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1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 

1.1. Produkto identifikatorius 

Produkto pavadinimas : Perivallon 

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

1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai 

Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas : Tire repair material 

1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai 

Nėra papildomos informacijos 

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] 

Neklasifikuojama 

Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai 

Kiek mums žinoma, šis produktas nekelia jokio pavojaus, besilaikant pagrindinių pramonės higienos taisyklių. 

2.2. Ženklinimo elementai 

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

Ženklinimas netaikomas 

2.3. Kiti pavojai 

Kiti pavojai, neįtraukti į klasifikaciją : Pagal Direktyvą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) šiame produkte PBT / vPvB medžiagų nėra. 

 
 

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

3.1. Medžiagos 

Netaikytina 

3.2. Mišiniai 

Paaiškinimai : Vandeninė emulsija su gamtiniu kaučiuku 

Šitame mišinyje nėra jokios medžiagos, paminėtos REACH II Priedo 3.2 skirsnyje atitinkančius kriterijus 

KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG 

Webersdorf 11 

5132 Geretsberg - Austrija 

T +43/7748/7241 - 0 - F +43/7748/7241 - 11 

welcome@kraiburg.at 

mailto:welcome@kraiburg.at
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4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

Bendros pirmosios pagalbos priemonės : Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Esant ilgai trunkantiems nusiskundimams 

kreiptis į gydytoją. 

Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : Išneškite į gryną orą atsiradus pavojui kvėpavimui dėl skaidymosi produktų ar garų avarijos. 

Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus 

ant odos 

: Tuoj pat plaukite muilu ir dideliu vandens kiekiu. Jei odos sudirgimas išlieka, kreipkitės į 

gydytoją. 

Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos patekus 

į akis 

: Esant pastoviam sudirginimui, kreipkitės į oftalmologą. Išsiimkite kontaktinius lęšius. Iš karto 

praplauti dideliu kiekiu vandens, taip pat ir po akies voku, nemažiau 15 minučių. 

Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : Sąmonę praradusiam žmogui niekada negalima įpilti ko nors pro burną. Neskatinkite 

vėmimo. Nedelsiant iškvieskite gydytoją. Išskalauti burną. Duokite išgerti daug vandens. 

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

Simptomai / poveikis patekus ant odos : Gali sudirginti odą. Jautriems žmonėms gali sukelti sensibilizaciją per odą. 

Simptomai / poveikis patekus į akis : Gali sudirginti akis. 

Simptomai / poveikis prarijus : Nurijus gali suketi viršutinių kvėpavimo takų dirginimą ir gastrointestinalinius simptomus. 

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 : Produktas savaime nedegus. Gesinimo priemones suderinti su aplinkiniu gaisru. 

Netinkamos gesinimo priemonės : didelė vandens srovė. 

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Pavojingi skilimo produktai gaisro metu : Gaisro metu gali susidaryti: Anglies monoksidas. Anglies dioksidas. Azoto oksidai. 

5.3. Patarimai gaisrininkams 

Apsauga gaisro gesinimo metu : Autonominis uždaras prietaisas, apsaugojantis kvėpavimo takus. Visiškai apsaugotas 

kūnas. 

Kita informacija : Rezervuarus, kuriems iškyla pavojus, aušinti vandens čiurkšle. Gaisro likučius ir užterštą 

gesinimui naudotą vandenį reikia pašalinti pagal vietoje galiojančias taisykles. 

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės 

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

Bendrieji matavimai : Venkite sąlyčio su oda, akimis ir drabužiais. Užtikrinkite atitinkamą oro ventiliaciją. 

Užsidėkite asmenines apsaugos priemones. Susidarius garams, naudokite atitinkamą 

kvėpavimo prietaisą. 

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams 

Avarinių atvejų planai : Vėdinkite zoną, kurioje išsiliejo produktas. 

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 

Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinį vandenį/gruntinį vandenį. 
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6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Valymo procedūros : Sušluokite arba susemkite semtuvėliu, įdėkite į uždarą indą norėdami pašalinti. Sugerkite 

inertiniu absorbentu (pavyzdžiui, smėliu, pjūvenomis, universalia rišamąja medžiaga, 

silikageliu). 

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 

: Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Užtikrinkite atitinkamą vėdinimą. Talpyklą laikyti sandariai 

uždarytą. 

Higienos priemonės : Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po kiekvieno produkto panaudojimo 

plaukite rankas. 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Laikymo sąlygos : Laikyti sausoje vietoje. Laikykite tik originalioje pakuotėje vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje 

atokiai nuo: Freezing. 

Nesuderinamos medžiagos : oksiduojančios medžiagos. Rūgštys. 

Laikymo temperatūra : 5 – 35 °C 

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

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) 

Žiūrėti skyrių 1. 

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga 

8.1. Kontrolės parametrai 

8.1.1. Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės ribinės vertės 

Nėra papildomos informacijos 

8.1.2. Rekomenduojamas stebėsenos procedūras 

Nėra papildomos informacijos 

8.1.3. Susidaro oro teršalai 

Nėra papildomos informacijos 

8.1.4. DNEL ir PNEC 

Nėra papildomos informacijos 

8.1.5. Kontrolinis apjuosimas 

Nėra papildomos informacijos 

8.2. Poveikio kontrolė 

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės 

Atitinkamos techninio valdymo priemonės: 

Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją. 

8.2.2. Asmeninės apsaugos įranga 

8.2.2.1. Akių ir (arba) veido apsaugą 

Akių apsauga: 

Apsauginiai akiniai su šonine apsauga (EN 166). Akių plovimo butelis su švariu vandeniu (EN 15154) 
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8.2.2.2. Odos apsauga 

Odos ir kūno apsaugos priemonės: 

Apsauginiai drabužiai su ilgomis rankovėmis. EN ISO 6530 

 

Rankų apsauga: 

Ši rekomendacija remiasi išimtinai cheminiu suderinamumu ir testu pagal EN 374, atliktu laboratorinėmis sąlygomis. Priklausomai nuo vartojimo gali 

būti įvairių reikalavimų. Todėl reikia papildomai atsižvelgti į apsauginių pirštinių tiekėjų rekomendacijas 

 

Rankų apsauga 

rūšis Medžiaga Prasiskverbimas Storis (mm) Prasiskverbimas Standartas 

Apsauginės pirštinės, 

atsparios cheminiams 

produktams 

Natūralus kaučiukas 6 (> 480 minutės) ≥ 0.6  EN ISO 374 

8.2.2.3. Kvėpavimo takų apsauga 

Kvėpavimo takų apsauga: 

Esant normalioms sąlygoms, nėra būtina apsauginė kėpavimo įranga 

8.2.2.4. Apsaugą nuo t erminių pavojų 

Nėra papildomos informacijos 

8.2.3. Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas 

Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas: 

Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 

Kita informacija: 

Venkite sąlyčio su oda ir akimis. Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas. Naudodami nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Nusivilkti 

užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. 

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Forma : Skysta 

Spalva : pieno. 

Kvapas : amoniako. 

Aromato riba : Nėra 

Lydymosi taškas / lydymosi intervalas : 0 °C 

Kietėjimo temperatūra : Nėra 

Virimo taškas : 100 °C 

Degumas : Nėra 

Sprogstamosios savybės : Produktas nėra sprogus. 

Oksiduojančios savybės : Neoksiduojantis. 

Sprogumo riba : Nėra 

Žemutinė sprogstamumo riba (ŽSR) : Nėra 

Viršutinė sprogstamumo riba (VSR) : Nėra 

Pliūpsnio taškas : Nėra 

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra : Nėra 

Skilimo temperatūra : Nėra 

pH : ≈ 10 @20°C 

Klampumas, kinematinis : Nėra 

Klampumas, dinamiškas : < 200 mPa·s 

Tirpumas : gerai maišus. iki 20°C. 

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log 

Kow) 

: Nėra 

Garų slėgis : ≈ 24 hPa @20°C 

Garų slėgis esant 50 °C : Nėra 

Tankis : 1 g/cm³ @20°C 

Santykinis tankis : Nėra 

Santykinis garų tankis esant 20 °C : Nėra 
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Dalelių dydis : Netaikytina 

Dalelių dydžio pasiskirstymas : Netaikytina 

Dalelių forma : Netaikytina 

Dalelių santykis : Netaikytina 

Dalelių agregatinė būsena : Netaikytina 

Dalelių aglomeracijos būsena : Netaikytina 

Dalelių specifinis paviršiaus plotas : Netaikytina 

Dalelių dulkėtumą : Netaikytina 

9.2. Kita informacija 

9.2.1. Informacija apie fizinių pavojų klases 

Nėra papildomos informacijos 

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos 

LOJ kiekis : 0 % 

Papildomos nuorodos : Tirpiklių atskyrimo bandymas (%) 0% 

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas 

10.1. Reaktingumas 

Jokio skaidymosi esant normalioms sandėliavimo sąlygoms. 

10.2. Cheminis stabilumas 

Normaliomis sąlygomis stabili. 

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 

Egzoterminė reakcija sąveikaujant su: Stiprios rūgštys. 

10.4. Vengtinos sąlygos 

Kad būtų išvengta terminio skilimo, neperkaitinti. 

10.5. Nesuderinamos medžiagos 

Rūgštys ir oksidatoriai. 

10.6. Pavojingi skilimo produktai 

Jokių žinomų pavojingų skilimo produktų. 

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija 

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 

Ūmus toksiškumas (per burną) : Neklasifikuojama 

Ūmus toksiškumas (per odą) : Neklasifikuojama 

Ūmus toksiškumas (įkvėpus) : Neklasifikuojama 
 

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas : Neklasifikuojama 

pH: ≈ 10 @20°C 

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių 

dirginimas 

: Neklasifikuojama 

pH: ≈ 10 @20°C 

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Neklasifikuojama 

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms : Neklasifikuojama 

Kancerogeniškumas : Neklasifikuojama 
 

Toksiškumas reprodukcijai : Neklasifikuojama 
 

STOT (vienkartinis poveikis) : Neklasifikuojama 
 

STOT (kartotinis poveikis) : Neklasifikuojama 
 

Aspiracijos pavojus : Neklasifikuojama 
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11.2. Informacija apie kitus pavojus 

11.2.1. Endokrininės sistemos ardomosios savybės 

11.2.2. Kita informacija 

Kita informacija : Ilgą laiką arba pakartotinai liesdamiesi gali dirginti odą,Nurijus gali suketi viršutinių 

kvėpavimo takų dirginimą ir gastrointestinalinius simptomus,Sąlytis su akimis gali būti 

dirginantis 

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija 

12.1. Toksiškumas 

Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus) : Neklasifikuojama 

Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis) : Neklasifikuojama 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas 

Nėra papildomos informacijos 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas 

Nėra papildomos informacijos 

12.4. Judumas dirvožemyje 

Nėra papildomos informacijos 

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Nėra papildomos informacijos 

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės 

Nėra papildomos informacijos 

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis 

Kitas nepageidaujamas poveikis : Silpnas pavojus vandeniui 

Papildomos nuorodos : Neišpilkite ant paviršinio vandens arba į nuotekas 

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai 

Atliekų tvarkymo metodai : Gali būti sudegintas, laikantis galiojančių vietos taisyklių. Geresnis perdirbimas pašalinant 

arba sudeginant. 

Produkto / pakuotės šalinimo rekomendacijos : Tuščius indus reikia atiduoti pakartotinam naudojimui, perdirbimui arba pašalinimui kaip 

šiukšles. Užterštas pakuotes optimaliai ištuštinti, po to jas, atitinkamai išvalius, galima vėl 

panaudoti. Neišvalomas pakuotes pašalinti kaip ir atitinkamą medžiagą. 

Europos atliekų katalogo kodas (LoW) : 08 04 10 - klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09 

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą 

Pagal ADR / IMDG / IATA / ADN / RID 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. JT numeris ar ID numeris 

Netaikytina Netaikytina Netaikytina Netaikytina Netaikytina 

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas 

Netaikytina Netaikytina Netaikytina Netaikytina Netaikytina 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 

Netaikytina Netaikytina Netaikytina Netaikytina Netaikytina 

14.4. Pakuotės grupė 

Netaikytina Netaikytina Netaikytina Netaikytina Netaikytina 

14.5. Pavojus aplinkai 

Netaikytina Netaikytina Netaikytina Netaikytina Netaikytina 

Nėra papildomos informacijos 

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

Sausumos transportas 

Netaikytina 

 

Jūrų transportas 

Netaikytina 

 

Oro transportas 

Netaikytina 

 

Vidaus vandens transportas 

Netaikytina 

 

Geležinkelių transportas 

Netaikytina 

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones 

Netaikytina 

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 

LOJ kiekis : 0 % 

Direktyva 2012/18/EU (SEVESO III) 

Seveso Papildomos nuorodos : Direktyva „Seveso II“ netaikoma 

15.1.2. Nacionalinės nuostatos 

Nėra papildomos informacijos 

15.2. Cheminės saugos vertinimas 

Nebuvo atliktas joks cheminės saugos vertinimas 
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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 

BKV 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. 

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

užtikrinančios specifines produkto savybes. 


