 3 kategorijos degieji skysčiai, kurių neapima P5a ir P5b kategorijos 

5000 50000 

E2 Pavojinga vandens aplinkai, priskiriama lėtinio pavojaus 2 kategorijai 200 500 

15.1.2. Nacionalinės nuostatos 

Nėra papildomos informacijos 

15.2. Cheminės saugos vertinimas 

Nebuvo atliktas joks cheminės saugos vertinimas 

16 SKIRSNIS: Kita informacija 
 

Santrumpos ir akronimai: 

ADR Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais 

ADN Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais 

IATA Tarptautinė oro transporto asociacija 

IMDG Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas 

RID Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės 

DOT DOT 

TDG TDG 

REACH Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 

GHS visuotinai suderinta cheminiu medžiagu klasifikavimo ir ženklinimo sistema 

IARC International Agency for Research on Cancer 

vPvB Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos 

PBT Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška 

PNEC Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-čios) koncentracija (-os) 

CAS CAS (Chemijos santraukų parengimo tarnybos) numeris 

IBC-Code Tarptautinis laivu, vežanciu nesupakuotas pavojingas chemines medžiagas ir sveikatai kenksmingus 

skyscius, statybos ir irangos kodeksas 

ATE Ūmaus toksiškumo įverčiai 

CLP Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 

BCF Biokoncentracijos koeficientas 

MARPOL 73/78 MARPOL 73/78: Tarptautine konvencija del teršimo iš laivu prevencijos konvencija 

ADG Australijos pavojingų prekių pervežimas 

 

Kita informacija : Pozicijų 4 – 8 ir 10-12 duomenys dalinai nesusiję su tvarkingu produkto vartojimu ir pritaikymu (žr. 

vartojimo/produkto informaciją), bet su didesnio kiekio išsiskyrimu nelaimingų atsitikimų ir neįprastų atvejų 

metu. Duomenys apibūdina tiktai produkto/produktų  saugos reikalavimus, jie remiasi mūsų po šiai dienai 

turimomis žiniomis. Tiekimo specifikacijas Jūs rasite kiekvieno produkto atmintinėse. Jie/jos negarantuoja 

aprašyto produkto/aprašytų produktų savybių įstatymo garantinių nuostatų prasme. 

 

Visas H ir EUH sakinių tekstas: 

Acute Tox. 4 (Oral) Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 Kategorija 
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Aquatic Acute 1 Pavojinga vandens aplinkai – Ūmus pavojus, 1 kategorija 

Aquatic Chronic 1 Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 1 kategorija 

Aquatic Chronic 2 Pavojinga vandens aplinkai – Lėtinis pavojus, 2 kategorija 

Asp. Tox. 1 Plaučių pakenkimo pavojus prarijus, 1 kategorija 

Flam. Liq. 2 Degieji skysčiai, 2 kategorija 

Repr. 1B Toksinis poveikis reprodukcijai, 1B kategorija 

Skin Irrit. 2 Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija 

Skin Sens. 1 Odos jautrinimas, 1 kategorija 

Skin Sens. 1B Odos jautrinimas, 1B kategorija 

STOT SE 3 Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkozė 

H225 Labai degūs skystis ir garai. 

H302 Kenksminga prarijus. 

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. 

H315 Dirgina odą. 

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. 

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 

H360 Gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui. 

H400 Labai toksiška vandens organizmams. 

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

EUH208 Sudėtyje yra N-(1,3-dimetilbutil)-N'-fenil-p-fenilendiaminas. Gali sukelti alerginę reakciją. 

 

Naudojama klasifikacija ir veiksmai, norint nustatyti mišinių klasifikaciją pagal reglamentus (EB) 1272/2008 [CLP]: 

Flam. Liq. 2 H225 Remiantis bandymų duomenimis 

Skin Irrit. 2 H315 skaičiavimo metodas 

STOT SE 3 H336 skaičiavimo metodas 

Aquatic Chronic 2 H411 skaičiavimo metodas 

 

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip 

užtikrinančios specifines produkto savybes. 


