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1. Cheminės medžiagos, preparato ir gamintojo pavadinimas 

1.1 Prekės pavadinimas:            Capatect EcoFix 055/10 
1.2 Paskirtis:                                klijai fasadinėms plokštėms    
 
1.3 Gamintojas, tiekėjas, pateikiantis saugos duomenis 
                                                       Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH 
                                                       Roßdörfer Straße 50 
                                                       64372 Ober Ramštatas  
                                                       Tel.: +496154710, +370 5 2602015 
                                                       Telefaks. +49615471222 
                                                                                                               
1.4 Skubi konsultacija:                       0049(0)6154/71-202         El. paštas: sds@daw.de ; www.caparol.lt  ;  
 

2. Galimi pavojai 

 
Fizikiniai ir cheminiai pavojai: žiūrėti 10 sk. ir rizikos frazes 
Pavojai sveikatai: žiūrėti rizikos frazes 
Pavojai aplinkai:  1 vandens pavojingumo klasė 
Kiti pavojai:  nėra 

Pavojingumo simboliai    
  Labai degūs  Kenksminga sveikatai 
 
 
 
Rizikos  frazės   R 12: Ypač degi 
  R 36/37/38: Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą 
  R 40: Įtariama, kad gali sukelti vėžį 
  R 42/43: Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda 
  R 48/20:  Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus  
                      

3. Sudėtis, duomenys apie komponentus 

3.2 Mišiniai  

Kiekis (%) Sudėtis: 

< 20 Propanas 

 CAS: 74-98-6, EINECS/ELINCS: 200-827-9 EU-INDEX: 601-003-00-5 ECB-Nr.: 

 GHS/CLP: deg. dujos 1, slėgio dujos, H220 

 EEC: F+, R12 

1 - < 20 Dimetileteris 

 CAS: 115-10-6, EINECS/ELINCS: 204-065-8 EU-INDEX: 603-019-00-8 ECB-Nr.: 

 GHS/CLP: slėgio dujos, deg. dujos 1, H220 

 EEC: F+, R12 

10 - < 25 Metileno difenilo diizocianatą 

 CAS: 26447-40-5, EINECS/ELINCS: 247-714-0 EU-INDEX: 615-005-00-9 ECB-Nr.: 

 GHS/CLP: ūmus toksišk. 4, akių dirg.  2, odos dirg. 2, STOT einm. 3, alerg. odai 1, alerg. kvėpavimo tak. 
1, H315, H317, H319, H334, H332, H335, H351, H373a 

 EEC: Xn, R20-36/37/38-40-42/43-48/20 

1 - < 20 Izobutanas 

 CAS: 75-28-5, EINECS/ELINCS: 200-857-2 EU-INDEX: 601-004-00-0 ECB-Nr.: 

 GHS/CLP: deg. dujos 1, slėgio dujos, H220 

 EEC: F+, R12 

 
Komentaras:   Sudėtyje nėra medžiagų iš SVHC sąrašo ( susirūpinimą keliančios medžiagos). 
  Rizikos frazių paaiškinimai- 16 sk. 

4. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės 

 
Bendrosios nuorodos:  suteptus, sudrėkusius drabužius tuoj pat nusivilkti ir gerai išvalyti. Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą, 

netrikdyti. Simptomams nepraėjus, kreiptis į gydytoją. 
Įkvėpus:   nukentėjusįjį išvesti į gryną orą, netrikdyti. Nepraeinant simptomams, kviesti gydytoją. 
Patekus ant odos:  odą gerai nuplauti vandeniu ir muilu. Nepraeinant dirginimui, kreiptis į gydytoją. 
Patekus į akis:   praplauti ne dideliu kiekiu vandens ir kreiptis į gydytoją. 
Prarijus:   - 
Nuorodos gydytojui: simptominis gydymas. 
 

5. Priešgaisrinės priemonės 

 
Tinkamos  gesinimo priemonės: išpurkštas vanduo,  

anglies dioksidas, 
gesinimo milteliai, 
putos. 

Netinkamos gaisro gesinimo  
priemonės:   stipri vandens srovė. 

mailto:sds@daw.de
http://www.caparol.lt/
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Ypatinga grėsmė, kurią gali sukelti produktas 
ar degimo metu susidariusios medžiagos: 

gali susidaryti pirolizės produktai. 
Vandenilio chloridas (HCl); 
Ciano vandenilis (HCN); 
Azoto oksidai (NOx). 
Sprogios aerozolio skardinės gali gaisro metu sukelti stiprius sprogimus. 

Specialios apsaugos priemonės,  
gaisro metu:  naudoti izoliuojamąją dujokaukę.  
   
Papildomos nuorodos: neįkvėpti sprogimo ir degimo dujų. Gaisro likučiai ir gesinimui naudotas vanduo  sutvarkomi pagal 

vietinius įstatymus. Įkaitusias pakuotes vėsinti vandens srove. 
 
 

6. Avarijų likvidavimo priemonės 

 
Darbuotojų atargumo priemonės: laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių.  

Pasirūpinti geru  vėdinimu. 
Aplinkos apsaugos priemonės: - 
 Valymo ir surinkimo metodai ir 
 Medžiagos: surinkti mechaniškai. Likučius surinkti su skysčius sugeriančia medžiaga ( pvz. smėlis). Surinktas 

medžiagas sutvarkyti pagal galiojančias taisykles. 
 

7. Naudojimas ir laikymas 

 
Nuorodos, kaip saugiai naudoti:  naudoti tik gerai vėdinamose patalpose; 
Nurodymai, kaip išvengti gaisro 
ir sprogimo:   laikyti atokiai nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. 
  Garai reaguodami su oru gali sukelti sprogimą; 
Reikalavimai sandėliams  
ir pakuotėms:   laikyti ant atsparių tirpikliams, nepralaidžių grindų. 
Patarimai dėl sandėliavimo su  
kitomis medžiagomis:  nelaikyti kartu su oksidatoriais. Pakuotes laikyti gerai vėdinamoje patalpoje. 
Kitos sąlygos:  saugoti nuo sušilimo,  perkaitimo. 
  Laikyti vėsiai. Dėl perkaitimo gali kilti spaudimas, sprogti. 
 

8. Preparato poveikio ribojimas ir darbuotojų saugos priemonės 

 
Papildomos nuorodos: pasirūpinti geru vėdinimu darbo vietoje. 
Kontroliuojami parametrai 

Kiekis (%) Sudėtis/ kontroliuojamų parametrų ribos 

< 20 Propanas/ 1000 ppm, 1800 mg/m³, DFG, (II) 

10 - < 25 Metileno difenilo diizocianatas / - ppm, 0,05 mg/m³, BAT, DFG 11, 12, Sa 

1 - < 20 Izobutanas/ 1000 ppm, 2400 mg/m³, DFG 

1 - < 20 Dimetileteris/ 1000 ppm, 1900 mg/m³, DFG, EU 

 
Kvėpavimo takų apsauga: esant didelėms koncentracijoms naudoti respiratorius. 
  Trumpalaikiams darbams naudoti priemones su filtrais, kombinuotus filtrus A-P2. 
 
Rankų apsauga:   iš  butilkaučiuko, >120 min (EN 374).  

Tai tik rekomendaciniai duomenys. Dėl išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į pirštinių 
gamintoją. 

Akių apsauga:   apsauginiai akiniai.  
Odos ir kūno apsauga: lengvi apsauginiai drabužiai.  
Bendros apsaugos priemonės: vengti patekimo ant odos, į akis. 
  Neįkvėpti garų. 

Asmenines apsaugos priemones reikia pasirinkti, atsižvelgiant į koncentracijos kiekį, jos keliamą 
pavojų  konkrečioje darbo aplinkoje. Su apsaugos priemonių gamintoju išsiaiškinti jų atsparumą 
chemikalams. 

Higienos priemonės: darbo metu nevalgyti, negerti, nerūkyti, sloguojant nedirbti. 
  Pertraukų metu, baigus darbus nusiplauti rankas. 
  Po darbo gerai nuvalyti odą, pasirūpinti jos priežiūra. Naudoti apsauginį odos kremą. 
  Suteptus, sudrėkusius drabužius tuoj pat nusivilkite, gerai išplaukite. 
 

9. Preparato fizikinės ir cheminės savybės 

Forma:  dujos 
Spalva:  - 
Kvapas:  būdingas 
pH reikšmė:    nėra duomenų 
Virimo taškas:  - 
Užsidegimo taškas: - 
Sprogimas:  - 
Oksidacija:  nevyksta 
Slėgis:  - 
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Tankis:  - 
Piltinis tankis:  - 
Tirpumas vandenyje: reaguoja su vandeniu 
Klampumas:  - 
Garingumas:  - 
Lydymosi temperature:  - 
Savaiminio užsidegimo  
temperatūra : - 
Skilimo temperatūra:  - 
 

10. Stabilumas ir reaktingumas   

 
Pavojingos reakcijos: dėl garų slėgio, esant aukštai temperatūrai, gali įvykti staigus sprogimas. 
  Ore gali susidaryti sprogūs mišiniai. 
Pavojingi skilimo produktai: nėra žinoma. 
 

11. Toksikologinė informacija 

 
Ūmus oralinis toksiškumas:  Nenustatyta 
Ūmus toksiškumas ant odos:  Nenustatyta 
Ūmus toksiškumas įkvėpus: Nenustatyta 
Dirginantis poveikis akims:  Nenustatyta 
Dirginantis poveikis odai:  Nenustatyta 
Jautrumas:   Nenustatyta 
Poūmis toksiškumas:  Nenustatyta 
Chroniškas toksiškumas:  Nenustatyta 
Mutageniškumas: Nenustatyta 
Toksinis poveikis dauginimosi  
Funkcijai:  Nenustatyta 
Kancerogeninis poveikis:  Nenustatyta 
Praktinė patirtis:  Nėra 
Bendros pastabos:  klasifikacija atlikta pagal  preparatų direktyvos skaičiavimo metodą  
 

12. Ekologinė informacija 

 
Toksiškumas žuvims:  Nenustatyta 
Toksiškumas dafnijoms: Nenustatyta 
Savybės aplinkos sistemose:  Nenustatyta 
Savybės valymo įrengimuose:  Nenustatyta 
 Toksiškumas bakterijoms:  Nenustatyta 
Biologinis skaidomumas:  Nenustatyta 
COD:   Nenustatyta 
BDS 5:  Nenustatyta 
AOX kiekis:  Produkto sudėtyje yra organiškai sujungtų halogenų. 
2006/11/EB:   Taip 
Bendra informacija:  Pagal direktyvą neklasifikuojama. 
 

13 Atliekų tvarkymas 

 
Produktas:  sutvarkomas kaip probleminės atliekos. 

Nemokamas perdirbimas  Fa. PDR  Recycling GmbH + Co KG, Thurnau mieste D-95349. 
Informacija telefonu: 0800-7836736. 

Neišvalytos pakuotės:  Neužterštos pakuotės gali būti priduodamos perdirbimui. 
AVV Nr. ( rekomenduojama): dujos slėginiuose konteineriuose, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 

(įskaitant halonius). 
 

14. Duomenys apie gabenimą 

 
Klasifikacija pagal ADR: JT 1950 Aerozoliai  2.1 
Klasifikacijos kodas: 5F 

Pavojaus piktograma:  
ADR LQ  LQ2:1 l 
ADR 1.1.3.6 (8.6): Transporto kategorija (Tunelio apribojimo kodas): 2 (D) 
 
 
Klasifikacija pagal IMDG: JT 1950 Aerozoliai 2.1 - 
EMS  F-D, S-U 

Pavojaus piktograma:  
IMDG LQ  1 l 
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Klasifikacija pagal IATA: JT 1950 Aerozoliai, degūs 2.1 

Pavojaus piktograma:  
 

15. Teisinė reglamentacija 

 
Ekspozicija:  Netaikoma 
Cheminės saugos vertinimas:  Netaikoma 
Ženklinimas:  Produktas yra klasifikuojamas ir ženklinamas pagal EB direktyvas. 

Pavojaus piktogramos:    
  Labai degi  Kenksminga sveikatai 
Sudėtyje yra:  Metileno difenilo diizocianatas 
R frazės:  R 12: Ypač degi 
  R 36/37/38: Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą 
  R 40: Įtariama, kad gali sukelti vėžį 
  R 42/43: Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda 
  R 48/20:  Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus  
S frazės:  S 23.3: Neįkvėpti garų 
  S 36/37: Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines 

S 45: Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu   
įmanoma, parodyti šią etiketę) 

  S 51: Naudoti tik gerai vėdinamose vietose 
  S 56: Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas 
Specialus ženklinimas: Slėginis indas. Saugoti nuo saulės spindulių ir aukštesnės nei 50° C temperatūros. Išnaudotos 

pakuotės neatidarinėti , nedeginti. 
Nepurkšti į atvirą liepsną ar ant bet kokios įkaitintos medžiagos. Laikyti atokiau nuo uždegimo 
šaltinių. Nerūkyti. 
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
Sudėtyje yra izocianatų. Laikytis gamintojo nurodymų. 
Asmenims, kurie jau yra jautrūs diizocianatams, dirbant su produktu gali atsirasti alergija. 

 
 
 
 
 
 
 

16. Kiti duomenys 

 
2 ir 3 sk. pateiktų R frazių reikšmės: 
R20/22 Kenkia sveikatai, prarijus, įkvėpus; 
R22 kenkia sveikatai prarijus; 
R34 Nudegina; 
R35 Stipriai nudegina 
R36/37/38 Dirgina akis, kvėpavimo takus  ir odą;  
R43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda;    
R51 Nuodinga vandens organizmams; 
R52 Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.               
R52/53 kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus 
R53 Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.                                                      
 
Nuorodos dėl pavojų, žr. 2 ir 3 sk. 
Šie saugos duomenys atitinka dabartinį firmos žinių lygį. Informacija turėtų padėti Jums orientuotis, kaip šiuose saugos duomenyse 
nurodytą produktą saugiai laikyti, dengti, transportuoti ir sutvarkyti jo atliekas. Duomenų negalima pritaikyti kitiems produktams. Saugos 
duomenyse nurodytą produktą sumaišius, atskiedus arba padengus su kitomis medžiagomis, šių saugos duomenų – jei iš to 
nepaaiškėja kažkas kita – negalima pritaikyti taip pagamintai naujai medžiagai.  

 
Informacija dėl REACH ir GHS/CLP reglamentų  
REACH reglamento (EB Nr. 1907/2006) ir GHS arba CLP (EB Nr. 1272/2008)  reglamento pakeitimus įgyvendinsime pagal įstatyminius 
įsipareigojimus. Savo saugos duomenų lapus reguliariai keisime ir aktualinsime pagal mums pateiktas mūsų tiekėjų informacijas. Apie 
tuos pakeitimus Jus informuosime kaip visada. 

 
Dėl REACH reglamento norėtume atkreipti Jūsų dėmesį, kad mes kaip paskesni naudotojai patys nieko neregistruojame, bet tik 
priklausome nuo mums duotų mūsų tiekėjų informacijų. Vos tik jos bus pateiktos, atitinkamai keisime ir savo saugos duomenų lapus. 
Pagal esamų medžiagų registravimo terminus pereinamuoju laikotarpiu tai galima padaryti nuo 2010 12 01 iki 2018 06 01. 

 
Mišinių ir ruošinių saugos duomenų pakeitimo pagal GHS arba CLP reglamentus terminas yra iki 2015 06 01. Mes pakeisime savo 
saugos duomenų lapus per šį pereinamąjį laikotarpį, kai tik tiekėjai bus pateikę pakankamą informaciją. 

 
 


