
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 

ALG/CR215 ANTISTATINĖ ŠLUOSTĖ 

 
Puslapis: 1 

Parengimo data: 2015-06-18 

Peržiūros Nr.: 1 

1 skyrius. Duomenys apie medžiagą / preparatą ir bendrovę / įmonę 
  

1.1. Gaminio identifikatorius  

Gaminio pavadinimas: ALG/CR215 ANTISTATINĖ ŠLUOSTĖ 

Gaminio kodas: ALG/CR215 

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

Medžiagos ar mišinio 
naudojimo būdas: PC35: Plovimo ir valymo gaminiai (įskaitant gaminius tirpiklių pagrindu). 

1.3. Duomenys apie saugos duomenų lapo teikėją 

Bendrovės pavadinimas: ALGLAS UK 

 

Bakers Hill 
 

Brixham 
 

Devon 
 

TQ50BS 
 

JK 

Tel.: +44(0)1803 852846 

Faks.: +44(0)1803 851608 

El. paštas: alo@alglas.com 

1.4. Telefono numeris nelaimės atveju 

Tel. Nr. nelaimės atveju: +44(0)1803 852846 (darbo valandomis) 

2 skyrius. Duomenys apie pavojingumą 
  

2.1. Medžiagos arba mišinio klasifikacija 

Klasifikacija pagal CLP Akių dirg. 2: H319 

Svarbiausias nepageidaujamas 
poveikis: Stipriai dirgina akis. 

2.2. Etiketės elementai  

Etiketės elementai: 
 

Pavojingumo frazės: H319: Stipriai dirgina akis. 

Signaliniai žodžiai: Įspėjimas 

Pavojingumo piktogramos: GHS07: Šauktukas 
 

Atsargumo frazės: P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. 
 

P280: Naudoti akių / veido apsaugos priemones. 
 

P305+351+338: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti 
kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.   

 

P337+313: Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.  

[tęsinys] 
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2.3. Kiti pavojai 
 

PBT: Šis gaminys neidentifikuotas kaip PBT/vPvB medžiaga. 

3 skyrius. Sudėtis ir informacija apie komponentus 
  

3.2. Mišiniai 
 

 

Pavojingos sudedamosios 
dalys: 

PROPAN-2-OLIS 

  

 

EINECS CAS 
 

PBT/WEL KŽP klasifikacija 
Procenti
nė dalis 

 

200-661-7 67-63-0 
 

- 
Deg. sk. 2: H225; akių dirg. 2: H319; 

STOT SE 3: H336 
10–30 % 

 

Neklasifikuojamos sudedamosios dalys: 

DIPROPILENGLIKOLIO METILO ETERIS - REACH registro numeris (-iai): 01-2119450011-60 

 

 

EINECS CAS 
 

CHIP klasifikacija KŽP klasifikacija 
Procenti
nė dalis 

 

252-104-2 34590-94-8 
 

- - 1–10 % 
    

4 skyrius. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės  

  

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Patekus ant odos: 

Patekus į akis: 

Prarijus: 

Įkvėpus: 

 

Netaikoma. 

15 minučių plauti akį tekančiu vandeniu. 

Išplauti burną vandeniu. Neskatinti vėmimo. Jei yra sąmonė, nedelsiant duoti išgerti pusę 
litro vandens. Kreiptis į gydytoją. 

Apsaugoti nukentėjusįjį nuo poveikio, tuo pačiu užtikrinant savo saugumą.  

 

4.2. Svarbiausi ūmūs ir vėlesni simptomai ir poveikis 
Patekus ant odos: 

Patekus į akis: 

Prarijus: 

Įkvėpus: 

Uždelstas / tiesioginis poveikis 

 

Sąlyčio vietoje galimas sudirginimas ir paraudimas. 

Galimas skausmas ir paraudimas. Akys gali gausiai ašaroti. Galimas stiprus skausmas. 
Matymas gali tapti miglotas. Galimas negrįžtamas pažeidimas. 

Galimas burnos ir ryklės skaudėjimas ir paraudimas. Gali pasireikšti pykinimas ir 
skrandžio skausmas. 
Galimas ryklės dirginimas su spaudimo krūtinėje pojūčiu. 

Po trumpalaikio poveikio galima tikėtis tiesioginių pasekmių. 

 

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

Skubus / specialus gydymas: Netaikoma. 

5 skyrius. Priešgaisrinės priemonės 
  

5.1. Gaisro gesinimo priemonės 
 

Gaisro gesinimo priemonės: 
Naudoti gesinimo priemones, tinkamas aplinkiniam gaisrui. Talpyklas atvėsinti purškiant 

vandeniu. 

[tęsinys] 
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5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Poveikio pavojingumas: Degant išsiskiria nuodingi deginiai. 

5.3. Patarimai gaisrininkams 
 

Patarimai gaisrininkams: 
Dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus. Dėvėti apsauginius drabužius, kad būtų išvengta 
patekimo 

 

ant odos ir į akis. 

6 skyrius. Avarijų likvidavimo priemonės 
  

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

Asmens atsargumo priemonės: Pažymėti užterštą sritį ženklais ir neleisti įeiti neįgaliotiems 
 

darbuotojams. Nemėginti imtis veiksmų be tinkamų apsauginių drabužių – žr. SDL 
 

8 skyrių. Nesandarias talpyklas apversta pratekančia puse į viršų, kad neištekėtų skystis.  

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės  

Ekologinės atsargumo 
priemonės: Nepilti į kanalizaciją ar upes. Išsiliejusią medžiagą sulaikyti apsauginiu barjeru. 

6.3. Izoliavimo ir valymo būdai bei priemonės 

Valymo procedūros: 
Leisti susigerti į sausą gruntą ar smėlį. Perkelti į uždaromą paženklintą atliekų surinkimo 
talpyklą, skirtą 

 

šalinti tinkamu būdu. 

6.4. Nuoroda į kitus skyrius 

Nuoroda į kitus skyrius: Žr. SDL 8 skyrių. 

7 skyrius. Naudojimas ir sandėliavimas 
  

7.1. Saugaus naudojimo atsargumo priemonės 

Naudojimui keliami reikalavimai: Vengti tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Užtikrinti pakankamą zonos vėdinimą. 
 

Vengti rūko susidarymo ar sklidimo ore. 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Laikymo sąlygos: Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. 

7.3. Konkretus (-ūs) naudojimo būdas (-ai) 

Konkretus (-ūs) naudojimo būdas (-ai): Duomenų nėra. 

8 skyrius. Poveikio prevencijos priemonės ir asmens apsauga 
  

8.1. Kontrolės parametrai 
 

Pavojingos sudedamosios 
dalys: 

 

PROPAN-2-OLIS 
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Poveikio darbo vietoje ribinės vertės: Įkvepiamos dulkės 

Būsena 
8 val. laiko svertinis vidurkis (LSV) 15 min. trumpalaikio poveikio riba (TLPR) 8 val. LSV 15 min. TLPR 

JK 
C99 mg/m3 1250 mg/m3 - - 

     

DNEL/PNEC vertės  

DNEL/PNEC Duomenų nėra. 

8.2. Poveikio prevencija 

Techninės saugos užtikrinimo priemonės: 

Kvėpavimo organų apsauga: 

Rankų apsauga: 

Akių apsauga: 

Odos apsauga: 

Užtikrinti pakankamą zonos vėdinimą. 

Nelaimės atveju turi būti galimybė pasinaudoti autonominiu kvėpavimo aparatu. 

Netaikoma. 

Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai. Po ranka turėti akių vonelę.  

Netaikoma. 

9 skyrius. Fizinės ir cheminės savybės 

  

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Būsena: 

Spalva: 

Kvapas: 

Klampa: 

Virimo temperatūra / intervalas °C: 

pH: 

Skystis 

Bespalvis 

Vos juntamas kvapas 

Neklampus 

>35 Pliūpsnio temperatūra °C: 60–93 

9–10 

9.2. Kita informacija 

Kita informacija: Duomenų nėra. 

10 skyrius. Stabilumas ir reaktyvumas 

  
10.1. Reaktyvumas 

Reaktyvumas: Stabili esant rekomenduojamoms gabenimo ar laikymo sąlygoms.  

10.2. Cheminis stabilumas 

Cheminis stabilumas: Stabili esant normalioms sąlygoms. 

10.3. Galimos pavojingos reakcijos 

Pavojingos reakcijos: 
Pavojingos reakcijos nevyksta esant rekomenduojamoms gabenimo ar laikymo sąlygoms. 

Dėl toliau išvardytų sąlygų ar medžiagų gali prasidėti skaidymasis.  

10.4. Vengtinos sąlygos 

Vengtinos sąlygos: Karštis. 

10.5. Nesuderinamos medžiagos 

Vengtinos medžiagos: Stiprūs oksidatoriai. Stiprios rūgštys. 
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10.6. Pavojingi skilimo produktai 
 

Pav. skil. produktai: Degant išsiskiria nuodingi deginiai. 

11 skyrius. Toksikologinė informacija 
  

 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 
  

Pavojingos sudedamosios dalys: 

PROPAN-2-OLIS 
 

IVN RAT LD50 1088 mg/kg 

ORL MUS LD50 3600 mg/kg 

ORL RAT LD50 5045 mg/kg 

SCU MUS LDLO 6 gm/kg 
 

Būdingas medžiagos keliamas pavojus: 
 

Pavojus Būdas Pagrindas 

Sunkus akių pažeidimas / sudirginimas OPT Pavojinga: apskaičiuota 
  

 

Paveikimo būdai 
 

Patekus ant odos: Sąlyčio vietoje galimas sudirginimas ir paraudimas. 

Patekus į akis: Galimas skausmas ir paraudimas. Akys gali gausiai ašaroti. Galimas stiprus skausmas. Matymas 

gali tapti miglotas. Galimas negrįžtamas pažeidimas. 

Prarijus: Galimas burnos ir ryklės skaudėjimas ir paraudimas. Gali pasireikšti pykinimas ir skrandžio skausmas.  

Įkvėpus: Galimas ryklės dirginimas su spaudimo krūtinėje pojūčiu. 

Uždelstas / tiesioginis poveikis Po trumpalaikio poveikio galima tikėtis tiesioginių pasekmių. 

12 skyrius. Ekologinė informacija 
  

 

12.1. Toksiškumas 
 

Toksinio poveikio aplinkai vertės: Duomenų nėra. 

 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas 
 

Patvarumas ir skaidomumas: Biologiškai skaidoma. 

 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas 
 

Bioakumuliacijos potencialas: Bioakumuliacijos potencialo nėra.  

 

12.4. Judumas dirvožemyje 
 

Judumas: Greitai susigeria į dirvožemį. 

 

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
 

PBT identifikacija: Šis gaminys neidentifikuotas kaip PBT/vPvB medžiaga.  

[tęsinys] 
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12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 
 

Kitas nepageidaujamas poveikis: Nežymus toksinis poveikis aplinkai.  

13 skyrius. Šalinimo nurodymai 
  

 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai 
 

Šalinimo operacijos: Perkelti į tinkamą talpyklą ir susitarti dėl šalinimo su specializuota šalinimo bendrove. 

Pastaba: Atkreipiamas naudotojo dėmesys, kad šalinimui gali būti taikomi regioniniai ar šalies 

teisės aktai. 

14 skyrius. Informacija apie gabenimą 

Transporto klasė: Šiam gaminiui nereikalaujamas specialios klasės transportas. 

15 skyrius. Informacija apie reglamentavimą 
  

 

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 
 

Specialūs teisės aktai: Netaikoma. 

 

15.2. Chemikalo saugos vertinimas 
 

Chemikalo saugos vertinimas: Tiekėjas medžiagai ar mišiniui neatlikto chemikalo saugos vertinimas. 

16 skyrius. Kita informacija 

  

 

Kita informacija 
 

Kita informacija: Šis saugos duomenų lapas parengtas pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 453/2010.  

* rodo SDL tekstą, kuris buvo pakeistas nuo pastarosios peržiūros. 

s.2 ir s.3 naudojamos frazės: H225: Labai degus skystis ir garai. 

H319: Stipriai dirgina akis. 

H336: Gali sukelti mieguistumą arba svaigulį. 

Pareiškimas dėl atsisakymo nuo atsakomybės: Laikoma, kad pirmiau pateikta informacija yra teisinga, bet tai 

nereiškia, kad ji viską apima, todėl turėtų būti naudojama tik kaip gairės. Ši bendrovė neturi 

būti laikoma atsakinga už žalą, atsiradusią dėl darbo ar sąlyčio su pirmiau minėtu gaminiu.  

 

 

 

 

 

 

[paskutinis puslapis] 


