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1. Cheminės medžiagos, preparato ir gamintojo pavadinimas 

 
1.1 Prekės pavadinimas             Disboxid 924 PHS-Versiegelung N Masse Kieselgrau 
 
1.2 Medžiagos arba mišinio naudojimas ir patarimai, kur jų nenaudoti 
 
Paskirtis                                         masė 
 
1.3 Tiekėjas, pateikiantis saugos duomenis 
Firma                                             Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH 
                                                       Roßdörfer Straße 50 
                                                       64372  Ober Ramštatas  
Telefono nr.:                                   +496154710; +370 5 2602015; 
Telefaks.:                           +49615471222; +370 5 2639283; 
 Internetas:                                      www.caparol.de; www.caparol.lt ;                
1.4 Skubi konsultacija:                 0049(0)6154/71-202    sds@daw.de  
 

2. Galimi pavojai 

 
2.1 Medžiagos arba mišinio klasifikavimas  
      Klasifikavimas (EB)Nr. 1272/2008 
      Degus skystis, 3 kategorija  H226: degūs skysčiai ir garai; 
      Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai, 3 kategorija H412:  kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius  
      vandens ekosistemų pakitimus. 
      Klasifikavimas ( 67/548/EEB, 1999/45/EB) 
      Degi:          R10: degi; 
      Pavojinga aplinkai: R52/53: kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. 
 
2.2 Ženklinimo elementai 
       
      Ženklinimas (pagal ( EB) Nr. 1272/2008) 

      Pavojaus piktogramos :                                   
      Signalinis ţodis: dėmesio; 
      Pavojaus nuorodos: H226: degūs skysčiai ir garai; 
                H412: kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius  vandens ekosistemų pakitimus; 
      Saugos nuorodos:    Prevencija 
            P210 Laikyti atokiau nuo atviros liepsnos / karštų paviršių. – Nerūkyti. 
                   P260 Neįkvėpti dulkių, garų. 
            P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. 
            P273 Vengti patekimo į aplinką. 
            P281 Naudoti pagal reikalavimus asmenines apsaugos priemones. 
            Reakcija 
            P301 PRARIJUS: 
            P315 tuoj pat kviesti gydytoją. 
            Laikymas 
            P403+P233 indus laikyti sandariai uţdarytus, gerai vėdinamoje vietoje. 
      Ženklinimas pagal EB reikalavimus ( 1999/45/EB) 
      Rizikos frazės:           R10 Degi; 
            R52/53 kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius  vandens ekosistemų pakitimus; 
      Saugos frazės:          S7/9 Pakuotę laikyti sandariai uţdarytą gerai vėdinamoje vietoje; 
            S16 Laikyti atokiau nuo uţdegimo šaltinių. Nerūkyti; 
            S23 Neįkvėpti garų, aerozolių; 
            S29 Neišleisti į kanalizaciją; 
            S37 Mūvėti tinkamas pirštines; 
               S38 Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones; 
            S46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę; 
            S51 Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. 
      Alergiją sukeliantys   bis(1, 2, 2, 6, 6- pentametil-piperidil) sebacatas; 
      komponentai :            ftalio rūgšties anhidridas heksahidro metilas; 
            metil-(1, 2, 2, 6, 6- pentametil-4-piperidil) sebacatas. 
            Gali sukelti alergines reakcijas. 
2.3 Kiti pavojai 
      Naudojant gali susidaryti  sprogūs lengvai uţsidegantys garų ir oro mišiniai. 
 

3. Sudėtis, duomenys apie komponentus 

 
3.2 Mišiniai 
      Pavojingos sudedamosios medžiagos 
 
       

http://www.caparol.de/
http://www.caparol.lt/
mailto:sds@daw.de
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Cheminis 

pavadinimas 
CAS Nr. 
EG NR. 

Registracijos numeris 

Klasifikacija 
(67/548/EEB) 

Klasifikacija 
(EB reglamentas Nr. 

1272/2008) 

Koncentracija 
(%) 

 
Ksilenas 

1330-20-7 
215-535-7 

R10 
Xn; R20/21 

Xi; R38 

 >= 5 - < 10 

 
Etilbenzolas 

100-41-4 
202-849-4 

F; R11 
Xn; R20 

 >= 2 - < 5 

Bis(1, 2, 2, 6, 6- 
pentametil-piperidil) 
sebacatas 

41556-26-7 
255-437-1 

Xi; R43 
N; R50/53 

 >= 0,25 - < 1 

Ftalio rūgšties 
anhidridas heksahidro 
metilas 

25550-51-0 
247-094-1 

Xi; R41 
R42/43 

 >= 0,1 - < 1 

 
Nafta, hidrinta, sunkioji 

64742-82-1 
265-185-4 

01-2119484809-19 

R10 
Xn; R65 

N; R51-R53 
R66 
R67 

            >= 0 - < 1  
 

Metil-(1, 2, 2, 6, 6- 
pentametil-4-piperidil) 
sebacatas 

82919-37-7/2 
280-060-4 

Xi; R43 
N; R50 

 >= 0,1 - < 1 

 
Rizikos ir pavojų  frazių pilnas iššifravimas pateiktas 16 skyriuje. 
 

4. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės 

 
4.1 Pirmosios pagalbos priemonės  
      Bendrosios nuorodos: nukentėjusįjį išvesti iš pavojingos vietos. Pasireiškus neigiamiems simptomams, kilus abejonėms dėl  
      nukentėjusiojo būklės, kreiptis į gydytoją. Jam parodyti šiuos saugos duomenų lapus. 
      Įkvėpus: Įkvėpusį ir dėl to blogai pasijutusį  nukentėjusį išvesti i gryną orą, apkloti šiltai ir netrikdyti. Jei kvėpavimas netolygus,   
     daryti dirbtinį  kvėpavimą. Netekusį  sąmonės paguldyti ant šono ir kviesti gydytoją.  
      Patekus ant odos: suteptus, sudrėkusius drabuţius nedelsiant nusivilkti. Odą gerai nuplauti vandeniu ir muilu arba naudoti 
      pripaţintus odos valiklius. Nenaudoti tirpiklių ir skiediklių. 
      Patekus į akis: išimti kontaktinius lęšius. Akis nedelsiant (per pirmąsias 15 min.) praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. 
      Prarijus: neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. Netekusiajam sąmonės nieko neduoti per burną. 
 
4.2 Svarbiausi ūmūs ir vėliau pasireiškiantys simptomai. 
 
4.3 Skubi gydytojų pagalba arba specialus gydymas. 
 

5. Priešgaisrinės priemonės 

 
5.1 Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: vandens purkštuvas, alkoholiui atsparios putos, miltelių gesintuvas arba anglies dioksidas.  
      Gesinimo priemones pasirinkti atsiţvelgiant į aplinkybes. 
      Netinkamos gaisro gesinimo priemonės: stipri vandens srovė. 
 
5.2 Ypatinga grėsmė, kurią gali sukelti medžiaga, jos degimo produktai arba susidariusios dujos: gaisrui gesinti naudotą vandenį  
      neišpilti į nuotekas ar tekančius vandenis. Kadangi produkte yra degių, organinių sudėtinių dalių, gaisro metu susidaro pavojingi    
      sveikatai tiršti , juodi dūmai ( ţr. 10 sk.). 
      Uţdarytus indus, esančius netoli gaisro ţidinio, aušinti vandeniu. 
     
5.3 Gaisro gesinimo nuorodos 
     Specialieji saugos reikmenys gesinant gaisrą: gaisro metu naudoti specialias kvėpavimo takų apsaugos priemones. 
     
      Kita informacija: neįkvėpti sprogimo ir degimo dujų. Įprastos priemonės kilus chemikalų gaisrui. 
 

6. Avarijų likvidavimo priemonės 

 
6.1 Darbuotojų apsaugos priemonės: pašalinti visus degimo šaltinius. Pasirūpinti geru patalpų vėdinimu. Vengti patekimo ant odos,  
      į akis. Laikytis apsaugos priemonių naudojimo nurodymų ( 7-8 sk.). 
 
6.2 Aplinkos apsaugos priemonės: neišpilti į kanalizaciją, paviršinius, gruntinius vandenis. Uţteršus upes, eţerus ar nuotekų  
      kanalizaciją, pranešti aplinkosaugos tarnyboms.  
  
6.3 Valymo metodai ir medžiagos: . ant išsiliejusio produkto uţpilti nedegios, skysčius sugeriamosios medţiagos (pvz.,  
      smėlio, ţemės, kizelgūro, vermikulito), susemti į specialius indus ir sutvarkyti pagal vietinius potvarkius (ţr. 13 sk.). Naudoti tinkamas  
      valymo priemones. Sutvarkyti atiduodama supylus į tinkamus ir uţdarytus indus. 
      Suteptas vietas tuoj pat nuplauti tam skirtais tirpikliais. Pvz.:  
      5% natrio karbonato, 95% vandens. Likučius surinkti tokiu pačiu būdu, kelioms dienoms, kol nebeliks reakcijų galimybės, palikti  
      atvirame inde. 
      Sunaikinimui atiduoti tinkamose, uţdarose pakuotėse. 
      Medţiagą surinkti ir atiduoti tam pritaikytuose induose. 
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6.4 Nuorodos 
 

7. Naudojimas ir laikymas 

 
7.1 Nurodymai, kaip saugiai naudoti: naudoti tik gerai vėdinamose vietose, pasirūpinti ištraukiamąja ventiliacija patalpose.  
      Stengtis, kad ore nesusidarytų degių bei sprogių tirpiklio garų ir nebūtų viršyti ribiniai AGW dydţiai (8 sk.). Jokiais būdais su  
      medţiaga negali dirbti  odos alergijų turintys, sergantys astma, įv. alergijomis, lėtinėmis kvėpavimo takų ligomis asmenys. Vengti       
      medţiagos parijimo, patekimo ant odos, į akis, garų įkvėpimo. 
     Saugus sandėliavimas, atsižvelgiant į medžiagų suderinamumą 
      laikyti gamintojo pakuotėse patalpos temperatūroje. Pakuotes laikyti gerai vėdinamose  
      vietose. Atidarytas pakuotes gerai uţdaryti ir laikyti stačiai, kad neišsipiltų. Kad nenukentėtų produkto kokybė, pakuotes saugoti nuo  
      karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Laikytis nuorodų ant etiketės. 
      Pakuotes laikyti sandariai uţdarytas. 
      Laikyti atokiai nuo karščio, liepsnos, ugnies, ţieţirbų, nerūkyti. 
      Nurodymai, kaip išvengti gaisro ir sprogimo: 
      Tirpiklio garai yra  sunkesni uţ orą ir sklinda paţeme. Garai su oru sudaro sprogų mišinį. 
      Medţiagą naudoti tik vietose, atokiose nuo atviros šviesos šaltinio, ugnies ir kitų uţdegimo šaltinių. 
      Pasirūpinti elektros laidumu. 
7.2 Reikalavimai sandėliams ir indams: 
      Laikyti atokiai nuo rūgščių, oksidatorių, šarmų, vandens garai vėdinamose, vėsiose patalpose. Nelaikyti su degiomis medţiagomis. 
      Laikyti gerai vėdinamose patalpose, 5-25 °C temperatūroje, atokiai nuo karščio, uţsidegimo šaltinių, tiesioginių saulės spindulių. 
      Pradarytas pakuotes sandariai uţdaryti ir laikyti vertikaliai kad  išvengti išsipylimo. 
      Laikytis nuorodų ant etiketės. 
7.3 Kiti nurodymai 
 

8. Preparato poveikio ribojimas ir darbuotojų saugos priemonės 

 
8.1 Parametrai, kuriuos reikia kontroliuoti:  
       

Sudedamosios 
medžiagos 

CAS Nr. Vertės tipas Kontroliuojami 
parametrai 

Būklė Pagrindas 

 
Ksilenas 

 
1330-20-7  

 

 
TWA 

50 ppm 
221 mg/m

3 
 

2000-06-16 
 
2000/39/EC 

 
Kita informacija: 

Yra galimybė, kad esant dideliems kiekiams medţiagos gali patekti į organizmą per odą. 
(indikativ) 

 

 
Ksilenas 

 
1330-20-7 

 
STEL 

100 ppm 
442 mg/ m

3
 

 
2000-06-16 

 
2000/39/EC  

 

 
Kita informacija 

Yra galimybė, kad esant dideliems kiekiams medţiagos gali patekti į organizmą per odą. 
(indikativ) 

 

 
Ksilenas 

 
1330-20-7 

 
AGW 

100 ppm 
440 mg/ m

3
 

 
2010-08-04 

 
DE TRGS 900 

 
Kita informacija 

DFG: senato komisija sveikatai kenksmingoms medţiagoms tirti (MAK komisija). Europos 
sąjunga (ES nustatė ribinę vertę ore: galimi vertės ir apribojimo maksimumo nuokrypiai). 
Rezorbuojasi per odą. 

 

 
Ksilenas 

 
1330-20-7 

 
AGW 

 
200 mg/ m

3
 

 
2009-02-16 

 
DE TRGS 900 

 
Kita informacija 

AGW grupės: darbo aplinkos oro ribinės vertės: angliavandenilinių tirpiklių mišinių ribinė vertė 
(pavojingų medţiagų komisija, ţr. 2.9 numerį TRGS 900). 

 

 
Etilbenzolas 

 
100-41-4 

 
TWA 

100 ppm 
442 mg/ m

3
 

 
2000-06-16 

 
2000/39/EC 

 
Kita informacija 

Yra galimybė, kad esant dideliems kiekiams medţiagos gali patekti į organizmą per odą. 
(indikativ) 

 

 
Etilbenzolas 

 
100-41-4 

 
STEL 

200 ppm 
884 mg/ m

3
 

 
2000-06-16 

 
2000/39/EC 

 
Kita informacija 

Yra galimybė, kad esant dideliems kiekiams medţiagos gali patekti į organizmą per odą. 
(indikativ) 

 

 
Etilbenzolas 

 
100-41-4 

 
AGW 

100 ppm 
440 mg/ m

3
 

 
2007-12-27 

 
DE TRGS 900 

 
Kita informacija 

Europos sąjunga (ES nustatė ribinę vertę ore: galimi vertės ir apribojimo maksimumo 
nuokrypiai). Rezorbuojasi per odą. 

 

 
Etilbenzolas 

 
100-41-4 

 
AGW 

 
200 mg/ m

3
 

 
2009-02-16 

 
DE TRGS 900 

 
Kita informacija 

AGW grupės: darbo aplinkos oro ribinės vertės: angliavandenilinių tirpiklių mišinių ribinė vertė 
(pavojingų medţiagų komisija, ţr. 2.9 numerį TRGS 900). 
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Nafta, hidrinta, 
sunkioji 

 
64742-82-1  

 

 
AGW 

 
100 mg/ m

3
 

 
2009-02-16 

 
DE TRGS 900 

 
Kita informacija 

AGW grupės: darbo aplinkos oro ribinės vertės: angliavandenilinių tirpiklių mišinių ribinė vertė 
(pavojingų medţiagų komisija, ţr. 2.9 numerį TRGS 900). 

 

Nafta, hidrinta, 
sunkioji 

 
64742-82-1 

 
AGW 

 
100 mg/ m

3
 

  
DE TRGS 900 

 
Kita informacija 

 

 
Biologinė ribinė vertė darbo vietoje 
 

Medžiagos 
pavadinimas 

 
CAS Nr. 

Kontroliuojami 
parametrai 

Mėginių  
ėmimo laikas 

 
Būklė 

 
Ksilenas 

 
1330-20-7 

 
Ksilenas: 1,5 mg/l 

(kraujas) 

 
Poveikio pabaiga 

 
2006-12-01 

 
 

  
Hipurinė rūgštis: 
2 g/l ( šlapimas) 

 
Poveikio pabaiga 

 
2006-12-01 

 
Etilbenzolas 

 
100-41-4 

 
Etilbenzolas: 1 mg/l          

( kraujas) 

 
Poveikio pabaiga 

 
2006-12-01 

 
 

 Migdolų rūgštis plius 
Fenil Glioksilo rūgštis: 
800 mg/g kreatininas 

(šlapimas) 

 
Poveikio pabaiga 

 
2006-12-01 

 
 
 8.2 Preparato poveikio ribojimas:  
      Techninės saugumo priemonės: 
      Produkte gali būti fenilizocianato likučių. 
      Galima dirbti tik tokiose patalpose, kur gera ištraukiamoji ventiliacija arba kitoks nepriekaištingas vėdinimas. 
      Kvėpavimo takų apsauga: nereikia. Negalima dengti purškimo būdu. 
      Rankų apsauga: tirpikliams atsparios pirštinės. Pirštinės turi atitikti EU 89/686/EEB reikalavimus ir EN 374 normas. 
      Prieš nusiimant,  pirštines nuplauti muilu ir vandeniu. 
      BG atmena: apsauginių pirštinių naudojimas (BGR 195, lig šiol ZH 1/706).   
      BG atmena: A 023 Rankų ir odos apsauga. 
      Akių apsauga: buteliukas su švariu vandeniu, akims nuplauti; sandarūs apsauginiai akiniai.  
      Profesinės sąjungos taisyklės – BGR 192 Akių ir veido apsaugos priemonių naudojimas. 
      Odos ir kūno apsauga: apsauginiai nepralaidūs drabuţiai. Drabuţius pasirinkti atsiţvelgiant į pavojingų medţiagų koncentraciją 
      darbo vietoje. 
      Higienos priemonės:  darbo drabuţius laikyti atskirai. Gerai vėdinti, ypač uţdaras, patalpas. Vengti patekimo į akis ir ant odos.  
      Dėvėtus drabuţius, pirštines prieš vėl naudojant nuplauti ( vidinę pusę taip pat). Prieš valgant, geriant arba rūkant, darant  
      pertraukas, baigus darbą nusiplauti rankas. 
      Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų. 
      Apsaugos priemonės: laikytis odos apsaugos nuorodų. 
      BG atmena: M004 dirginančios/ėsdinančios medţiagos. 
      Preparato poveikio gamtai ribojimas 
      Bendrosios nuorodos: neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius. Uţteršus upes, eţerus ar nuotekų kanalizaciją, pranešti  
      aplinkosaugos tarnyboms. 
 

9. Preparato fizikinės ir cheminės savybės 

 
9.1 Preparato fizikinių ir cheminių savybių duomenys 
      Forma: skystas 
      pH reikšmė:  nėra duomenų  
      Virimo taškas: apie 137 °C 
      Užsidegimo temperatūra:   33 °C 
      Tankis: 1,7000 g/cm

3 

      Tirpumas vandenyje: netirpus 
      Terminis skilimas: gaisro metu gali susidaryti pavojingi skilimo produktai. 
      Klampumas: 
      kinematinis > 7 mm

2 
/s, 40 °C, ISO 3104/3105 

 
9.2 Kiti duomenys: 
 

10. Stabilumas ir reaktingumas   

 
10.1 Reaktingumas 
10.2 Cheminis stabilumas 
10.3 Pavojingos reakcijos: mišiniui lėtai  reaguojant su vandeniu lėtai susidaro anglies dioksidas. Aminai su alkoholiais gali sukelti    



Saugos duomenys  
Pagal 1907/2006 nutarimą (EB)   

   

 Disboxid 924 PHS-Versiegelung N Masse Kieselgrau 
1.0 versija              Pataisyta 2012 08 24                                                                                   Atspausdinta 2012 08 24 

 
        egzotermines reakcijas.  
10.4 Vengtinos sąlygos: saugoti nuo šalčio, karščio ir saulės spindulių. Vandens garų poveikis. 
10.5 Vengtinos medžiagos: laikyti atokiai nuo oksidatorių, aminų. Nesuderinami su stipriomis rūgštimis ir šarmais. 
10.6 Pavojingi skilimo produktai: gaisro metu gali atsirasti tokių produktų: anglies dioksido (CO2), anglies monoksido, azoto oksido  
         (Nox), tirštų, juodų dūmų. Alkoholių. 
 

11. Toksikologinė informacija 

 
11.1 Toksikologinio poveikio duomenys 
        Produktas 
        Ūmus toksiškumas per burną: nėra duomenų 
        Ūmus toksiškumas įkvėpus: nėra duomenų 
        Ūmus toksiškumas odai: nėra duomenų 
        Ėsdinantis, dirginantis poveikis odai: pagal ES klasifikavimo kriterijus produktas nedirgina odos. 
        Stiprus akių pakenkimas, sudirginimas: pagal ES klasifikavimo kriterijus produktas nedirgina akių. 
        Kvėpavimo takų, odos jautrinimas: nėra duomenų 
        Kita informacija: didesnė nei leistina koncentracija darbo vietoje gali sukelti sąmonės praradimą. Apie produktas savaime nėra  
       duomenų.  Viršijus  leistiną koncentraciją darbo vietoje gali prasidėti pykinimas ir vėmimas, galvos svaigimas, galvos skausmas,  
       ūţimas gali turėti įtakos ir centrinę nervų sistemai . Viršijusį leistinas koncentracijos ribas darbo vietoje gali sutrikti kepenų ir inkstų  
       veikla ir atsirasti pokyčiai kraujyje. Dėl produkte likusių izocianato komponentų, šis preparatas gali sukelti ūmų kvėpavimo takų  
       dirginimą ir / ar juos jautrinti, dėl to atsiranda sunkumas krūtinėje, pasunkėjęs kvėpavimas ir astmos simptomai, kurie gali   
       įtakoti  susirgimą astma. Pakartotinas sąlytis su medţiaga gali sukelti pastovius kvėpavimo sutrikimus. 
        Sudėtinės medžiagos 
        Ksilenas 
        Ūmus toksiškumas per burną: LD50 per burną: 8700 mg/kg, ţiurkė 
        Ūmus toksiškumas įkvėpus: LC50: 6.350 mg/l, 4 h, ţiurkė 
        Ūmus toksiškumas per odą: LD50 per odą: 2000 mg/kg, triušis 
          Ūmaus toksiškumo įvertis: kg 1100 mg / konversijos vertė  
        Etilbenzolas 
        Ūmus toksiškumas per burną: LD50 per burną: 3500 mg/kg, ţiurkė 
        Ūmus toksiškumas per odą: LD50 per odą: 17800 mg/kg, triušis 
 

   12. Ekologinė informacija 

 
12.1 Toksiškumas 
        Produktas 
        Toksiškumas žuvims: nėra duomenų 
        Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams: nėra duomenų 
12.2 Persistentiškumas ir skaidymasis 
12.3 Bioakumuliacijos potencialas 
12.4 Mobilumas dirvoje 
12.5 PBT rezultatai ir vPvB įvertinimas 
12.6 Kitas kenksmingas poveikis 
         
 

13 Atliekų tvarkymas 

 
13.1 Atliekų tvarkymo būdai 
        Produktas: neišpilti į kanalizaciją, vandens telkinius, gruntą. Negalima sutvarkyti kartu su buitinėmis atliekomis. Tvarkoma pagal  
        vietinius potvarkius. Pagal vietinius potvarkius sutvarkyti kaip laboratorinius chemikalus. 
        Neišvalytos pakuotės: atiduoti į pavojingų atliekų surinkimo vietas perdirbimui arba sunaikinimui. 
 

14. Duomenys apie gabenimą 

 
14.1 UN numeris  
        ADR: 1263 
        RID: 1263 
        IMDG: 1263 
        IATA: 1263 
 
         
14.2 UN siuntos pavadinimas  
        ADR: DAŢAI 
        RID: DAŢAI 
        IMDG: PAINT 
        IATA: PAINT 
         
 
14.3 Transportavimo pavojų klasės:  
        ADR: 3 
        RID: 3 
        IMDG: 3 
        IATA: 3 
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14.4 Pakuotės grupė: pagal  
        ADR 
        Pakuotės grupė: III 
        Klasifikacijos kodas: F1 
        Pavojaus indentifikacijos  
        numeris:  30 
        Ženklinimas  ant etiketės: 3 
        Tunelio apribojimo kodas:      pilna pakrova, konteineris-cisterna  
        Specialiosios nuostatos:  640 E 
        RID 
        Pakuotės grupė: III 
        Klasifikacijos kodas: F1 
        Pavojaus indentifikacijos  
        numeris:  30 
        Ženklinimas  ant etiketės: 3 
        IMDG 
        Pakuotės grupė: III 
        Ženklinimas  ant etiketės: 3 
        EmS numeris: F-E, S-E 
 
        IATA 
        Pakavimo instrukcijos: 366 
        (Krovininis lėktuvas) 
        Pakuotės grupė: III 
        Klasifikacijos kodas: F1 
        Ženklinimas  ant etiketės: 3 
 
14.5 Pavojai ekologijai 
        ADR 
        Nepavojingas aplinkai 
        RID 
        Nepavojingas aplinkai 
        IMDG 
        Nepavojingas aplinkai 
        IATA 
        Nepavojingas aplinkai 
 
14.6 Ypatingos atsargumo priemonės naudotojams: nėra infomacijos. 
 
14.7 Masinių krovinių gabenimas pagal MARPOL sutarties 73/78 II priedą ir pagal IBC kodą. 
 

15. Teisinė reglamentacija 

 
15.1 Teisinė reglamentacija dėl medžiagos arba mišinio saugumo, sveikatos bei aplinkos apsaugos 
        Pavojų klasė pagal VbF: - 
        Kenksmingumo vandens ekosistemoms klasė: 2 kenksminga vandens ekosistemoms. 
        Produktų kodas (dažai ir emaliniai dažai)/ Giscode: PU50 PU- sistema, su tirpikliais, kenksminga sveikatai, įjautrina.  
        (išsamesnė  informacija:  www.wingis-online.de ). 
        Kita informacija: laikytis darbo apribojimų jaunimui pagal 94/33/EB  nuostatas; 
        Laikytis  saugos apribojimų besilaukiančioms, maitinančioms moterims pagal EB 92/85/EEB; 
        Dėl karščio ar ugnies gali išsiskirti nuodingos dujos; 
15.2 Medžiagos saugumo įvertinimas 
 

16. Kiti duomenys 

 
Rizikos frazės: 
 
R10 Degi  
R11 Labai degi 

 
R20 Kenksminga įkvėpus 
R20/21               Kenksminga įkvėpus ir susilietus su oda 
R38 Dirgina odą  
R41                    Gali smarkiai paţeisti akis 
R42/43 Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda 
R43                    Gali sukelti alergiją susilietus su oda 
R50 Labai toksiška vandens organizmams 
R50/53               Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus 
R51 Toksiška vandens organizmams 
R52/53 Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius 

nepalankius vandens ekosistemų pakitimus 
R53                    Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus 
R65 Kenksminga – prarijus, gali pakenkti plaučius 
R66                    Pakartotinas poveikis gali sukelti odos dţiūvimą arba skilinėjimą 

http://www.wingis-online.de/
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R67 Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą 
Pavojaus nuorodų pilnas aprašymas: 
H226 degūs skysčiai  ir garai  
H412 kenksmingi vandens ekosistemoms, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. 
 
Šie saugos duomenys atspindi šiandieninį mūsų ţinių lygį. Ši informacija padės Jums susiorientuoti, kaip saugiai dengti saugos 
duomenyse nurodytą produktą, kaip jį laikyti, transportuoti ir sutvarkyti jo atliekas. Šių duomenų negalima taikyti kitiems produktams. Jei 
saugos duomenyse nurodytas produktas sumaišomas arba dengiamas su kitomis medţiagomis, tai šių saugos duomenų negalima 
pritaikyti naujai paruoštai medţiagai. 
 
REACH ir GHS/CLP informacija 
Teisės aktų reikalavimų pakeitimai pagal REACH reglamentą EB Nr 1907/2006) ir GHS arba CLP reglamentą ((EB) Nr. 1272/2008) bus 
įgyvendinti pagal mūsų įstatyminius įsipareigojimus. Mūsų saugos duomenys, atsiţvelgiant į mūsų tiekėjų mums pateiktą informaciją, 
bus periodiškai tikslinami ir atnaujinami. Kaip įprasta, mes jus informuosime apie šiuos pakeitimus. 
 
Kalbėdami apie REACH norėtume pabrėţti, kad mes, kaip tolesnis naudotojas, neturime savo registracijų, bet remiamės mūsų tiekėjų 
informacija. Kai tik ji mums pateikiama, mes atitinkamai pakeičiame saugos duomenis. Tai gali būti padaryta priklausomai nuo gautų 
medţiagų registracijos termino pereinamuoju laikotarpiu, t. y. nuo 2010 01 12  iki 2018 06 01. 
 
Saugos duomenims pakeisti pagal GHS arba CLP reglamentą mišiniams arba preparatams taikomas pereinamasis laikotarpis iki 2015 
06 01. Kai tik gausime pakankamai informacijos iš mūsų tiekėjų, pereinamuoju laikotarpiu pakeisime savo saugos duomenis. 
 
 


