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1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

SN Garagenbeschichtung

1.1. Produkto identifikatorius

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

Medžiagos ar mišinio paskirtis

Speciali danga

Nera, naudokite pagal paskirti.

Nerekomenduojama naudoti

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Meffert AG FarbwerkeĮmonė:

Adresas: Sandweg 15

Miestas: D-55543 Bad Kreuznach

Telefonas: Telefaksas:+49 671 870-303 +49 671 870-397

info@meffert.comEl. paštas:

Reguliavimo reikalu 

departamentas

Asmuo pasiteirauti: +49 671 870-310Telefonas:

El. paštas: SDB@meffert.com

www.meffert.comInternet:

00 800 63333782 Pirmadieniais – penktadieniais 7.30–20.00 val. Šeštadienis 

9:00 - 20:00 val.

1.4. Pagalbos telefono numeris:

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318

H frazių formuluotė: žr. 16 SKYRIUJE.

2.2. Ženklinimo elementai

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje
Sėmenų aliejus, polimeras w / bis-A, bis-A diglicidilo eteris, dietilentriaminas, formaldehidas, glikolio eteris Ph 

eteris, pentaetilenheksaminas

Signalinis žodis: Pavojinga

Piktogramos:

H315 Dirgina odą.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

Pavojingumo frazės

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

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

priemones/naudoti klausos apsaugos priemones.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu 

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

Atsargumo frazės

Spausdinimo data: 15.08.2022 Patikrinimo Nr.: 10,2 - Pakeičia versiją: 10,1 LT

mailto:info@meffert.com
http://www.meffert.com


pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006

Saugos duomenų lapas
Meffert AG Farbwerke

SN Garagenbeschichtung

Patikrinimo data: 29.04.2022 Katalogo Nr.: 20007073707030 Puslapis 2 iš 9

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS 

BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

      EUH211:Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar 

aerozolio.

Tam tikrų mišinių specialus ženklinimas

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Pavojingi komponentai

DalisCheminės PavojausCAS Nr.

EB Nr. Indekso Nr. REACH Nr.

Klasifikacija pagal GHS

10 - < 15 %68915-81-1 Sėmenų aliejus, polimeras w / bis-A, bis-A diglicidilo eteris, dietilentriaminas, formaldehidas, 

glikolio eteris Ph eteris, pentaetilenheksaminas

Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1; H315 H318

3 - < 5 %13463-67-7 titano dioksidas

236-675-5 01-2119489379-17

Carc. 2; H351

H ir EUH frazių formuluotė: žr. 16 skirsnyje.

Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

DalisCheminės PavojausCAS Nr. EB Nr.

Konkrečios konc. ribos, m faktoriai ir ATE

13463-67-7 236-675-5 3 - < 5 %titano dioksidas

odos:  LD50 = >10000 mg/kg; oralinis:  LD50 = >5000 mg/kg   Carc. 2; H351: >= 100 - 100

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Kilus abejonėms arba pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją patarimo. Netekus sąmonės nieko 

neduokite per burną, stabiliai paguldykite ant šono ir iškvieskite gydytoją.

Bendrieji nurodymai

Pasireiškus kvėpavimo sutrikimams arba sustojus kvėpavimui reikia daryti dirbtinį kvėpavimą. Reikalingas 

gydymas. Įleiskite gryno oro.

Įkvėpus

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.  Nedelsiant nuplauti: Vanduo ir 

muilas. Neplaukite su: Tirpikliai/Skiedikliai

Patekus ant odos

Patekus į akis, atmerktas akis ilgai skalauti vandeniu, tuomet nedelsiant kreiptis į gydytoją. Iš karto iškviesti 

gydytoją.

Patekus į akis

NESKATINTI vėmimo. Iš karto iškviesti gydytoją. Nedelsdami išskalaukite burną ir išgerkite daug vandens.
Prarijus

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Kilus abejonėms arba pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją patarimo.

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

Pirmoji pagalba, užteršimo pašalinimas, simptomų gydymas.

Spausdinimo data: 15.08.2022 Patikrinimo Nr.: 10,2 - Pakeičia versiją: 10,1 LT



pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006

Saugos duomenų lapas
Meffert AG Farbwerke

SN Garagenbeschichtung

Patikrinimo data: 29.04.2022 Katalogo Nr.: 20007073707030 Puslapis 3 iš 9

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

alkoholiui atsparios putos, Gesinimo milteliai, Vandens rūkas, Anglies dioksidas (CO2).

Tinkamos gesinimo priemonės

Stipri vandens srovė

Netinkamos gesinimo priemonės

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro metu gali susidaryti: tir ti juodi dumai Ikvepus pavojingu skilimo produktu, gali buti padaryta rimta ˛ala 

sveikatai.

Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Žmonėms apsaugoti ir ataušinti talpas pavojaus zonoje naudokite vandens patranką. Dujas/garus/rūką 

nusodinkite vandens patranka. Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai. Neleiskite patekti į 

kanalizaciją arba vandens telkinius.

Papildomi nurodymai

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

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

Pašalinkite visus degius šaltinius. Įveskite gerą vėdinimą. Neikvepkite garu.

Bendra informacija

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis. U˛ter  us upe, e˛era ar kanalizacija, apie tai informuokite atitinkamas 

institucijas pagal vietinius istatymus.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Surinkite skystį sugeriančia priemone (smėliu, diatomitu, rūgšties rišikliu, universaliu rišikliu). Surinkite 

mechaniškai ir išmeskite atitinkamose talpose. Adsorbuotą medžiagą išmeskite pagal skyrių "Išmetimas".

Valykite valymo priemonemis, nenaudokite tirpikliu.

Kita informacija

Saugus naudojimas: žiūrėkite 7 skirsnį.

Asmens apsauga: žiūrėkite skirsnis 8

Atliekų šalinimas: žiūrėkite skirsnis 13 Adsorbuotą medžiagą išmeskite pagal skyrių "Išmetimas".

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Naudojant atvirą naudokite įrenginį su vietiniu išsiurbimu. Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių.

Saugaus naudojimo rekomendacijos

Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.

Pastabos del priešgaisrinės saugos bei sprogimo pavojaus

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Išėmę produktą, talpas visada sandariai uždarykite.

Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms

Nelaikykite kartu su: šarmai, Oksidatorius

Nuorodos dėl laikymo bendroje patalpoje

Laikyti tik originalioje talpoje. Saugoti nuo kar�cio ir �alcio. Saugokite nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)
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Speciali danga

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore

Categorypl/cm³mg/m³ppmPavadinimasCAS Nr. Šaltinis

IPRD (8 h)-Titano dioksidas13463-67-7 5

DNEL/DMEL vertės

CAS Nr. Pavadinimas

DNEL modelis Ekspozicijos kelias Poveikos Vertė

13463-67-7 titano dioksidas

Darbuotojas DNEL, ilgalaikis įkvėpiamas vietinis 10

Vartotojas DNEL, ilgalaikis oralinis sisteminis 700

PNEC vertės

PavadinimasCAS Nr.

Aplinkos skyrius Vertė

13463-67-7 titano dioksidas

Gėlas vanduo 0,127 mg/l

Gėlas vanduo (išleidimas su pertrūkiais) 0,61 mg/l

Jūros vanduo 1 mg/l

Gėlojo vandens sedimentas 1000 mg/kg

Jūros sedimentas 100 mg/kg

Mikroorganizmai nuotėkų valymo įrenginiuose 100 mg/l

Dirvožemis 100 mg/kg

8.2. Poveikio kontrolė

Pasirūpinti pakankama ventiliacija ir vietiniu oro ištraukimu kritiniuose taškuose.

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Patekus ant odos, iš karto nusivilkite užterštus, permirkusius drabužius, o odą nuplaukite dideliu kiekiu 

vandens ir muilu.

Saugos ir higienos priemonės

Pur�kiant devekite akinius.

Akių ir (arba) veido apsaugą

Mūvėti apsaugines pirštines. Tinkama medžiaga: NBR (Nitrilinis kaučiukas) Jei reikia, naudokite medvilnines 

vidines pir tines. 

Prasiskverbimo laikas: >480 min. Pirštinių medžiagos storis : >0,5 mm

Rankų apsauga

Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.

Odos apsauga

Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Nereikalaujama, taciau venkite 

ikvepti pur kiamo ruko. Kvepavimo taku apsauga pur kiant. Naudokite kombinuota filtro kauke A2 - P2.

Kvėpavimo sistemos apsauga

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis. Žr. 7 skirsnį. Nereikia imtis jokių papildomų priemonių.

Poveikio aplinkai kontrolė
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SkystasAgregatinė būsena:

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Spalva: spalva parodyta ant etiketes

saldusKvapas:

Bandymo metodų 

standartai

pH-rodiklis (temperatūroje 20 °C): 7-8 / 100 Gew.%

Būklės pokyčiai

neapibrėžtasLydymosi ir stingimo temperatūra:

100 °CVirimo temperatūra arba pradinė virimo 

temperatūra ir virimo temperatūros 

intervalas:

netaikomaSublimacijos temperatūra:

netaikomaSuminkštėjimo temperatūra:

netaikomaLiedinimo taškas:

Nera duomenuPliūpsnio temperatūra:

Palaikantis degimą: Duomenų nėra

Degumas

netaikomakietas/skystas:

netaikomadujų:

Produktas yra ne: Sprogstamas.

Sprogumo savybės

0,8 Žemutinė sprogimo riba:

Nera duomenuViršutinė sprogimo riba:

netaikomaSavaiminio užsidegimo temperatūra:

Savaiminio užsidegimo temperatūra

netaikomakietos medžiagos:

netaikomadujų:

Garų slėgis: Nera duomenu

Tankis (temperatūroje 20 °C): 1,37 g/cm³ DIN 53217

Tirpumas vandenyje: iš dalies tirpus

Dinaminė klampumas: tiksotropiškas

Kinematinė klampumas: neapibrėžtas

Ištekėjimo laikas: neapibrėžtas

netaikomaTirpiklių atskyrimo bandymas:

Vandens kiekis - 53%Tirpiklio kiekis:

9.2. Kita informacija

47%Kietos medžiagos kiekis:

nėra

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Nėra informacijos.
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10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus esant įprastai aplinkos temperatūrai. 

Saugus naudojimas: žiūrėkite 7 skirsnį.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Egzoterminė reakcija su: Oksidatorius, Stipri rūgštis, Stiprus šarmas

Saugoti nuo kar�cio ir �alcio.

10.4. Vengtinos sąlygos

Nėra informacijos.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Esant auk tai temperaturai, gali susidaryti pavojingi skilimo produktai, tokie kaip anglies dioksidas, anglies 

monoksidas, dumai, azoto oksidai.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

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

Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Cheminės PavojausCAS Nr.

ŠaltinisRūšisDozėEkspozicijos kelias Metodas

13463-67-7 titano dioksidas

ŽiurkėLD50 >5000 

mg/kg
prarijus EBPO 425

TriušisLD50 >10000 

mg/kg
odos

Dirgina odą.

Smarkiai pažeidžia akis.

Dirginimą ir ėsdinimą

Jautrinantis poveikis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeninis, paveldimąsias savybes pakeičiantis bei dauginimąsi trikdantis poveikis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (kartotinis poveikis)

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].

Kiti duomenys liečiantys bandymus

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus. 

Poveikis centrinei nervu sistemai, Gali pažeisti inkstus ir kepenis. Ilgalaikis dideles garu koncentracijos 

ikvepimas gali sukelti galvos skausma, galvos svaigima, pykinima ir kt.

Praktinė patirtis

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Kita informacija

Nepateikti duomenys apie medžiągą/mišinį. Mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas pagal Direktyvą 

1999/45/EB. Žr. 2.1 skirsnyje (klasifikacija). 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą
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12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Nėra informacijos.

CAS Nr. Cheminės Pavojaus

[h] | [d]Toksiškumas vandens 

aplinkai

Dozė ŠaltinisRūšis Metodas

titano dioksidas13463-67-7

Ūmus toksiškumas 

žuvims

96 hLC50 >10000 

mg/l

Cyprinus carpio 

(karpis)

EBPO 203

Ūmus toksiškumas 

dumbliams

72 hErC50 >100 

mg/l

Pseudokirchneriella 

subcapitata

Ūmus toksiškumas 

crustacea

48 hEC50 >100 

mg/l

Daphnia magna 

(didžioji vandens 

blusa)

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Nėra informacijos.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra informacijos.

BCF

ŠaltinisRūšisBCFCheminės PavojausCAS Nr.

13463-67-7 titano dioksidas 19-352 Oncorhynchus mykiss 

(Vaivorykštinis upėtakis)

Nėra informacijos.

12.4. Judumas dirvožemyje

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Medžiagos mišinyje neatitinka PBT/vPvB kriterijų pagal REACH direktyvos XIII priedą.

Ši medžiaga neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT/vPvB kriterijų.

Šiame gaminyje nėra medžiagos, pasižyminčios netikslinių organizmų endokrininę sistemą ardančiomis 

savybėmis, nes nė viena sudėtyje esanti medžiaga kriterijų neatitinka.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Nėra informacijos.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis. Neleiskite patekti į požeminius sluoksnius/gruntą.

Kiti duomenys

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Šalinimo aplinkybės

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis. 

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Atliekų utilizavimas pagal direktyvą 2008/98/EB, 

reglamentuojančią įprastas ir pavojingas atliekas.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

080111 DANGŲ (DAŽŲ, LAKŲ IR STIKLO EMALĖS), LIPALŲ, HERMETIKŲ IR TIPOGRAFINIŲ DAŽŲ 

GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS; dažų ir lako GMTN ir jų 

šalinimo atliekos; dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos; 

pavojingos atliekos

Atliekų šalinimo kodas (nevalyta tara)
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PAKUOČIŲ ATLIEKOS; KITAIP NEAPIBRĖŽTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ 

MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI AUDINIAI; pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines 

pakuočių atliekas); metalinės pakuotės

150104

Užterštas pakuotes visiškai ištuštinkite ir atitikamai išvalę vėl galite jas panaudoti.  Su užterštomis pakuotėmis 

elkitės kaip su medžiaga.

Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)

14.1. JT numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Gabenimo pavojingumo klasė 

(-s):

14.4. Pakuotės grupė: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transportavimas vidaus vandenų laivais (ADN)

14.1. JT numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė 

(-s):

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Pakuotės grupė: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Jūrų transportas (IMDG)

14.1. JT numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė 

(-s):

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Pakuotės grupė: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. JT numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Gabenimo pavojingumo klasė 

(-s):

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.4. Pakuotės grupė:

14.5. Pavojus aplinkai

NePAVOJINGA APLINKAI: 

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

No dangerous good in sense of this transport regulation.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

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

ES norminė informacija

Spausdinimo data: 15.08.2022 Patikrinimo Nr.: 10,2 - Pakeičia versiją: 10,1 LT



pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006

Saugos duomenų lapas
Meffert AG Farbwerke

SN Garagenbeschichtung

Patikrinimo data: 29.04.2022 Katalogo Nr.: 20007073707030 Puslapis 9 iš 9

Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):

Įrašas 3, Įrašas 75

<140 g/l2004/42/EB (VOC):

Subkategorija pagal 2004/42/EB: Dvikomponentės specialiosios paskirties (pvz., grindų) dangos dengimo 

medžiagos - Vandenyje tirpios dengimo medžiagos, VOC ribinė vertė: 140 

g/l

Nacionaliniai normatyvai

Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus pagal direktyvą 94/33/EB dėl 

dirbančio jaunimo apsaugos. Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus 

pagal ES Direktyvą 92/85 EEB “Dėl priemonių nėščių, pagimdžiusių ir 

krūtimi maitinančių moterų saugai bei sveikatos apsaugai darbo vietoje 

pagerinti”.

Darbinimo apribojimas:

1 - nelabai kenksmingas vandeniuiVandens pavojingumo klasė (D):

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Neatlikti šame mišinyje esančių medžiagų saugos įvertinimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai

Šiame saugos duomenų duomenų lape yra ankstesnio lapo varianto šio (-ių) skyriaus (-ių) pakeitimų: 2.

Santrumpos ir akronimai

EEB - Europos ekonomine bendrija; EB - Europos bendrija; CLP reglamentas del med˛iagu ir mi  iniu 

klasifikavimo, ˛enklinimo ir pakavimo; TRGS - pavojingu med˛iagu technines taisykles; PBT - patvari 

bioakumuliacine ir toksi ka med˛iaga; vPvB - labai patvarus, labai bioakumuliacinis; REACH - cheminiu 

med˛iagu registravimas, vertinimas, autorizavimas ir apribojimas; LOJ - lakieji organiniai junginiai WGK - 

vandens pavojingumo klase

H315 Dirgina odą.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H351 Įtariama, kad sukelia vėžį, įkvėpus.

H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)

(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų 

paskutinio tiekėjo)

Spausdinimo data: 15.08.2022 Patikrinimo Nr.: 10,2 - Pakeičia versiją: 10,1 LT
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             Skin Irrit. 2
             
               315
               Dirgina odą.
            
          
           
             Eye Dam. 1
             
               318
               Smarkiai pažeidžia akis.
            
          
        
      
       
         
           
             GHS05
             korozija
          
           
             DGR
             Pavojinga
          
           
             315
             Dirgina odą.
          
           
             318
             Smarkiai pažeidžia akis.
          
           
             102
             Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
          
           
             101
             Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
          
           
             280
             Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones/naudoti klausos apsaugos priemones.
          
           
             305
             351
             338
             PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
          
           
             310
             Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.
          
           
             EUH211:Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.
          
           
             Sėmenų aliejus, polimeras w / bis-A, bis-A diglicidilo eteris, dietilentriaminas, formaldehidas, glikolio eteris Ph eteris, pentaetilenheksaminas
          
        
         
           
             
               Dvikomponentės specialiosios paskirties (pvz., grindų) dangos dengimo medžiagos - Vandenyje tirpios dengimo medžiagos
            
             
               lt
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               g/l
            
             
               140
               g/l
            
          
        
      
    
     
       Mixture
       
         
           
             vanduo
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           H2O
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           %
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           false
           false
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             liquid
          
           
             
               
                 
                   100
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   1
                   g/cm³
                
              
            
             
               
                 Water
              
            
          
           
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             nekenksminga medžiaga WGK 1
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           lt
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             solid
          
           
             
               
                 Water
              
            
          
           
        
         
           
        
         
      
       
         
           
             Sėmenų aliejus, polimeras w / bis-A, bis-A diglicidilo eteris, dietilentriaminas, formaldehidas, glikolio eteris Ph eteris, pentaetilenheksaminas
          
           68915-81-1
           
        
         
           
             Skin Irrit. 2
             
               315
               Dirgina odą.
            
          
           
             Eye Dam. 1
             
               318
               Smarkiai pažeidžia akis.
            
          
        
         
           lt
           15
           10
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
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             titano dioksidas
          
           13463-67-7
           
           236-675-5
           
             01-2119489379-17-0016
          
           TiO2
           inorganic
           
             79.88
             g/mol
          
        
         
           
             Carc. 2
             
               351
               Įtariama, kad sukelia vėžį, įkvėpus.
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           3
           %
        
         
           true
           true
           true
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               
                 
                   5
                   mg/m³
                
                 
                 
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (local)
               
                 10
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 700
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.127
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, intermittent release
               
                 0.61
                 mg/l
              
            
             
               Aquatic, marine water
               
                 1
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 1000
                 mg/kg
              
            
             
               Sediment, marine water
               
                 100
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 100
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 100
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             solid
          
           
             
               
                 
                   2900
                   °C
                
              
            
             
               
                 
                   4.24
                   g/cm³
                
              
            
          
           
             
               
                 79.88
                 g/mol
              
            
          
        
         
           
             
               LD50
               Oral
               
                 EBPO 425
              
               
                 gt
                 5000
                 mg/kg
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               LD50
               Dermal
               
                 gt
                 10000
                 mg/kg
              
               
                 
                   Triušis
                
              
            
          
        
         
           
             
               
                 
                   gt
                   10000
                   mg/l
                
                 LC50
                 
                   96
                   h
                
                 
                   Cyprinus carpio (karpis)
                
                 
                   EBPO 203
                
              
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 EC50
                 
                   48
                   h
                
                 
                   Daphnia magna (didžioji vandens blusa)
                
              
               
                 
                   gt
                   100
                   mg/l
                
                 ERC50
                 
                   72
                   h
                
                 
                   Pseudokirchneriella subcapitata
                
              
            
          
           
             
               
                 352
                 19
              
               
                 
                   Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)
                
              
            
          
        
      
       
         
           
             bario sulfato
          
           7727-43-7
           
           231-784-4
           
             01-2119491274-35-0001
          
           BaSO4
           inorganic
           
             233.39
             g/mol
          
        
         
         
           lt
           0.1
           %
        
         
           true
           true
           false
           false
           false
           true
           true
        
         
           
             
               Worker
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 10
                 mg/m³
              
            
             
               Worker
               Long-term inhalation (local)
               
                 10
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term inhalation (systemic)
               
                 10
                 mg/m³
              
            
             
               Consumer
               Long-term oral (systemic)
               
                 13000
                 mg/kg KG/d
              
            
             
               Aquatic, freshwater
               
                 0.115
                 mg/l
              
            
             
               Sediment, freshwater
               
                 600.4
                 mg/kg
              
            
             
               Sewage treatment plant (STP)
               
                 62.2
                 mg/l
              
            
             
               Soil
               
                 207.7
                 mg/kg
              
            
          
        
         
           
             solid
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                   Daphnia magna (didžioji vandens blusa)
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                   Daphnia magna (didžioji vandens blusa)
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                   EBPO 201
                
              
            
          
        
      
    
     
       
         
           Kilus abejonėms arba pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją patarimo.
        
         
           Netekus sąmonės nieko neduokite per burną, stabiliai paguldykite ant šono ir iškvieskite gydytoją.
        
         
           Pasireiškus kvėpavimo sutrikimams arba sustojus kvėpavimui reikia daryti dirbtinį kvėpavimą.
        
         
           Reikalingas gydymas.
        
         
           Įleiskite gryno oro.
        
         
           Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
        
         
           Nedelsiant nuplauti:
        
         
           Vanduo ir muilas
        
         
           .
        
         
           Neplaukite su:
        
         
           Tirpikliai/Skiedikliai
        
         
           Patekus į akis, atmerktas akis ilgai skalauti vandeniu, tuomet nedelsiant kreiptis į gydytoją.
        
         
           Iš karto iškviesti gydytoją.
        
         
           NESKATINTI vėmimo.
        
         
           Iš karto iškviesti gydytoją.
        
         
           Nedelsdami išskalaukite burną ir išgerkite daug vandens.
        
      
       
         
           Kilus abejonėms arba pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją patarimo.
        
      
       
         
           Pirmoji pagalba, užteršimo pašalinimas, simptomų gydymas.
        
      
    
     
       
         
           alkoholiui atsparios putos
        
         
           ,
        
         
           Gesinimo milteliai
        
         
           ,
        
         
           Vandens rūkas
        
         
           ,
        
         
           Anglies dioksidas (CO2).
        
         
           Stipri vandens srovė
        
      
       
         Gaisro metu gali susidaryti:
      
       
         tir�ti juodi dumai
      
       
         Ikvepus pavojingu skilimo produktu, gali buti padaryta rimta ˛ala sveikatai.
      
       
         Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą.
      
       
         Žmonėms apsaugoti ir ataušinti talpas pavojaus zonoje naudokite vandens patranką.
      
       
         Dujas/garus/rūką nusodinkite vandens patranka.
      
       
         Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai. Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandens telkinius.
      
    
     
       
         Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis.
      
       
         U˛ter�us upe, e˛era ar kanalizacija, apie tai informuokite atitinkamas institucijas pagal vietinius istatymus.
      
       
         
           Surinkite skystį sugeriančia priemone (smėliu, diatomitu, rūgšties rišikliu, universaliu rišikliu).
        
         
           Surinkite mechaniškai ir išmeskite atitinkamose talpose.
        
         
           Adsorbuotą medžiagą išmeskite pagal skyrių "Išmetimas".
        
         
           
        
         
           Valykite valymo priemonemis, nenaudokite tirpikliu.
        
      
       
         Saugus naudojimas: žiūrėkite 7 skirsnį.
      
       
         
      
       
         Asmens apsauga: žiūrėkite skirsnis 8
      
       
         
      
       
         Atliekų šalinimas: žiūrėkite skirsnis 13
      
       
         Adsorbuotą medžiagą išmeskite pagal skyrių "Išmetimas".
      
       
         Pašalinkite visus degius šaltinius.
      
       
         Įveskite gerą vėdinimą.
      
       
         Neikvepkite garu.
      
    
     
       
         
           Naudojant atvirą naudokite įrenginį su vietiniu išsiurbimu.
        
         
           Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių.
        
         
           
             Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.
          
        
         
           Patekus ant odos, iš karto nusivilkite užterštus, permirkusius drabužius, o odą nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir muilu.
        
      
       
         
           Išėmę produktą, talpas visada sandariai uždarykite.
        
         
           Nelaikykite kartu su:
        
         
           šarmai
        
         
           ,
        
         
           Oksidatorius
        
         
           Laikyti tik originalioje talpoje.
        
         
           Saugoti nuo kar�cio ir �alcio.
        
         
           Saugokite nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.
        
      
       
         
           Speciali danga
        
      
    
     
       
         
           Pasirūpinti pakankama ventiliacija ir vietiniu oro ištraukimu kritiniuose taškuose.
        
      
       
         
           
             Esant nepakankamam vėdinimui naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.
          
           
             Nereikalaujama, taciau venkite ikvepti pur�kiamo ruko.
          
           
             Kvepavimo taku apsauga pur�kiant.
          
           
             Naudokite kombinuota filtro kauke A2 - P2.
          
        
         
           
             Pur�kiant devekite akinius.
          
        
         
           
             Mūvėti apsaugines pirštines.
          
           
             Tinkama medžiaga:
          
           
             NBR (Nitrilinis kaučiukas)
          
           
             Jei reikia, naudokite medvilnines vidines pir�tines.
          
           
             
          
           
             Prasiskverbimo laikas
          
           
             :
          
           
             >480 min.
          
           
             Pirštinių medžiagos storis
          
           
             :
          
           
             >0,5 mm
          
        
         
           
             Nereikia imtis jokių ypatingų priemonių.
          
        
      
       
         
           Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis.
        
         
           Žr. 7 skirsnį. Nereikia imtis jokių papildomų priemonių.
        
      
    
     
       
         other
         
           Skystas
        
         liquid
         colouring agent
         
           spalva parodyta ant etiketes 
        
         
           saldus
        
      
       
         
           
             
               7-8 / 100 Gew.%
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             
               neapibrėžtas
            
          
           
             
               netaikoma
            
          
           
             
               netaikoma
            
          
        
         
           
             
               100
               °C
            
          
           
             
               netaikoma
            
          
        
         
           
             
               Nera duomenu
            
          
        
         
           
             
               0.8
            
          
           
             
               Nera duomenu
            
          
        
         
           
             Nera duomenu
          
        
         
           
             
               1.37
               g/cm³
            
             
               DIN 53217
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             netaikoma
          
        
         
           
             netaikoma
          
        
         
           
             
               tiksotropiškas
            
          
           Dynamic
        
         
           
             
               neapibrėžtas
            
          
           Kinematic
        
         
           
             
               neapibrėžtas
            
          
           Flow time
        
         
           Produktas yra ne:
        
         
           Sprogstamas
        
         
           .
        
      
       
         
           
             netaikoma
          
        
         
           
             Vandens kiekis - 53%
          
        
         
           
             47
             %
          
        
      
       
         nėra
      
    
     
       
         Nėra informacijos.
      
       
         Produktas yra stabilus esant įprastai aplinkos temperatūrai.
      
       
         
      
       
         Saugus naudojimas: žiūrėkite 7 skirsnį.
      
       
         Egzoterminė reakcija su:
      
       
         Oksidatorius
      
       
         ,
      
       
         Stipri rūgštis
      
       
         ,
      
       
         Stiprus šarmas
      
       
         Saugoti nuo kar�cio ir �alcio.
      
       
         Nėra informacijos.
      
       
         Esant auk�tai temperaturai, gali susidaryti pavojingi skilimo produktai, tokie kaip anglies dioksidas, anglies monoksidas, dumai, azoto oksidai.
      
    
     
       
         
           Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.
        
         
           Poveikis centrinei nervu sistemai
        
         
           ,
        
         
           Gali pažeisti inkstus ir kepenis
        
         
           .
        
         
           Ilgalaikis dideles garu koncentracijos ikvepimas gali sukelti galvos skausma, galvos svaigima, pykinima ir kt.
        
         
           Nepateikti duomenys apie medžiągą/mišinį.
        
         
           Mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas pagal Direktyvą 1999/45/EB.
        
         
           Žr. 2.1 skirsnyje (klasifikacija).
        
         
           15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą
        
      
       
         
           Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
        
      
       
         
           Dirgina odą.
        
         
           
        
         
           Smarkiai pažeidžia akis.
        
      
       
         
           
             Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
          
        
      
       
         Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
      
       
         
           Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
        
      
       
         
           Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
        
      
       
         
           Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
        
      
       
         Mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].
      
    
     
       
         
           Nėra informacijos.
        
      
       
         
           Nėra informacijos.
        
      
       
         
           Nėra informacijos.
        
      
       
         
           Nėra informacijos.
        
      
       
         Ši medžiaga neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT/vPvB kriterijų.
      
       
         
           Nėra informacijos.
        
         
           Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis.
        
         
           Neleiskite patekti į požeminius sluoksnius/gruntą.
        
      
    
     
       
         
           Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis.
        
         
           
        
         
           Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
        
         
           Atliekų utilizavimas pagal direktyvą 2008/98/EB, reglamentuojančią įprastas ir pavojingas atliekas.
        
         
           Užterštas pakuotes visiškai ištuštinkite ir atitikamai išvalę vėl galite jas panaudoti.
        
         
           Su užterštomis pakuotėmis elkitės kaip su medžiaga.
        
      
       
         
           
             08 01 11
             
               DANGŲ (DAŽŲ, LAKŲ IR STIKLO EMALĖS), LIPALŲ, HERMETIKŲ IR TIPOGRAFINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS; dažų ir lako GMTN ir jų šalinimo atliekos; dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos; pavojingos atliekos
            
             true
          
           
             15 01 04
             
               PAKUOČIŲ ATLIEKOS; KITAIP NEAPIBRĖŽTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI AUDINIAI; pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas); metalinės pakuotės
            
             false
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             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
         
           
             No dangerous good in sense of this transport regulation.
          
        
      
       
       
       
         
      
       
         No dangerous good in sense of this transport regulation.
      
       
         
           No dangerous good in sense of this transport regulation.
        
      
    
     
       
         
           
             Įrašas 3, Įrašas 75
          
           
           
             
               lt
               140
            
          
           
             Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus pagal direktyvą 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos. Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus pagal ES Direktyvą 92/85 EEB “Dėl priemonių nėščių, pagimdžiusių ir krūtimi maitinančių moterų saugai bei sveikatos apsaugai darbo vietoje pagerinti”.
          
        
      
       
         false
         
           Neatlikti šame mišinyje esančių medžiagų saugos įvertinimai.
        
      
    
     
       
         315
         Dirgina odą.
      
       
         318
         Smarkiai pažeidžia akis.
      
       
         351
         Įtariama, kad sukelia vėžį, įkvėpus.
      
       
         EEB - Europos ekonomine bendrija; EB - Europos bendrija; CLP reglamentas del med˛iagu ir mi�iniu klasifikavimo, ˛enklinimo ir pakavimo; TRGS - pavojingu med˛iagu technines taisykles; PBT - patvari bioakumuliacine ir toksi�ka med˛iaga; vPvB - labai patvarus, labai bioakumuliacinis; REACH - cheminiu med˛iagu registravimas, vertinimas, autorizavimas ir apribojimas; LOJ - lakieji organiniai junginiai WGK - vandens pavojingumo klase
      
       
         10,2
         
           Šiame saugos duomenų duomenų lape yra ankstesnio lapo varianto šio (-ių) skyriaus (-ių) pakeitimų: 2
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