
Pagal Europos Komisijos Reglamenta Nr. 1907/ 2006 REACH su vėlesniais pakeitimais

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas: BIODUR “FOREST MARKING SPRAY ULTRA“ 500 ml aerozolio pakuotėje

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Identifikuoti         naudojimo         b  ū  dai Specialūs dažai medžių, medienos, akmens, mineralinių ir kitų paviršių 
ženklinimui ir numeravimui.
Nustatyti         naudojimo         budai: neapibrėžta.

1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Tiekėjas: LLC “NEWTON-PROMSERVICE”

Adresas: App. 110 Chichibabina., 9, app. 110, Ukraina

Telefonas/ faksas: 38-0577661720

Importuotojas:BIODUR Sp. z o.o.

Adresas: 31-036 Kraków, ul. Halicka 9, Lenkija

Telefonas/ faksas: +48 123 766552

Už SAUGOS DUOMENU LAPAS atsakingo asmens el. pašto adresas: biuro@thetaconsulting.pl  

El. paštas skirtas produktui: info@biodur.pl

1.4 Pagalbos telefono numeris

112, + 48 24 28 695 09, + 48 24 28 695 56 (dirba nuo pirmadienio iki penktadienio, darbo valandomis nuo 7.00
iki 15.00)

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Aerosol 1 H222-H229

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos sausumą arba įtrūkimus (EUH066)

Šis  mišinys  nekelia  pavojaus  aplinkai.  Nežinoma  ar  nenumatyta  žala  aplinkai  standartinėmis  naudojimo
sąlygomis.

2.2 Ženklinimo elementai

Pavojaus     piktogramos     ir         signalinis     žodis

PAVOJINGA

Etiket  ė  je   esantys pavojing  ų   komponent  ų   pavadinimai 

Sudėtyje yra: n-butilacetatas; etilo acetatas; 

metilacetatas;

Teiginiai     apie     pavoj  ų  

H222 Ypač degus aerozolis.
H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. 
. Atsargumo     teiginiai

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. 
Nerūkyti.
P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. 

P251 Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50°C/ 122°F temperatūroje.
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P501 Turinį/ talpyklą šalinti į konteinerį, skirtą atliekoms surinkti.

* aerozolio pakuočių atveju ženklinimas nereikalaujamas

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos sausumą arba įtrūkimus

EUH208 Sudėtyje yra metilmetakrilato, n-butilmetakrilato. Gali sukelti alerginę reakciją

2.3 Kiti pavojai

Produkto komponentai neatitinka BPT arba vPvB kriterijų pagal REACH nurodymų XIII priedą. Mišinio 
komponentai nėra laikomi endokrininę sistemą trikdančiomis medžiagomis.

3.1 Medžiagos

Nesusiję.

3.2 Mišiniai 

Propelentas:

Struktūra:
CAS: 79 20 9 metilacetatas1

EC: 201-185-2
Indekso numeris: 607-021-00-X

Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336
< 25%

Tikros registracijos numeris:

01-2119459211-47-XXXX

CAS: 141 78 6

EC: 205-500-4
Indekso numeris: 607-022-00-5

  Tikros registracijos numeris: 
01-2119475103-46-XXXX

   etilo acetatas 
Flam. Liq. 2 H225, Eye Irrit. 2 H319, STOT SE 3 H336

< 20%

CAS: 123 86 4
EC: 204-658-1
Indekso numeris: 607-025-00-1
Tikros registracijos numeris:
01-2119485493-29-XXXX

    n butilo acetatas
Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336

< 15%

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

CAS: 68476-85- 7
EC: 270-704-2
Indekso numeris: 649-202-00-6 
Tikros registracijos numeris: 
medžiaga, kuriai netaikoma
registracija

naftos     dujos,         suskystintosios3

Flam. Gas 1 H220, Press. Gas H280

≤ 100%
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4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Kontaktas su oda: nuvilkti užterštus drabužius. Užterštą odą nuplauti dideliu vandens kiekiu. Po to gerai nuplauti
odą. Jeigu atsiras nerimą keliantys simptomai, tuomet reikia kreiptis į gydytoją.

K  o      n      t      a  k  t      a  s        s  u            a  k  i      m      i      s:  sudirginimui  didėjant  kreipkitės  medicininės  pagalbos.  Saugoti  nepažeistą  akį,
išimti kontaktinius lęšius.  Užterštas akis plaukite vandeniu ar fiziologiniu skysčiu (pvz., 0,9% druskos chlorido
arba 5% gliukozės tirpalu) mažiausiai kelias minutes. Vengti stiprios vandens srovės – ragenos pažeidimo rizika.

Prarijus: užkrėtimas šiuo būdu paprastai negalimas. Prarijus praskalauti  burną  vandeniu. Neskatinti vėmimo!
Sąmonę praradusiam asmeniui niekada negalima nieko dėti į burną. Kreiptis į gydytoją, parodyti pakuotę arba etiketę.

P  o      v  e  i      k  i      s         p      e  r        k      v  ė  p      a  v  i      m      o        t      a  k  u  s: nukentėjusįjį  išvesti į  lauką, užtikrinti  jam  šilumą  ir  ramybę. Jei  reikia,
atlikite dirbtinį  kvėpavimą  arba duokite  deguonies. Jeigu  atsiras nerimą  keliantys simptomai, tuomet
reikia kreiptis į gydytoją.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Kontaktas         su         oda: galimas odos perdžiūvimas ar skilinėjimas pakartotinio poveikio atveju, galimas riebalų 
šalinimas, paraudimas, dirginimas, nušalimas, jei iš arti purškiama oda..

Kontaktas     su         akimis: paraudimas, deginimas, ašarojimas, dirginimas.

Poveikis     per         kv  ė  pavimo         takus: kvėpavimo takų gleivinės dirginimas, gali sukelti kosulys, mieguistumą bei galvos 
svaigulius.

Prarijus: dėl produkto pavidalo nėra numatomas neigiamas poveikis šiuo būdu. 
P  o      v  e  iki      o         p      a  d      a  r      i      n  i      ai:įtariama, kad sukelia vėžį

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

Sprendimą dėl suteikiamos pagalbos būdo gydytojas priima po tikslaus nukentėjusiojo būklės įvertinimo. 
Gydyti pagal simptomus.

5.1 Gesinimo priemonės

Atitinkamos gesinimo   priemonės: gesinimo putos, sausi gesinimo milteliai, išpurkštas vanduo, CO2. 

Netinkamos     gesinimo         priemon  ė  s: sukoncentruota vandens srovė – gaisro sklidimo pavojus.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Degimo metu gali išsiskirti kenksmingos dujos, kurios savo sudėtyje turi anglies oksidus, ir kitų neidentifikuotų 
terminio irimo produktų. Vengti degimo produktų įkvėpimo, nes jie gali kelti pavojų sveikatai.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės
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5.3 Patarimai gaisrininkams

Bendrosios apsaugos priemonės tipinės, kaip ir gaisro atveju. Ugnies pavojuje esančioje zonoje negalima būti be
atitinkamų chemikalams atsparių drabužių  ir kvėpavimo aparato su nepriklausoma oro konvekcija. Negalima
leisti, kad gesinimo metu panaudotas vanduo nepatektų į  kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis. Dujos
gali kauptis prie žemės paviršiaus ir judėti dideliais atstumais, sukurdami gaisro ar sprogimo pavojų. Ugnies
pavojuje esančias talpas reikia šaldyti purškiama vandens srove, palaikant  tuo pačiu saugų  atstumą. Slėginis
indas – esant aukštai temperatūrai atsiranda nesandarumo, ar net sprogimo pavojus. Sunaudotas gaisro
gesinimo medžiagas surinkti.

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Apriboti  pašalinių  asmenų  prieigą  prie  avarijos  zonos,  kol  bus  pabaigtos  atitinkamos  valymo operacijos.
Prižiūrėti, kad avarijas ir  jų  pasekmes pašalintų  tik apmokintas personalas. Didelio nutekėjimo atveju reikia
izoliuoti pavojaus zoną. Vengti odos ir akių užkrėtimo. Turi būti įrengta tinkama ventiliacija. Sandėlio
teritorijoje draudžiama  rūkyti,  naudoti  atvirą  ugnį  ir  kibirkštis  sukeliančius  prietaisus.  Devėti  atitinkamas
individualios apsaugos priemones. Neįkvėpti aerozolio.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Didesnio produkto kiekio išsilaisvinimo atveju reikia  priimti visus  veiksmus,  kurie  neleistų produktui plisti
natūralioje aplinkoje. Aplinkos užteršimo atveju informuoti atitinkamas tarnybas.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Pažeistą pakuotę surinkti mechaniniu būdu. Surinkti panaudojant nedegias skysčius sugeriančias medžiagas (pvz.
smėlis, žemė, diatomitu, vermikulitas ir t.t.) ir laikyti uždaroje pakuotėje. Surinktą medžiagą laikyti  kaip atliekas.
Užterštą vietą išvalyti vandeniu. Nenaudoti kibirkštis sukeliančių prietaisų. Nerūkyti.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Individualios apsaugos priemonės – žiūrėti skyrių 8. Elgsena su produkto atliekomis – žiūrėti skyrių 13.

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Dirbti laikantis darbo saugos taisyklių. Vengti akių ir odos užteršimo. Naudoti individualios apsaugos priemones.
Stengtis neįkvėpti  aerozolio. Darbo  vietoje būtina užtikrinti  bendrą  ir/ arba vietinę  ventiliaciją. Pašalinti
ugnies šaltinius - nenaudoti atviros ugnies, nerūkyti, nenaudoti kibirkštis keliančius prietaisus ir drabužius iš
elektrifikacijai  imlių  audinių; apsaugoti  rezervuarus nuo  šildymo. Nepurkškite ant  atviros liepsnos ar
įkaitintos medžiagos. Venkite elektrostatinių krūvių kaupimosi. Naudoti pagal paskirtį.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti  tik šaltoje ir sausoje vietoje, < 50 °C temperatūroje. Vengti šilumos šaltinių,  užsiliepsnojimo šaltinių.
Sandėlio teritorijoje draudžiama rūkyti, naudoti atvirą ugnį ir kibirkštis sukeliančius prietaisus. Vengti
tiesioginio saulės spinduliavimo. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir
gyvulių pašaro.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra informacijos apie kitus panaudojimo būdus, nei įvardinti 1.2 skyriuje.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės
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8.1 Kontrolės parametrai

Pavadinimas

Ribinis
dydis

Ilgalaikio poveikio
ribinis dydis 
(IPRD)

Trumpalaikio 
poveikio ribinis 
dydis (TPRD)

Neviršytinas 
ribinis dydis 
(NRD)

   butanonas * [CAS 78-93-3] 600 mg/ m3 900 mg/ m3 -

2018 m. birželio 12 d. Nr. V-695/ A1-272

Pavojing  ų         medžiag  ų         ore         steb  ė  senos         proced  ū  ros     rekomendacijos
Reikia  naudoti  pavojingų  komponentų  koncentracijos ore procedūras ir  darbo vietos oro švaros kontrolės
procedūras – jeigu  duotoje vietoje jos prieinamos ir  pagrįstos – pagal  atitinkamas šalies ir  Europos
normas, atsižvelgiant  į  galimo  poveikio  vietoje  esančias  sąlygas  ir  atitinkamą  prie  darbo  sąlygų  pritaikytą
matavimo metodologiją.

8.2 Poveikio kontrolės priemonės

Atitinkamos     techninio         valdymo         priemon  ė  s
Laikytis bendrų  darbo saugos taisyklių. Vengti odos ir akių užkrėtimo. Nusivilkti užterštus drabužius. Darbo
vietoje būtina užtikrinti bendrą ir/ arba vietinę ventiliaciją kenksmingų medžiagų koncentracijos palaikymui ore
žemiau nustatytos leidžiamų ribų reikšmės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Prieš
pertrauką ir užbaigus darbą nusiplauti rankas. Jeigu darbo proceso metu yra pavojus, kad gali užsidegti darbuotojo
rūbai, ne toliau nei 20 m tiesia horizontalia linija nuo darbo vietos, kur yra vykdomi šie darbai, turi būti įdiegti
avariniai dušiai (saugos dušai) skirti plauti visam kūnui ir atskiros vietos (dušai) akims skalauti.

A  s  m      e  n  i      n  ė  s     a  p      s  a  u      go      s     į  r  a  ng      a

Naudojant ir pasirenkant tinkamas asmenines apsaugos priemones būtina atsižvelgti  į  gaminio keliamą riziką,
darbo  sąlygas  ir  produkto  naudojimo  būdą.  Naudojamos  individualios  apsaugos  priemonės  turi  tenkinti
priemonės turi tenkinti Reglamentas (ES) 2016/  425 nurodytus reikalavimus. Darbdavys privalo užtikrinti
vykdomai veiklai tinkamas apsaugos priemones, atitinkančias visus kokybės reikalavimus, taip pat užtikrinti jų
priežiūrą ir valymą. Užterštas ar pažeistas asmenines apsaugos priemones reikia nedelsiant pakeisti.

Rank  ų     apsauga  
Naudokite apsaugines, gaminiui atsparias pirštines, kurių efektyvumo lygis yra 2 arba didesnis (pagal EN374).
Medžiagos rūšis ir storis turėtų būti parenkami individualiai darbo vietoje.
Kai kontaktuojant su cheminiais produktais naudojamos apsauginės pirštinės, reikia atminti, kad šis apsaugos efektyvumo
lygis ir jį atitinkantis prasiskverbimo laikas nėra realus apsaugos laikas, nes šiai apsaugai įtakos turi daug veiksnių,
pavyzdžiui, temperatūra, kitų medžiagų poveikis ir t.t. Rekomenduojama tuojau pat pakeisti pirštines, jeigu atsiranda
kokie nors jų susinešiojimo, pažeidimo arba išvaizdos (spalvos, elastingumo, formos) pasikeitimo požymiai. Reikia laikytis
gamintojo instrukcijos  ne tik naudojant  pirštines, bet  ir  valant,  konservuojant ir laikant  jas. Pirštines reikia nusimauti  taip,  kad
nesusiterštų rankos.

Odos     apsauga  

Antistatiniai apsauginiai drabužiai, pagaminti iš tankaus audinio (geriausia natūralaus pluošto, pvz., medvilnės).

Aki  ų     apsauga

Apsauginiai akiniai su sandariu rėmeliu ir šoniniais skydais (korpusas pagamintas iš plastiko, atsparaus
organiniams tirpikliams) pagal EN 166.

Kv  ė  pavimo     tak  ų     apsauga

Normaliose darbo sąlygose nėra reikalaujama. Jei ventiliacija yra nepakankama, naudokite patvirtintą
respiratorių su AX tipo balionėliu.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga
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Dirbant uždaroje erdvėje, kai yra nepakankamas deguonies kiekis ore, didelė nekontroliuojama emisija arba
esant  kitoms aplinkybėms,  kai  kaukė  su absorbentu  nesuteikia  atitinkamos apsaugos,  naudoti  kvėpavimo
aparatą su nepriklausomu oro tiekimu.

Apsaug  ą         nuo         termini  ų         pavoj  ų

Nėra.

Poveikio         aplinkai         kontrol  ė  s         priemon  ė  s
Vengti išmetimo į aplinką, neišpilti į kanalizaciją. Emisija iš ventiliacijos sistemų ir įrangos turi būti patikrinta 
dėl jos atitikimo įstatymų apie aplinkos apsaugą reikalavimams.

9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
Fizinė būsena: skystis aerozolio talpykloje
Spalva: pagal asortimentą
Kvapas: charakteringas
Lydymosi ir stingimo temperatūra: nepažymėta
Virimo temperatūra arba pradinė virimo
temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: nepažymėta 
Degumas: ypač degios
Viršutinė ir apatinė sprogumo ribos: nepažymėta
Pliūpsnio temperatūra: nepažymėta
Savaiminio užsidegimo temperatūra: nepažymėta
Skilimo temperatūra: nepažymėta
pH: nesusiję
Kinematinė klampa: nepažymėta
Tirpumas: nepažymėta
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė): nepažymėta 
Garų slėgis: nepažymėta
Tankis ir (arba) santykinis tankis: nepažymėta
Santykinis garų tankis: nepažymėta
Dalelių savybės: nepažymėta

9.2 Kita informacija

Nėra papildomų tyrimų rezultatų.

10.1 Reaktyvumas

Reaktyvusis produktas. Produkto garai sąlytyje su oru sudarys sprogius mišinius. Žiūrėti 10.3-10.5 skyrių.

10.2 Cheminis stabilumas

Produktas stabilus rekomenduojamų sandėliavimo ir naudojimo sąlygų atveju.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra žinomos pavojingos reakcijos.

10.4 Vengtinos sąlygos

Pašalinti šilumos šaltinius. Vengti tiesioginio saulės spinduliavimo. Vengti < 50˚C temperatūros.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Stiprūs oksidatoriai, stiprios rūgštys, šarmai.

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės
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10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai nėra žinomi.

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

metilacetatas     [CAS     79-20-9]  

LD50 (geriamas, žiurkė) 5 000 mg/ kg 

LC50 (įkvėpus, žiurkė)  16 000 ppm/ 

4h LD50 (oda, žiurkė) 5 000 mg/ kg

LD50 (oda, triušis) 2 000 mg/ kg 

n butilo acetatas     [CAS     123-86-4]

LD50 (geriamas, žiurkė) 10 770 mg/ kg

LD50 (oda, triušis) > 17 600 mg/ kg 

[method OECD 402]

etilo acetatas   [CAS     141-78-6]  
LD50 (geriamas, žiurkė) 5 620 mg/ kg

LD50 (oda, žiurkė) >18 000 mg/ 

kg

Mišinio toksiškumas

Ū  mus     toksiškumas

ATEmix *(oda) > 2 000 mg/ kg

ATEmix *(įkvėpus, garų) > 20 mg/ l

Produktas nėra klasifikuojamas kaip kuriantis pavojų šioje klasėje.
* vertės apskaičiuotos atsižvelgiant į numatomą taškinę vertę. 
Odos     ė  sdinimas     ir (arba)     dirginimas  

Dirgina odą.

Didelis     kenksmingumas     akims     ir     (arba)     aki  ų     dirginimas 

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kv  ė  pavimo         tak  ų         arba         odos     jautrinimas

Produktas nėra klasifikuojamas kaip kuriantis pavojų šioje klasėje. 

Mutageninis     poveikis     lytin  ė  ms     l  ą  stel  ė  ms

Produktas nėra klasifikuojamas kaip kuriantis pavojų šioje klasėje. 

Kancerogeniškumas

Įtariama, kad sukelia vėžį. 

Toksiškumas     reprodukcijai

Produktas nėra klasifikuojamas kaip kuriantis pavojų šioje klasėje.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija
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STOT     (vienkartinis     poveikis)  

Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 

STOT     (kartotinis     poveikis)  

Produktas nėra klasifikuojamas kaip kuriantis pavojų šioje klasėje. 

Aspiracijos     pavojus

Dėl produkto pavidalo aspiracijos rizika yra labai nedidelė.

Su         fizin  ė  mis,     chemin  ė  mis     ir         toksin  ė  mis     savyb  ė  mis     susij  ę         simptomai Žiūrėti 

skyrių 4.2.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrinin  ė  s     sistemos     ardomosios     savyb  ė  s 
Nesusiję.

Kita informacija

Nesusiję.

12.1 Toksiškumas

Komponentų toksiškumas

metilacetatas     [CAS     79-20-9]  

Ūmus toksiškumas žuvims LC50 295-348 mg/ l/ 96h (Pimephales promelas)

LC50 250-350 mg/ l/ 96h (Brachydanio rerio)

Ūmus toksiškumas dafnijoms EC50 1026,7 mg/ l/ 48h (Daphnia magna)

Ūmus toksiškumas dumbliams EC50 120 mg/ l/ 72h (Desmodesmus 

subspicatus) 

n butilo acetatas     [CAS     123-86-4]

Ūmus toksiškumas žuvims LC50 18 mg/ l/ 96h (Pimephales promelas)

 

                etilo acetatas   [CAS     141-78-6]  

Acute toxicity for fish

Acute toxicity for daphnia

LC50 LC50

EC50

220-250 mg/ l/ 96h (Pimephales 
promelas) 484 mg/ l/ 96h 
(Oncorhynchus mykiss) 560 mg/ l/ 
48h (Daphnia magna)

Mišinio toksiškumas

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

12.2 Patvarumas ir skaidumas

Metilacetatas yra lengvai biologiškai skaidomas.
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SAUGOS DUOMENŲ  LAPAS



12.3 Bioakumuliacijos potencialas

metilacetata : log Pow = 0,18 
butanas: log Pow = 2,89 
propanas: log Pow = 2,3

12.4 Judumas dirvožemyje

Produktas mobilus dirvožemyje ir vandens aplinkoje. Dujiniai komponentai greitai plinta oru. Mišinio
komponentų  mobilumas priklauso nuo jų  hidrofilinių  ir hidrofobinių  savybių  bei abiotinių  ir  biotinių  dirvožemio
sąlygų, įskaitant jos struktūrą, klimato sąlygų, metų laiko ir dirvožemyje esančių organizmų.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produkto komponentai neatitinka BPT arba vPvB kriterijų pagal REACH nurodymų XIII priedą.

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Mišinio komponentai nėra laikomi endokrininę sistemą trikdančiomis medžiagomis.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Mišinys nėra klasifikuojamas kaip sukeliantis pavojų ozono sluoksniui. Reikia aptarti atskirų mišinio komponentų 
kitų aplinkai neigiamų poveikio pasekmių galimybę (pvz. įtaka globaliam atšilimui).

13.1 Atliekų apdorojimo metodai

Su         mišiniu         susijusios     rekomendacijos: neišleisti į kanalizaciją. Utilizuoti pagal galiojančias teisės normas. Neišimti gaminio 
iš pakuotės. Atliekos kodą priskirti jos sukūrimo vietoje.

Rekomendacijos         d  ė  l         sunaudot  ų         pakuo  č  i  ų  : šių atliekų klasifikavimas atitinka nepavojingų atliekų atžvilgiu 
keliamus  reikalavimus.  Pakuotę  perduoti įgaliotai įmonei.  Nemaišyti  su  kitomis  atliekomis.  Nepradurti  ir
nedeginti net panaudoto.
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/ 98/ EB (kartu su vėlesniais pakeitimais); 94/ 62/ EB(kartu su vėlesniais pakeitimais).

14.1 JT numeris ar ID numeris

UN 1950

14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas

ADR/ RID: 

AEROZOLIAI IMDG: 

AEROSOLS

IATA: AEROSOLS, flammable

14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

ADR/ RID: 2

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas
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Stickers

IMDG:

Stickers

IATA: 

Stickers

14.4 Pakuotės grupė

ADR/ RID: Nesusiję. Limited quantities 1l. 
IMDG: Nesusiję. Limited quantities 1l.

IATA: Pakavimo Instrukcijos Y203/ 30 kg G

14.5 Pavojus aplinkai

Produktas kelia pavojų natūraliai aplinkai (pagal transportavimo teisės aktus).

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Vengti užsiliepsnojimo šaltinių, ugnies. Pakuočių negalima mėtyti ar daužyti. Indai transporto priemonėjear
konteineryje  turi  būti  sukraunami  taip,  kad  neapvirstų  ar  nenukristų.  Operuojant kroviniu  reikia  užsidėti
individualios apsaugos priemones pagal sekciją 8.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Nesusiję.

Papildoma     informacija

ADR/ RID:

Nekontroliuojami kiekiai E0 

Apribojimo judėti tuneliu kodas (D) 

IMDG:

Nekontroliuojami kiekiai E0

EmS: F-D, S-U

IŠDĖSTYMAS IR PAKAVIMAS
SW1 Saugojamas nuo šilumos šaltinių.
SW22 Jei AEROZOLIŲ talpa neviršija 1 litro: A kategorija. Jei AEROZOLIŲ talpa viršija 1 litrą: B kategorija. ATLIEKŲ 
AEROZOLIAMS: C kategorija, Atokiau nuo gyvenamųjų patalpų.

RŪŠIAVIMAS: SG69 Jei AEROZOLIŲ talpa neviršija 1 litro: Rūšiavimas kaip 9 klasės atveju.

Spintelės „atskirtos“ nuo „1 klasės“, išskyrus 1.4 skyrių. Jei AEROZOLIŲ talpa viršija 1 litrą: rūšiavimas kaip
atitinkamo 2 klasės skyriaus atveju. ATLIEKŲ AEROZOLIAMS: Rūšiavimas kaip atitinkamo 2 klasės skyriaus atveju.

IATA:

Nekontroliuojami kiekiai E0

Išrašymo data: 16.03.2021 Versija: 1.0/ LT
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15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Pagal HN 23 “Cheminiu medžiagu profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji 
reikalavimai”;
Pagal HN 36 “Draudžiamos ir ribojamos medžiagos”;
Pagal galiojancius “Darbuotoju apsaugos nuo cheminiu veiksniu darbe nuostatus” ir “Darbuotoju apsaugos nuo
kancerogenu ir mutagenu poveikio darbe nuostatus”;
Pagal galiojanti “Lietuvos Respublikos atlieku tvarkymo istatyma”;

Pagal galiojanti “Lietuvos Respublikos pakuociu ir pakuociu atlieku tvarkymo istatyma”; 
Pagal galiojancias “Atlieku tvarkymo taisykles”;
Pagal galiojancias “Lietuvos Respublikos parduodamu daiktu (prekiu) ženklinimo ir kainu nurodymo taisykles”;
Pagal galiojanti “Lietuvos respublikos cheminiu medžiagu ir preparatu istatyma”.
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1272/ 2008 dėl cheminių medžiagų
ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/ 548/ EEB bei 
1999/ 45/ EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/ 2006 (kartu su vėlesniais pakeitimais)
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.1907/ 2006 del cheminiu medžiagu registracijos, 
ivertinimo, autorizacijos ir apribojimu (REACH) (kartu su vėlesniais pakeitimais);
Komisijos Reglamentas (ES)2020/ 878 2020 m. birželio 18 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir
Tarybos  reglamento  (EB)  Nr.  1907/ 2006  dėl  cheminių  medžiagų  registracijos, įvertinimo,
autorizacijos  ir apribojimų (REACH) II priedas
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva2008/ 98/ EB 2008 m. lapkričio 19 d.dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias
direktyvas (kartu su vėlesniais pakeitimais).
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES)2016/ 425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo 
panaikinama Tarybos direktyva
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva94/ 62/ EB 1994 m. gruodžio 20 d.dėl pakuočių ir pakuočių atliekų
(kartu su vėlesniais pakeitimais).

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Mišinio atžvilgiu nėra reikalaujamas cheminio pavojaus vertinimas.

Trumpini  ų     ir     akronim  ų     paaiškinimas  

H220 Ypač degios dujos
H225 Labai degūs skystis ir garai.
pakitimus. Naudotu         sutrumpinimu     paaiškinimai:

PBT Patvari Bioakumuliatyvi Toksinė medžiaga.
vPvB labai Patvari ir didelės Bioakumuliacijos cheminė medžiaga. 
Flam. Gas 1 Degiosios dujos 1 kategorija

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą
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Asp. Tox. 1 Plaučių pakenkimo prarijus pavojus 1 kategorija 
Acute Tox. 4Ūmus toksiškumas 4 kategorija
STOT RE 2 Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) 2 kategorija
Repr. 2 Toksinis poveikis reprodukcijai 2 kategorija
Carc. 2 Kancerogeniškumas 2 kategorija
Aquatic Acute 1 Pavojinga vandens aplinkai 1 kategorija (ūmus) 

Mokymai

Prieš pradedant darbą su produktu, vartotojas turėtų susipažinti su darbo saugos taisyklėmis dėl elgsenossu
chemikalais ir visų pirma turėtų išklausyti atitinkamus pareiginius  mokymus. Su pavojingų medžiagų transportu
susiję asmenys pagal ADR sutartį turėtų būti atitinkamai apmokyti atliekamų pareigų atžvilgiu (bendri
mokymai, pareiginiai mokymai saugumo tematika).

Pagrindin  ė  s         literat  ū  ros         nuorodos         ir         duomen  ų         šaltiniai

Duomenų lapas  sukurtas  remiantis  gamintojo  pateikta  informacija,  literatūra  ir  internetinėmis  duomenų
bazėmis, bei turimomis žiniomis ir patirtimis, atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus.

Mišinio         klasifikacija     ir     jos     metu         panaudotos     proced  ū  ros     atitinka     EB     1727/     2008     reglament  ą  . 
Pavojai sveikatai - apskaičiavimo metodas
Fiziniai pavojai - pagrįsti tyrimais
Pavojus aplinkai – apskaičiavimo metodas 

Papildoma     informacija

Išrašymo data: 25.11.2020
Versija: 1.0/ LT

Aukščiau  esanti  informacija  surinkta  remiantis  aktualiais prieinamais  produktą  apibūdinančiais duomenimis  ir  gamintojo
turimomis žiniomis. Tai nėra produkto kokybės aprašymas nei apibrėžtų savybių pažadas. Šią informaciją reikia laikyti kaip pagalbą
saugiai elgsenai produkto transporto, sandėliavimo ir vartojimo metu. Tai neatleidžia vartotojo nuo atsakomybės už netinkamą šios
informacijos panaudojimą ir visų šioje srityje galiojančių teisinių normų laikymąsi.
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