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1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

SuperNova Tapetenlöser

1.1. Produkto identifikatorius

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

Medžiagos ar mišinio paskirtis

Priemone tapetams �alinti

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

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
Isotridecanole with 6-9 Mol EO

Signalinis žodis: Pavojinga

Piktogramos:

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

Pavojingumo frazės

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

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P103 Atidžiai perskaitykite ir vadovaukitės visomis instrukcijomis.

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.

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS 

BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

Atsargumo frazės
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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

15 - < 20 %nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos

10 - < 15 %69011-36-5 Isotridecanole with 6-9 Mol EO

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318

3 - < 5 %64-17-5 etanolis

200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2; H225 H319

0,1 - < 1 %7320-34-5 Tetrako kazio difosfatas

230-785-7 01-2119489369-18

Eye Irrit. 2; H319

0,1 - < 1 %28348-53-0 Natrio kumeeno sulfonatas

248-983-7 01-2120759186-46

Eye Irrit. 2; H319

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

69011-36-5 10 - < 15 %Isotridecanole with 6-9 Mol EO

odos:  LD50 = >2000 mg/kg; oralinis:  ATE = 500 mg/kg

64-17-5 200-578-6 3 - < 5 %etanolis

įkvėpiamas:  LC50 = 95,6 mg/l (garai); odos:  LD50 = >2000 mg/kg; oralinis:  LD50 = 6200 mg/kg

7320-34-5 230-785-7 0,1 - < 1 %Tetrako kazio difosfatas

oralinis:  LD50 = >2.000 mg/kg

28348-53-0 248-983-7 0,1 - < 1 %Natrio kumeeno sulfonatas

oralinis:  LD50 = >7000 mg/kg

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Nedelsiant nusivilkti užterštus, įmirkusius drabužius. Kilus abejonėms arba pasireiškus simptomams, kreiptis į 

gydytoją patarimo. Atsiradus alerginei reakcijai, ypač kvėpavimo takuose, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Bendrieji nurodymai

Įleiskite gryno oro.

Įkvėpus

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vanduo ir muilas.

Patekus ant odos

Po sąlyčio su akimis atmerktas akis nedelsinat 10-15 minučių skalauti tekančiu vandeniu bei kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis
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Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.
Prarijus

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Smarkiai pažeidžia akis.

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

Simptomų gydymas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Gaisro atveju naudokite sausa chemikala, putas arba anglies dioksida.Gaisro atveju: gesinti naudokite smėlį, 

gesinimo miltelius arba alkoholiui atsparias putas.

Tinkamos gesinimo priemonės

Stipri vandens srovė

Netinkamos gesinimo priemonės

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Nėra informacijos.

Nereikia imtis specialių priemonių.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą.

Papildomi nurodymai

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

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

Naudoti individualias apsaugos priemones. Nuveskite žmones į saugią vietą.

Bendra informacija

Praskieskite dideliu kiekiu vandens. Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis.
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Gaisro atveju: gesinti naudokite smėlį, gesinimo miltelius arba alkoholiui atsparias putas.

Kita informacija

Saugus naudojimas: žiūrėkite 7 skirsnį. 

Asmens apsauga: žiūrėkite skirsnis 8 

Atliekų šalinimas: žiūrėkite skirsnis 13

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Nereikia imtis specialių priemonių.

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

Specialiu reikalavimu nera.

Nuorodos dėl laikymo bendroje patalpoje
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0

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Priemone tapetams �alinti

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)500Etanolis (etilo alkoholis)64-17-5 1000

TPRD (15 min)1000 1900

DNEL/DMEL vertės

CAS Nr. Pavadinimas

DNEL modelis Ekspozicijos kelias Poveikos Vertė

64-17-5 etanolis

Vartotojas DNEL, ilgalaikis odos sisteminis 206 mg/kg kūno 

masės per dieną

Darbuotojas DNEL, ilgalaikis odos sisteminis 343 mg/kg kūno 

masės per dieną

Vartotojas DNEL, ilgalaikis įkvėpiamas sisteminis 114 mg/m³

Darbuotojas DNEL, ilgalaikis įkvėpiamas sisteminis 950 mg/m³

Darbuotojas DNEL, ūmus įkvėpiamas vietinis 1900 mg/m³

Vartotojas DNEL, ūmus įkvėpiamas vietinis 950 mg/m³

PNEC vertės

PavadinimasCAS Nr.

Aplinkos skyrius Vertė

64-17-5 etanolis

Gėlas vanduo 0,96 mg/l

Gėlas vanduo (išleidimas su pertrūkiais) 2,75 mg/l

Jūros vanduo 0,79 mg/l

Gėlojo vandens sedimentas 3,6 mg/l

Jūros sedimentas 2,9 mg/l

Antrinis apsinuodijimas 380 mg/kg

Mikroorganizmai nuotėkų valymo įrenginiuose 580 mg/l

Dirvožemis 0,63 mg/kg

8.2. Poveikio kontrolė

Įveskite gerą vėdinimą.

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Įleiskite gryno oro. Nedelsiant nusivilkti užterštus, įmirkusius drabužius. Prieš pertraukas ir pasibaigus darbui 

nusiplaukite rankas. Vengti patekimo į akis.

Saugos ir higienos priemonės

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. EN 166

Akių ir (arba) veido apsaugą
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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). Jei įmanoma, dėvėkite medvilnines apatines pirštines. 

Prasiskverbimo laikas: >480 min. 

Pirštinių medžiagos storis: >0,5 mm

Rankų apsauga

Lengvi apsauginiai drabu˛iai.

Odos apsauga

Nera privalomas.

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: bespalvis

saldusKvapas:

pH-rodiklis (temperatūroje 20 °C): 6-7

Būklės pokyčiai

neapibrėžtasLydymosi ir stingimo temperatūra:

100 °CVirimo temperatūra arba pradinė virimo 

temperatūra ir virimo temperatūros 

intervalas:

netaikomaSublimacijos temperatūra:

netaikomaSuminkštėjimo temperatūra:

netaikomaLiedinimo taškas:

netaikomaPliūpsnio temperatūra:

Palaikantis degimą: Nesavaiminis degimas

Degumas

netaikomakietas/skystas:

netaikomadujų:

netaikomaŽemutinė sprogimo riba:

netaikomaViršutinė sprogimo riba:

365 °CSavaiminio užsidegimo temperatūra:

Savaiminio užsidegimo temperatūra

netaikomakietos medžiagos:

netaikomadujų:

netaikomaSkilimo temperatūra:

23 hPaGarų slėgis:

  (temperatūroje 20 °C)

Tankis (temperatūroje 20 °C): 1,013 g/cm³

Tirpumas vandenyje: maišomas

Dinaminė klampumas: netaikoma
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Kinematinė klampumas: netaikoma

Ištekėjimo laikas: netaikoma

Santykinis garų tankis: netaikoma

netaikomaTirpiklių atskyrimo bandymas:

Organische Lösemittel: 5,1%

Wasser: 74,9%

Tirpiklio kiekis:

9.2. Kita informacija

20%Kietos medžiagos kiekis:

nėra

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Ši medžiaga laikoma nereaktyvia esant įprastoms naudojimo sąlygoms.

10.2. Cheminis stabilumas

Mišinys yra chemiškai stabilus rekomenduojamomis laikymo, naudojimo ir temperatūros sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Kenksmingų reakcijų nežinoma.

Daugiau informacijos nera.

10.4. Vengtinos sąlygos

Kenksmingų reakcijų nežinoma.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Daugiau informacijos nera.

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.
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Cheminės PavojausCAS Nr.

ŠaltinisRūšisDozėEkspozicijos kelias Metodas

69011-36-5 Isotridecanole with 6-9 Mol EO

ATE 500 

mg/kg
prarijus

ŽiurkėLD50 >2000 

mg/kg
odos

64-17-5 etanolis

ŽiurkėLD50 6200 

mg/kg
IUCLIDprarijus

TriušisLD50 >2000 

mg/kg
odos EBPO 402

įkvėpiamas (4 h) garai LC50 95,6 mg/l Žiurkė RTECS

7320-34-5 Tetrako kazio difosfatas

PelėLD50 >2.000 

mg/kg
prarijus

28348-53-0 Natrio kumeeno sulfonatas

ŽiurkėLD50 >7000 

mg/kg
prarijus

Smarkiai pažeidžia akis.

Odos ėsdinimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

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.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

CAS Nr. Cheminės Pavojaus

[h] | [d]Toksiškumas vandens 

aplinkai

Dozė ŠaltinisRūšis Metodas

etanolis64-17-5

Ūmus toksiškumas 

dumbliams

72 hErC50 275 mg/l Chlorella vulgaris EBPO 201

Ūmus toksiškumas 

crustacea

48 h IUCLIDEC50 9268 - 

14221 mg/l

Daphnia magna 

(didžioji vandens 

blusa)

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Daugiau informacijos nera.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Daugiau informacijos nera.
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Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo

Log PowCheminės PavojausCAS Nr.

64-17-5 -0,31etanolis

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

Surfaktantas esantis šiame mišinys atitinka biodegradavimo kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente 

(EB) Nr. 648/2004. Duomenys, patvirtinantys šį teiginį, yra kompetetingų valdžios atstovų iš ES šalių žinioje ir 

bus prienami pastariesiems tiesiogiai pareikalavus arba pareikalavus detergentų gamintojui. 

Neleiskite patekti į požeminius sluoksnius/gruntą. 

Pavojus geriamam vandeniui, jei i ˛eme patenka net nedideli kiekiai.

Kiti duomenys

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Šalinimo aplinkybės

Sudeginkite kaip pavojingas atliekas vadovaudamiesi galiojančiomis nuostatomis. Negalima i  mesti kartu su 

buitinemis  iuk lemis. 

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

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

070601 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo 

priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai; 

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

Pašalinimas pagal atitinkamų institucijų nuostatas.

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.
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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

Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):

Įrašas 3, Įrašas 40, Įrašas 75

Nacionaliniai normatyvai

2 - pavojingas vandeniuiVandens pavojingumo klasė (D):

Papildomi nurodymai

 Remiantis turimais duomenimis, atitinkamas

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: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16.

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 - 
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pagal Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006

Saugos duomenų lapas
Meffert AG Farbwerke

SuperNova Tapetenlöser

Patikrinimo data: 25.05.2021 Katalogo Nr.: 20002542900000 Puslapis 10 iš 10

vandens pavojingumo klase

Mišinių klasifikacija ir naudoti vertinimo metodai pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP]

Klasifikavimo procedūraKlasifikacija

Eye Dam. 1; H318 Apskaičiavimo procedūra

H225 Labai degūs skystis ir garai.

H302 Kenksminga prarijus.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)

Duomenys remiasi šių dienų žiniomis, tačiau jie negarantuoja produktų savybių ir nepagrindžia sutartinių 

teisinių sąlygų. Į galiojančius įstatymus ir direktyvas mūsų produktų gavėjai turi atsižvelgti, prisiimdami už tai 

atsakomybę.  altiniai: http://www.gisbau.de http://www.baua.de

Kita informacija

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

paskutinio tiekėjo)
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         318
         Smarkiai pažeidžia akis.
      
       
         319
         Sukelia smarkų akių dirginimą.
      
       
         Duomenys remiasi šių dienų žiniomis, tačiau jie negarantuoja produktų savybių ir nepagrindžia sutartinių teisinių sąlygų.
      
       
         Į galiojančius įstatymus ir direktyvas mūsų produktų gavėjai turi atsižvelgti, prisiimdami už tai atsakomybę.
      
       
         �altiniai: http://www.gisbau.de http://www.baua.de
      
       
         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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           Šiame saugos duomenų duomenų lape yra ankstesnio lapo varianto šio (-ių) skyriaus (-ių) pakeitimų: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16
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