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1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

SuperNova Lackspachtel

1.1. Produkto identifikatorius

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

Medžiagos ar mišinio paskirtis

Glaistas

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:+49 671 870-0 +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

Šis mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

2.2. Ženklinimo elementai

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Tam tikrų mišinių specialus ženklinimas

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai
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Pavojingi komponentai

DalisCheminės PavojausCAS Nr.

EB Nr. Indekso Nr. REACH Nr.

Klasifikacija pagal GHS

5 - < 10 %64742-48-9 Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izo-alkanai, cikliniai, <2% aromatiniai angliavandeniai

919-857-5 01-2119463258-33

Flam. Liq. 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1; H226 H336 H304 EUH066

1 - < 3 %85203-81-2 Heksano rūgštis, 2-etilas. Cinko druska, bazinė

286-272-3 01-2119979093-30

Repr. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H361d H319 H412

1 - < 3 %Angliavandeniliai, C10-C13, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2% aromatiniai angliavandeniai

918-481-9 01-2119457273-39

Asp. Tox. 1; H304 EUH066

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

64742-48-9 919-857-5 5 - < 10 %Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izo-alkanai, cikliniai, <2% aromatiniai 

angliavandeniai

įkvėpiamas:  LC50 = >4951 mg/l (garai); odos:  LD50 = >5000 mg/kg; oralinis:  LD50 = >5000 

mg/kg

918-481-9 1 - < 3 %Angliavandeniliai, C10-C13, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2% aromatiniai 

angliavandeniai

įkvėpiamas:  LC50 = 8500 mg/l (garai); odos:  LD50 = >5000 mg/kg; oralinis:  LD50 = >6000 

mg/kg

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Kilus abejonėms arba pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją patarimo. Atsiradus alerginei reakcijai, ypač 

kvėpavimo takuose, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.  Netekus sąmonės nieko neduokite per burną, stabiliai 

paguldykite ant šono ir iškvieskite gydytoją.

Bendrieji nurodymai

Sužeistąjį išneškite į gryną orą ir laikykite šiltai bei ramiai.

Įkvėpus

Kilus abejonėms arba pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją patarimo. Atsiradus alerginei reakcijai, ypač 

kvėpavimo takuose, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.  Netekus sąmonės nieko neduokite per burną, stabiliai 

paguldykite ant šono ir iškvieskite gydytoją.

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. 

Nukentėjusįjį išgabenti iš pavojaus zonos. Įleiskite gryno oro.

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

Simptomų gydymas.
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5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

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

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.

U˛darus indus  alia gaisro  altinio vesinkite vandeniu.

5.3. Patarimai gaisrininkams

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.

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. Adsorbuotą medžiagą išmeskite pagal skyrių "Išmetimas".

Kita informacija

ˇr. Apsaugos priemones ir 7 bei 8 punktus. 

Atliekų šalinimas: žiūrėkite skirsnis 13

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.

Saugaus naudojimo rekomendacijos

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

Nerūkyti. Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti. Talpas, aparatus, siurblius ir 

išsiurbimo įrangą įžeminkite. Avėti antistatine avalyne ir vilkėti antistatiniais darbiniais drabužiais. Tinkama 

grindų medžiaga: laidus Naudoti kibirkščių nekeliančius įrankius.

Pastabos del priešgaisrinės saugos bei sprogimo pavojaus

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Papildomi nurodymi

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti sandariai u˛daryta originalioje pakuoteje. Laikykites iprastu atsargumo priemoniu dirbdami su 

chemikalais. Grindys turi atitikti "Nurodymus, kaip išvengti užsidegimo dėl elektrostatinės įkrovos (TRGS 727)". 

Talpoms ištuštinti nenaudokite slėgio.

Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms
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Laikyti atokiau nuo stipriai rug�tiniu ir �arminiu med˛iagu, taip pat oksidatoriu.

Nuorodos dėl laikymo bendroje patalpoje

Pakuotę laikykite sausai ir uždarytą, kad neužsiterštų ir nesudrėktų. Laikyti atokiau nuo stipriai rug  tiniu ir 

 arminiu med˛iagu, taip pat oksidatoriu. Įeiti leidžiama tik įgaliotam personalui. Laikykite vėsiai ir sausai. Venkite 

˛emesnes nei 5 ° C ir auk tesnes nei 30 ° C temperaturos.

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Glaistas

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

DNEL/DMEL vertės

CAS Nr. Pavadinimas

DNEL modelis Ekspozicijos kelias Poveikos Vertė

64742-48-9 Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izo-alkanai, cikliniai, <2% aromatiniai angliavandeniai

Vartotojas DNEL, ilgalaikis odos sisteminis 300 mg/kg kūno 

masės per dieną

Vartotojas DNEL, ilgalaikis įkvėpiamas sisteminis 900 mg/m³

Vartotojas DNEL, ilgalaikis oralinis sisteminis 300 mg/kg kūno 

masės per dieną

Darbuotojas DNEL, ilgalaikis odos sisteminis 300 mg/kg kūno 

masės per dieną

Darbuotojas DNEL, ilgalaikis įkvėpiamas sisteminis 871 mg/m³

Angliavandeniliai, C10-C13, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2% aromatiniai angliavandeniai

Darbuotojas DNEL, ilgalaikis odos sisteminis 300 mg/kg kūno 

masės per dieną

Vartotojas DNEL, ilgalaikis oralinis sisteminis 300 mg/kg kūno 

masės per dieną

Vartotojas DNEL, ilgalaikis odos sisteminis 300 mg/kg kūno 

masės per dieną

Vartotojas DNEL, ilgalaikis įkvėpiamas sisteminis 900 mg/m³

8.2. Poveikio kontrolė

Įveskite gerą vėdinimą. Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos 

priemones.

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

PATEKUS ANT ODOS: Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

Saugos ir higienos priemonės

Pur�kiant devekite akinius.

Akių ir (arba) veido apsaugą

Apsaugines pirštines nuo chemikalų atitinkamai darbo vietai pasirinkite pagal jų pritaikymą dirbti su pavojingų 

medžiagų koncentracijomis ir kiekiais. Susidėvėjus pakeiskite.

Rekomenduojama dėl aukščiau išvardytų specialiam naudojimui skirtų apsauginių pirštinių atsparumo 

chemikalams pasikonsultuoti su pirštinių gamintoju. Atkreipkite dėmesį į gamintojo nuorodas. 

Tinkama medžiaga:NBR (Nitrilinis kaučiukas). EN ISO 374. Jei įmanoma, dėvėkite medvilnines apatines 

pirštines. 

Prasiskverbimo laikas: >480 min. 

Pirštinių medžiagos storis: >0,5 mm

Rankų apsauga
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Avėti antistatine avalyne ir vilkėti antistatiniais darbiniais drabužiais. Tinkama medžiaga: Natūralūs pluoštai 

(pvz. medvilnė), karščiui atsparūs sintetiniai pluoštai

Odos apsauga

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Būtina laikytis 

nešiojimo trukmės apribojimų pagal GefStoffV kartu su taisyklėmis dėl kvėpavimo takų apsaugos priemonių 

(BGR 190) naudojimo. Naudokite tik kvėpavimo organų apsaugos aparatus su CE ženklu, įskaitant keturženklį 

kontrolinį numerį. Pur kimo procesams: Dėvėti tinkamą kvėpavimo takų apsaugos prietaisą. Naudokite 

kombinuota filtro kauke A2 - P2.

Kvėpavimo sistemos apsauga

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis.

Poveikio aplinkai kontrolė

SkystasAgregatinė būsena:

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Spalva: spalva parodyta ant etiketes

charakteristikaKvapas:

Bandymo metodų 

standartai

pH-rodiklis (temperatūroje 20 °C): Nera duomenu

Būklės pokyčiai

<-20 °CLydymosi ir stingimo temperatūra:

78 °CVirimo temperatūra arba pradinė virimo 

temperatūra ir virimo temperatūros 

intervalas:

netaikomaSublimacijos temperatūra:

netaikomaSuminkštėjimo temperatūra:

netaikomaLiedinimo taškas:

Nera duomenuPliūpsnio temperatūra:

Degumas

netaikomakietas/skystas:

netaikomadujų:

0,6 % Žemutinė sprogimo riba:

7 % Viršutinė sprogimo riba:

netaikomaSavaiminio užsidegimo temperatūra:

240 °CSavaiminio užsidegimo temperatūra

237 °Ckietos medžiagos:

netaikomadujų:

Nera duomenuSkilimo temperatūra:

0,6 hPaGarų slėgis:

  (temperatūroje 20 °C)

Tankis (temperatūroje 20 °C): 1,87 g/cm³

Tirpumas vandenyje: praktiškai netirpus

Dinaminė klampumas: pastös

Kinematinė klampumas:

  (temperatūroje 20 °C)

20,5 mm²/s

Ištekėjimo laikas: neapibrėžtas
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Santykinis garų tankis: Nera duomenu

Santykinis garavimo greitis: Nera duomenu

netaikomaTirpiklių atskyrimo bandymas:

Organische Lösemittel 11 Gew-%

Wasser: 0 Gew-%

Tirpiklio kiekis:

9.2. Kita informacija

89 %Kietos medžiagos kiekis:

nėra

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Nėra informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus tinkamai laikant ir tvarkant.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Egzoterminė reakcija su: Stiprus šarmas, Stipri rūgštis, Oksidatorius, stiprus.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.

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

64742-48-9 Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izo-alkanai, cikliniai, <2% aromatiniai angliavandeniai

ŽiurkėLD50 >5000 

mg/kg
prarijus

TriušisLD50 >5000 

mg/kg
odos

įkvėpiamas (4 h) garai LC50 >4951 

mg/l

Žiurkė

Angliavandeniliai, C10-C13, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2% aromatiniai angliavandeniai

ŽiurkėLD50 >6000 

mg/kg
prarijus EBPO 401

ŽiurkėLD50 >5000 

mg/kg
odos EBPO 402

įkvėpiamas (4 h) garai LC50 8500 mg/l Žiurkė EBPO 403

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Dirginimą ir ėsdinimą
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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.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis.

CAS Nr. Cheminės Pavojaus

[h] | [d]Toksiškumas vandens 

aplinkai

Dozė ŠaltinisRūšis Metodas

Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izo-alkanai, cikliniai, <2% aromatiniai angliavandeniai64742-48-9

Ūmus toksiškumas 

žuvims

96 hLC50 >100 

mg/l

Ūmus (trumpalaikis) 

toksiškumas žuvims

Ūmus toksiškumas 

crustacea

48 hEC50 >100 

mg/l

Daphnia pulex 

(vandens blusa)

NOEC >100 

mg/l

Ūminis (trumpalaikis) 

toksiškumas vandens 

dumbliams ir ciano 

bakterijoms

Toksiškumas 

dumbliams

Ūmus bakterinis 

toksiškumas

  (EC50 >100 

mg/l)

Angliavandeniliai, C10-C13, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2% aromatiniai angliavandeniai

Ūmus toksiškumas 

žuvims

96 hLC50 2200 

mg/l

Juodoji drūtagalvė 

rainė

Ūmus toksiškumas 

dumbliams

72 hErC50 >1000 

mg/l

Pseudokirchneriella 

subcapitata

Ūmus toksiškumas 

crustacea

48 hEC50 >1000 

mg/l

Daphnia magna 

(didžioji vandens 

blusa)

NOEC 1000 

mg/l

3 d Pseudokirchneriella 

subcapitata

EBPO 201Toksiškumas 

dumbliams

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Nėra informacijos.

CAS Nr. Cheminės Pavojaus

ŠaltinisVertėMetodas d

Įvertinimo

Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izo-alkanai, cikliniai, <2% aromatiniai angliavandeniai64742-48-9

     EBPO 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D 80% 28

     Lengvai biologiškai suskaidomas (pagal EBPO kriterijus).

Angliavandeniliai, C10-C13, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2% aromatiniai angliavandeniai

     EBPO 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D 80% 28

     Lengvai biologiškai suskaidomas (pagal EBPO kriterijus).

12.3. Bioakumuliacijos potencialas
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Nėra informacijos.

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo

Log PowCheminės PavojausCAS Nr.

64742-48-9 5 - 6,7Angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izo-alkanai, cikliniai, <2% aromatiniai angliavandeniai

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

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)

080409 DANGŲ (DAŽŲ, LAKŲ IR STIKLO EMALĖS), LIPALŲ, HERMETIKŲ IR TIPOGRAFINIŲ DAŽŲ 

GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS; klijų ir hermetikų (įskaitant 

hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos; klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų 

pavojingųjų medžiagų, atliekos; pavojingos atliekos

Atliekų šalinimo kodas (nevalyta tara)

PAKUOČIŲ ATLIEKOS; KITAIP NEAPIBRĖŽTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ 

MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI AUDINIAI; pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines 

pakuočių atliekas); plastikinės pakuotės

150102

Neužterštos ir visiškai tuščios pakuotės gali būti utilizuotos. 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.
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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

Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):

Įrašas 28, Įrašas 40, Įrašas 75

11 % (205,7 g/l)2010/75/ES (VOC):

11 % (205,7 g/l)2004/42/EB (VOC):

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

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
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pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006

Saugos duomenų lapas
Meffert AG Farbwerke

SuperNova Lackspachtel

Patikrinimo data: 01.02.2021 Katalogo Nr.: 20003045050000 Puslapis 10 iš 10

H226 Degūs skystis ir garai.

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

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

H361d Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)

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

paskutinio tiekėjo)
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           Kilus abejonėms arba pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją patarimo.
        
         
           Atsiradus alerginei reakcijai, ypač kvėpavimo takuose, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
        
         
           Netekus sąmonės nieko neduokite per burną, stabiliai paguldykite ant šono ir iškvieskite gydytoją.
        
         
           Sužeistąjį išneškite į gryną orą ir laikykite šiltai bei ramiai.
        
         
           Kilus abejonėms arba pasireiškus simptomams, kreiptis į gydytoją patarimo.
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         Atliekų šalinimas: žiūrėkite skirsnis 13
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           Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.
        
         
           
             Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
          
           
             Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.
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           PATEKUS ANT ODOS: Atsargiai nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
        
      
       
         
           Laikyti sandariai u˛daryta originalioje pakuoteje. Laikykites iprastu atsargumo priemoniu dirbdami su chemikalais.
        
         
           Grindys turi atitikti "Nurodymus, kaip išvengti užsidegimo dėl elektrostatinės įkrovos (TRGS 727)".
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           Įveskite gerą vėdinimą.
        
         
           Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.
        
      
       
         
           
             Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.
          
           
             Būtina laikytis nešiojimo trukmės apribojimų pagal GefStoffV kartu su taisyklėmis dėl kvėpavimo takų apsaugos priemonių (BGR 190) naudojimo.
          
           
             Naudokite tik kvėpavimo organų apsaugos aparatus su CE ženklu, įskaitant keturženklį kontrolinį numerį.
          
           
             Pur�kimo procesams:
          
           
             Dėvėti tinkamą kvėpavimo takų apsaugos prietaisą.
          
           
             Naudokite kombinuota filtro kauke A2 - P2.
          
        
         
           
             Pur�kiant devekite akinius.
          
        
         
           
             Apsaugines pirštines nuo chemikalų atitinkamai darbo vietai pasirinkite pagal jų pritaikymą dirbti su pavojingų medžiagų koncentracijomis ir kiekiais.
          
           
             Susidėvėjus pakeiskite.
          
           
             
          
           
             Rekomenduojama dėl aukščiau išvardytų specialiam naudojimui skirtų apsauginių pirštinių atsparumo chemikalams pasikonsultuoti su pirštinių gamintoju.
          
           
             Atkreipkite dėmesį į gamintojo nuorodas.
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             Pirštinių medžiagos storis
          
           
             :
          
           
             >0,5 mm
          
        
         
           
             Avėti antistatine avalyne ir vilkėti antistatiniais darbiniais drabužiais.
          
           
             Tinkama medžiaga:
          
           
             Natūralūs pluoštai (pvz. medvilnė)
          
           
             ,
          
           
             karščiui atsparūs sintetiniai pluoštai
          
        
      
       
         
           Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis.
        
      
    
     
       
         other
         
           Skystas
        
         liquid
         colouring agent
         
           spalva parodyta ant etiketes 
        
         
           charakteristika
        
      
       
         
           
             
               Nera duomenu
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             
               lt
               -20
               °C
            
          
           
             
               netaikoma
            
          
           
             
               netaikoma
            
          
        
         
           
             
               78
               °C
            
          
           
             
               netaikoma
            
          
        
         
           
             
               Nera duomenu
            
          
        
         
           
             Nera duomenu
          
        
         
           
             
               0.6
               %
            
          
           
             
               7
               %
            
          
        
         
           
             0.6
             hPa
          
           
             20
             °C
          
        
         
           
             
               Nera duomenu
            
          
        
         
           
             
               1.87
               g/cm³
            
             
               20
               °C
            
          
        
         
           
             237
             °C
          
           
             240 °C
          
        
         
           
             240 °C
          
           
             netaikoma
          
        
         
           
             Nera duomenu
          
        
         
           
             
               pastös
            
          
           Dynamic
        
         
           
             
               20.5
               mm²/s
            
             
               20
               °C
            
          
           Kinematic
        
         
           
             
               neapibrėžtas
            
          
           Flow time
        
      
       
         
           
             netaikoma
          
        
         
           
             Organische Lösemittel 11 Gew-%
          
           
             
          
           
             Wasser: 0 Gew-%
          
        
         
           
             89
             %
          
        
      
       
         nėra
      
    
     
       
         Nėra informacijos.
      
       
         Stabilus tinkamai laikant ir tvarkant.
      
       
         Egzoterminė reakcija su:
      
       
         Stiprus šarmas
      
       
         ,
      
       
         Stipri rūgštis
      
       
         ,
      
       
         Oksidatorius, stiprus
      
       
         .
      
       
         Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.
      
       
         Nėra informacijos.
      
       
         Esant auk�tai temperaturai, gali susidaryti pavojingi skilimo produktai, tokie kaip anglies dioksidas, anglies monoksidas, dumai, azoto oksidai.
      
    
     
       
         
           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.
        
      
       
         
           Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
        
      
       
         
           Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
        
      
    
     
       
         
           Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis.
        
      
       
         
           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.
        
         
           Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.
        
         
           Atliekų utilizavimas pagal direktyvą 2008/98/EB, reglamentuojančią įprastas ir pavojingas atliekas.
        
         
           Neužterštos ir visiškai tuščios pakuotės gali būti utilizuotos.
        
         
           Su užterštomis pakuotėmis elkitės kaip su medžiaga.
        
      
       
         
           
             08 04 09
             
               DANGŲ (DAŽŲ, LAKŲ IR STIKLO EMALĖS), LIPALŲ, HERMETIKŲ IR TIPOGRAFINIŲ DAŽŲ GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS; klijų ir hermetikų (įskaitant hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos; klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos; pavojingos atliekos
            
             true
          
           
             15 01 02
             
               PAKUOČIŲ ATLIEKOS; KITAIP NEAPIBRĖŽTI ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI AUDINIAI; pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas); plastikinės pakuotės
            
             false
          
        
      
    
     
       
         0000
         0000
         0000
         0000
      
       
         
           
             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 28, Įrašas 40, Įrašas 75
          
           
           
           
             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.
        
      
    
     
       
         226
         Degūs skystis ir garai.
      
       
         304
         Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
      
       
         319
         Sukelia smarkų akių dirginimą.
      
       
         336
         Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
      
       
         361d
         Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
      
       
         412
         Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
      
       
         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
      
       
         10,0
         2021-02-01
      
    
  


