
1 priedas Poveikio visuomenės sveikatai vertintojo licencijos kopija 
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2 priedas 

- VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės 
išrašai; 

- Sklypų, adresais Sandėlių g. 16 ir Sandėlių g. 18, Vilnius, planas; 
- Planuojamos statyti stoginės, adresu Sandėlių g. 18, Vilnius, planas; 
- Esamų ir planuojamų statyti pastatų sklype, adresu Sandėlių g. 16, 

Vilnius, išdėstymo planas. 
- UAB „Ecso“ pastatuose vykdomos ir planuojamos vykdyti veiklos 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2022-07-13 11:21:35 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 1/21294 

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais 
Sudarymo data: 1995-12-19 

Adresas: Vilnius, Sandėlių g. 16 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 0101-0067-0007 

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro 
vietovės pavadinimas: 0101/0165:15 Vilniaus m. k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 

Žemės sklypo plotas: 3.6543 ha 
Užstatyta teritorija: 3.6543 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0 
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus 

Vidutinė rinkos vertė: 313000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-06-10 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-02-03 

Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 
žemės naudojimo sąlygos: 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100250517 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-08 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100251878 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-09 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100275672 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-11 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100289616 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-15 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100298887 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-15 
Teritorija, kurioje taikomos specialiosios 

žemės naudojimo sąlygos: 
Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Teritorijos unikalus numeris: 100302693 
Teritorijos nustatymo data: 2022-01-25 

Žymos apie teritoriją padarymo data: 2022-02-18 
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 2.2. 
 

 

Pastatas 
Unikalus daikto numeris: 4400-5248-1082 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė 
Būklė: Leidimas vykdyti statybos darbus 

Statusas: Formuojamas 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-05-29 

 

 2.3. 
 

 

Kiti inžineriniai statiniai - Stoginė 
Unikalus daikto numeris: 4400-5275-3716 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai 
Žymėjimas plane: s1 

Statybos pradžios metai: 2019 
Statybos pabaigos metai: 2020 

Statinio kategorija: Neypatingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Aukštis: 13.75 m 
Kiekis: 1 vnt. 
Plotas: 594.62 kv. m 

Medžiaga: Metalas su karkasu 
Danga: Betonas 

Koordinatė X: 6058132 
Koordinatė Y: 572492 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 153000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 4 % 

Atkuriamoji vertė: 146000 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2022-07-13 

Vidutinė rinkos vertė: 146000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-07-13 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-03-12 

 

 2.4. 
 

 

Kiti inžineriniai statiniai - Stoginė 
Unikalus daikto numeris: 4400-5275-3685 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai 
Žymėjimas plane: s2 

Statybos pradžios metai: 2019 
Statybos pabaigos metai: 2020 

Statinio kategorija: Neypatingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Aukštis: 11.56 m 
Kiekis: 1 vnt. 
Plotas: 424.24 kv. m 

Medžiaga: Metalas su karkasu 
Danga: Betonas 

Koordinatė X: 6058072 
Koordinatė Y: 572519 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 109000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 4 % 

Atkuriamoji vertė: 105000 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2022-07-13 

Vidutinė rinkos vertė: 105000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-07-13 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-03-12 

 

 2.5. 
 

 

Kiti inžineriniai statiniai - Stoginė 
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Unikalus daikto numeris: 4400-5275-3674 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai 

Žymėjimas plane: s3 
Statybos pradžios metai: 2019 

Statybos pabaigos metai: 2020 
Statinio kategorija: Neypatingasis 

Baigtumo procentas: 100 % 
Aukštis: 9.00 m 
Plotas: 567.63 kv. m 

Medžiaga: Metalas su karkasu 
Danga: Betonas 

Koordinatė X: 6058037 
Koordinatė Y: 572560 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 146000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 4 % 

Atkuriamoji vertė: 140000 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2022-07-13 

Vidutinė rinkos vertė: 140000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-07-13 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-03-12 

 

 2.6. 
 

 

Kiti inžineriniai statiniai - Įvažiavimas 
Unikalus daikto numeris: 4400-5864-8574 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai 
Statusas: Formuojamas 

Kadastro duomenų nustatymo data: 2022-04-14 
 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: UAB "Ecso", a.k. 302446374 

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5275-3674, aprašyti p. 2.5. 
Įregistravimo pagrindas: 2020-06-05 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 

pakeitimą Nr. ACCR-20-200605-02909 
Įrašas galioja: Nuo 2020-06-18 

 

 4.2. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: UAB "Ecso", a.k. 302446374 

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5275-3685, aprašyti p. 2.4. 
kiti statiniai Nr. 4400-5275-3716, aprašyti p. 2.3. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-08-23 Pažyma apie statinio statybą be esminių 
nukrypimų nuo projekto Nr. ACUB-00-190823-00202 
2020-06-05 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. ACCR-20-200605-02909 

Įrašas galioja: Nuo 2020-06-18 
 

 4.3. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0007, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 1995-07-20 Savivaldybės valdybos sprendimas Nr. 1351V 

1995-12-11 Apskrities valdytojo įsakymas Nr. 541-01 
Įrašas galioja: Nuo 1995-12-19 

 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 
 5.1. 

 
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
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Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 
188704927 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0007, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 

2010 m. birželio 18 d. 
Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01 

 

 
6. Kitos daiktinės teisės : 
 6.1. 

 
 

Įkeitimas 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0007, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2018-10-31 Sutartinis įkeitimas Nr. 8241 
2018-11-02 IDK Nr. 20220180088321 

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios 
atsiradimo pagrindas 2003-11-07 Valstybinės žemės sklypo 
nuomos sutartis Nr. N01/2003-28103 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.2. 
 

 

Įkeitimas 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0007, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2018-10-31 Sutartinis įkeitimas Nr. 8241 
2018-11-02 IDK Nr. 20220180088321 

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios 
atsiradimo pagrindas 1995-12-12 Valstybinės žemės sklypo 
nuomos sutartis Nr. N01-95-8702 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.3. 
 

 

Hipoteka 
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5275-3674, aprašyti p. 2.5. 

kiti statiniai Nr. 4400-5275-3685, aprašyti p. 2.4. 
kiti statiniai Nr. 4400-5275-3716, aprašyti p. 2.3. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-11 Sutartinė hipoteka Nr. 4507 
2019-06-12 IDK Nr. 20120190110895 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.4. 
 

 

Hipoteka 
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5275-3674, aprašyti p. 2.5. 

kiti statiniai Nr. 4400-5275-3685, aprašyti p. 2.4. 
kiti statiniai Nr. 4400-5275-3716, aprašyti p. 2.3. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-11 IDK Nr. 20120190110768 
2019-06-11 Sutartinė hipoteka Nr. 4503 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.5. 
 

 

Įkeitimas 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0007, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-08-01 Sutartinis įkeitimas Nr. 6187 
2019-08-02 IDK Nr. 20220190122834 

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios 
atsiradimo pagrindas 2003-11-07 Valstybinės žemės sklypo 
nuomos sutartis Nr. N01/2003-28103 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.6. 
 

 

Įkeitimas 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0007, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-08-01 Sutartinis įkeitimas Nr. 6187 
2019-08-02 IDK Nr. 20220190122834 

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios 
atsiradimo pagrindas 1995-12-12 Valstybinės žemės sklypo 
nuomos sutartis Nr. N01-95-8702 
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Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.7. 
 

 

Hipoteka 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0007, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2015-08-03 Sutartinė hipoteka Nr. 4620 
2015-08-05 IDK Nr. 20120150043457 

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios 
atsiradimo pagrindas 2003-10-29 Valstybinės žemės sklypo 
nuomos sutartis Nr. N01/2003-28101 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.8. 
 

 

Hipoteka 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0007, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2017-03-30 Sutartinė hipoteka Nr. 2166 
2017-03-31 IDK Nr. 20120170025842 

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios 
atsiradimo pagrindas 2003-11-07 Valstybinės žemės sklypo 
nuomos sutartis Nr. N01/2003-28103 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.9. 
 

 

Hipoteka 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0007, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2017-03-30 Sutartinė hipoteka Nr. 2166 
2017-03-31 IDK Nr. 20120170025842 

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios 
atsiradimo pagrindas 1995-12-12 Valstybinės žemės sklypo 
nuomos sutartis Nr. N01-95-8702 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: UAB "Ecso", a.k. 302446374 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0007, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 1995-12-12 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 

N01-95-8702 
2003-10-27 Susitarimas Nr. K01/2003-28100 
2011-06-21 Susitarimas Nr. K01/2011-229 
2018-09-24 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 49SŽN-295-
(14.49.57.)  
2020-08-28 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 49SŽN-239-
(14.49.57.) 

Plotas: 1.2663 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2020-09-16 

Terminas: Iki 2094-12-11 
 

 7.2. 
 

 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: UAB "Ecso", a.k. 302446374 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0007, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2003-11-07 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 

N01/2003-28103 
2008-03-18 Susitarimas Nr. K01/2008-310 
2017-12-19 Susitarimas Nr. 49SŽN-455-(14.49.57.) 
2019-06-11 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 49SŽN-197-
(14.49.57.)  
2020-08-28 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 49SŽN-240-
(14.49.57.) 

Plotas: 0.3947 ha 
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Aprašymas: Žemės sklypas išnuomojamas penkeriems metams, 
skaičiuojant nuo 2017-12-19 sutarimo Nr. 49SŽN-455-
(14.49.57.) pasirašymo dienos. 

Įrašas galioja: Nuo 2020-09-16 
 

 7.3. 
 

 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS", a.k. 

147732969 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0007, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2003-10-29 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 
N01/2003-28101 
2004-06-02 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RJ-111 

Plotas: 1.5275 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2004-06-07 

Terminas: Nuo 2004-06-02 iki 2094-12-11 
 

 7.4. 
 

 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Rugelis", a.k. 167516085 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0007, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2003-11-07 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 

N01/2003-28102 
Plotas: 0.4658 ha 

Įrašas galioja: Nuo 2003-11-18 
Terminas: Nuo 2003-11-07 iki 2094-12-11 

 

 
8. Žymos: įrašų nėra 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 

 9.1. 
 

 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0007, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2020-05-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 

vedėjo sprendimas Nr. 49SK-835-(14.49.109 E.) 
Plotas: 2222.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2020-06-10 
 

 9.2. 
 

 

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0007, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-05-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 
vedėjo sprendimas Nr. 49SK-835-(14.49.109 E.) 

Plotas: 36543.00 kv. m 
Įrašas galioja: Nuo 2020-06-10 

 

 9.3. 
 

 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0007, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2020-05-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 

vedėjo sprendimas Nr. 49SK-835-(14.49.109 E.) 
Plotas: 349.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2020-06-10 
 

 9.4. 
 

 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0007, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2020-05-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 

vedėjo sprendimas Nr. 49SK-835-(14.49.109 E.) 
Plotas: 989.00 kv. m 
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Įrašas galioja: Nuo 2020-06-10 
 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Parengta deklaracija apie statybos užbaigimą (kadastro žyma) 
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5864-8574, aprašyti p. 2.6. 

Įregistravimo pagrindas: 2022-05-16 Informacinės sistemos "Infostatyba" 
pranešimas Nr. ARCCR-100-220516-08685 

Aprašymas: Nauja statyba 
Įrašas galioja: Nuo 2022-05-16 

 

 10.2. 
 

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5275-3674, aprašyti p. 2.5. 

kiti statiniai Nr. 4400-5275-3685, aprašyti p. 2.4. 
kiti statiniai Nr. 4400-5275-3716, aprašyti p. 2.3. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-03-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2020-06-05 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. ACCR-20-200605-02909 

Įrašas galioja: Nuo 2020-06-17 
 

 10.3. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
IGOR PAVLOV 

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5275-3674, aprašyti p. 2.5. 
kiti statiniai Nr. 4400-5275-3685, aprašyti p. 2.4. 
kiti statiniai Nr. 4400-5275-3716, aprašyti p. 2.3. 

Įregistravimo pagrindas: 2014-04-17 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2003 
2020-03-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2020-06-17 
 

 10.4. 
 

 

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0007, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-02-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2020-05-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 
vedėjo sprendimas Nr. 49SK-835-(14.49.109 E.) 

Įrašas galioja: Nuo 2020-06-10 
 

 10.5. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
VYTAUTAS PAVASARIS 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 0101-0067-0007, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1538 

2020-02-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2020-06-10 

 

 10.6. 
 

 

Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma) 
Daiktas: pastatas Nr. 4400-5248-1082, aprašytas p. 2.2. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-05-29 Informacinės sistemos "Infostatyba" 
pranešimas Nr. LSNS-01-190529-00509 

Aprašymas: Nauja statyba 
Įrašas galioja: Nuo 2019-05-30 

 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: 
 Statiniai - Registro Nr. 10/161654. Žemės sklypo ribos kerta statinį, unikalus Nr. 1097-5007-2098. 
 
12. Kita informacija: įrašų nėra 
 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 
Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2022-07-01 11:07:09 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 1/35756 

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais 
Sudarymo data: 1996-02-15 

Adresas: Vilnius, Sandėlių g. 18 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Žemės sklypas 
Unikalus daikto numeris: 7940-0004-0250 

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro 
vietovės pavadinimas: 0101/0165:250 Vilniaus m. k.v. 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos 
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos 

Žemės sklypo plotas: 1.9431 ha 
Užstatyta teritorija: 1.9431 ha 

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0 
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus 

Vidutinė rinkos vertė: 172000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-06-09 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-02-03 

 

 2.2. 
 

 

Kiti inžineriniai statiniai - Stoginė 
Unikalus daikto numeris: 4400-5275-3730 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai 
Žymėjimas plane: s1 

Statybos pradžios metai: 2019 
Statybos pabaigos metai: 2020 

Statinio kategorija: Neypatingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Aukštis: 13.75 m 
Kiekis: 1 vnt. 
Plotas: 973.75 kv. m 

Medžiaga: Metalas su karkasu 
Danga: Betonas 

Koordinatė X: 6058154 
Koordinatė Y: 572479 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 217000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 % 

Atkuriamoji vertė: 217000 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2020-03-12 

Vidutinė rinkos vertė: 217000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-03-12 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-03-12 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "AMSTA", a.k. 121485426 

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5275-3730, aprašyti p. 2.2. 
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Įregistravimo pagrindas: 2019-08-30 Pažyma apie statinio statybą be esminių nukrypimų 
nuo projekto Nr. ACUB-20-190830-01751 
2020-06-09 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. ACCR-20-200604-02901 

Įrašas galioja: Nuo 2020-06-15 
 

 4.2. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7940-0004-0250, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 1995-11-15 Apskrities valdytojo įsakymas Nr. 447-79 

Įrašas galioja: Nuo 1996-02-15 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: 
 5.1. 

 
 

Valstybinės žemės patikėjimo teisė 
Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 

188704927 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 7940-0004-0250, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 
2010 m. birželio 18 d. 

Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01 
 

 
6. Kitos daiktinės teisės : 
 6.1. 

 
 

Įkeitimas 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 7940-0004-0250, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2018-10-31 Sutartinis įkeitimas Nr. 8241 
2018-11-02 IDK Nr. 20220180088321 

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios 
atsiradimo pagrindas 1995-12-29 Valstybinės žemės sklypo 
nuomos sutartis Nr. 86 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.2. 
 

 

Įkeitimas 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 7940-0004-0250, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2018-10-31 Sutartinis įkeitimas Nr. 8241 
2018-11-02 IDK Nr. 20220180088321 

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios 
atsiradimo pagrindas 2011-08-30 Valstybinės žemės sklypo 
nuomos sutartis Nr. N49/2011-333 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.3. 
 

 

Įkeitimas 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 7940-0004-0250, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2018-10-31 Sutartinis įkeitimas Nr. 8241 
2018-11-02 IDK Nr. 20220180088321 

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios 
atsiradimo pagrindas 2003-11-12 Valstybinės žemės sklypo 
nuomos sutartis Nr. N01/2003-28169 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.4. 
 

 

Hipoteka 
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5275-3730, aprašyti p. 2.2. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-11 Sutartinė hipoteka Nr. 4507 
2019-06-12 IDK Nr. 20120190110895 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.5. 
 

 

Hipoteka 
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5275-3730, aprašyti p. 2.2. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-11 IDK Nr. 20120190110768 
2019-06-11 Sutartinė hipoteka Nr. 4503 

120



Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.6. 
 

 

Įkeitimas 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 7940-0004-0250, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-08-01 Sutartinis įkeitimas Nr. 6187 
2019-08-02 IDK Nr. 20220190122834 

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios 
atsiradimo pagrindas 2011-08-30 Valstybinės žemės sklypo 
nuomos sutartis Nr. N49/2011-333 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.7. 
 

 

Įkeitimas 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 7940-0004-0250, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-08-01 Sutartinis įkeitimas Nr. 6187 
2019-08-02 IDK Nr. 20220190122834 

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios 
atsiradimo pagrindas 2003-11-12 Valstybinės žemės sklypo 
nuomos sutartis Nr. N01/2003-28169 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.8. 
 

 

Hipoteka 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 7940-0004-0250, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2017-03-30 Sutartinė hipoteka Nr. 2166 
2017-03-31 IDK Nr. 20120170025842 

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios 
atsiradimo pagrindas 2011-08-30 Valstybinės žemės sklypo 
nuomos sutartis Nr. N49/2011-333 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.9. 
 

 

Hipoteka 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 7940-0004-0250, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2017-03-30 Sutartinė hipoteka Nr. 2166 
2017-03-31 IDK Nr. 20120170025842 

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios 
atsiradimo pagrindas 2003-11-12 Valstybinės žemės sklypo 
nuomos sutartis Nr. N01/2003-28169 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.10. 
 

 

Hipoteka 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 7940-0004-0250, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2017-03-30 Sutartinė hipoteka Nr. 2166 
2017-03-31 IDK Nr. 20120170025842 

Aprašymas: Įkeista turtinė teisė - Sudaryta nuomos sutartis, kurios 
atsiradimo pagrindas 1995-12-29 Valstybinės žemės sklypo 
nuomos sutartis Nr. 86 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: UAB "Ecso", a.k. 302446374 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7940-0004-0250, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2011-08-30 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 

N49/2011-333 
2020-08-28 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 49SŽN-243-
(14.49.57.) 

Plotas: 0.1083 ha 
Aprašymas: Žemės sklypas išnuomojamas keturiasešimčiai metų, 

skaičiuojant nuo 2011-08-30 sutarties Nr. N49/2011-333 
pasirašymo dienos. 
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Įrašas galioja: Nuo 2020-09-16 
 

 7.2. 
 

 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: UAB "Ecso", a.k. 302446374 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7940-0004-0250, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2003-11-12 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 

N01/2003-28169 
2008-03-18 Susitarimas Nr. K01/2008-311 
2017-12-19 Susitarimas Nr. 49SŽN-456-(14.48.57.) 
2019-06-11 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 49SŽN-198-
(14.49.57.)  
2020-08-28 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 49SŽN-242-
(14.49.57.) 

Plotas: 0.7754 ha 
Aprašymas: Žemės sklypas išnuomojamas trisdešimt dvejiems metams, 

skaičiuojant nuo 2003-11-12 sutarties Nr. N01/2003-28169 
pasirašymo dienos. 

Įrašas galioja: Nuo 2020-09-16 
 

 7.3. 
 

 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "AMSTA", a.k. 121485426 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7940-0004-0250, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 1995-12-29 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 86 

2009-09-11 Susitarimas Nr. K01/2009-279 
2011-08-31 Susitarimas Nr. S49/2011-337 

Plotas: 1.0584 ha 
Įrašas galioja: Nuo 2011-10-04 

Terminas: Nuo 1995-12-29 iki 2094-12-28 
 

 
8. Žymos: įrašų nėra 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: 
 9.1. 

 
 

Aerodromo apsaugos zonos (III skyrius, pirmasis skirsnis) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 7940-0004-0250, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-05-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 
vedėjo sprendimas Nr. 49SK-836-(14.49.109 E.) 

Plotas: 19431.00 kv. m 
Įrašas galioja: Nuo 2020-06-09 

 

 9.2. 
 

 

Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, 
dvyliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7940-0004-0250, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2020-05-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 

vedėjo sprendimas Nr. 49SK-836-(14.49.109 E.) 
Plotas: 913.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2020-06-09 
 

 9.3. 
 

 

Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros 
apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7940-0004-0250, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2020-05-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 

vedėjo sprendimas Nr. 49SK-836-(14.49.109 E.) 
Plotas: 617.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2020-06-09 
 

 9.4. 
 

 

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7940-0004-0250, aprašytas p. 2.1. 
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Įregistravimo pagrindas: 2020-05-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 
vedėjo sprendimas Nr. 49SK-836-(14.49.109 E.) 

Plotas: 1976.00 kv. m 
Įrašas galioja: Nuo 2020-06-09 

 

 9.5. 
 

 

Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis 
skirsnis) 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7940-0004-0250, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2020-05-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 

vedėjo sprendimas Nr. 49SK-836-(14.49.109 E.) 
Plotas: 233.00 kv. m 

Įrašas galioja: Nuo 2020-06-09 
 

 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
IGOR PAVLOV 

Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5275-3730, aprašyti p. 2.2. 
Įregistravimo pagrindas: 2014-04-17 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2003 

2020-03-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2020-06-12 

 

 10.2. 
 

 

Suformuotas naujas (daikto registravimas) 
Daiktas: kiti statiniai Nr. 4400-5275-3730, aprašyti p. 2.2. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-03-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2020-06-09 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. ACCR-20-200604-02901 

Įrašas galioja: Nuo 2020-06-12 
 

 10.3. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
VYTAUTAS PAVASARIS 

Daiktas: žemės sklypas Nr. 7940-0004-0250, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2011-06-16 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1538 

2020-02-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2020-06-09 

 

 10.4. 
 

 

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 7940-0004-0250, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-02-03 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2020-05-26 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 
vedėjo sprendimas Nr. 49SK-836-(14.49.109 E.) 

Įrašas galioja: Nuo 2020-06-09 
 

 10.5. 
 

 

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas) 
Daiktas: žemės sklypas Nr. 7940-0004-0250, aprašytas p. 2.1. 

Įregistravimo pagrindas: 2018-11-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2018-12-20 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus 
vedėjo sprendimas Nr. 49SK-1762-(14.49.109.) 

Įrašas galioja: Nuo 2019-02-13 
 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: 
 Statiniai - Registro Nr. 10/161654. Žemės sklypo ribos kerta statinį, unikalus Nr. 1097-5007-2098. 
 
12. Kita informacija: įrašų nėra 
 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS 

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246 
 

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS 
2022-07-13 17:01:41 

 

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: 
Registro Nr.: 10/161654 

Registro tipas: Statiniai 
Sudarymo data: 1994-01-30 

Adresas: Vilnius, Sandėlių g. 16 
2. Nekilnojamieji daiktai: 
 2.1. 

 
 

Pastatas - Administracinis pastatas 
Adresas: Vilnius, Sandėlių g. 18 

Unikalus daikto numeris: 1097-5007-2010 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Administracinė 

Žymėjimas plane: 1B2b 
Statybos pabaigos metai: 1975 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Centrinis šildymas iš centralizuotų sistemų 

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis 
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas 

Dujos: Nėra 
Sienos: Gelžbetonio plokštės 

Stogo danga: Ruberoidas 
Aukštų skaičius: 2 
Bendras plotas: 1761.46 kv. m 

Pagrindinis plotas: 1200.76 kv. m 
Tūris: 7143 kub. m 

Užstatytas plotas: 1075.88 kv. m 
Koordinatė X: 6058192 
Koordinatė Y: 572476 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 612257 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 24 % 

Atkuriamoji vertė: 465419 Eur 
Vidutinė rinkos vertė: 428000 Eur 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-07-12 

Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-01-31 
 

 2.2. 
 

 

Pastatas - Sandėlis 
Adresas: Vilnius, Sandėlių g. 18 

Unikalus daikto numeris: 1097-5007-2065 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo 

Žymėjimas plane: 6F1g 
Statybos pabaigos metai: 1984 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Metalas su karkasu 

Stogo danga: Metalas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 1528.79 kv. m 

Pagrindinis plotas: 1528.79 kv. m 
Tūris: 10821 kub. m 

Užstatytas plotas: 1546.00 kv. m 
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Koordinatė X: 6058186 
Koordinatė Y: 572383 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 790000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 70 % 

Atkuriamoji vertė: 237000 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2022-07-12 

Vidutinė rinkos vertė: 135000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-07-12 
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-04-03 

 

 2.3. 
 

 

Pastatas - Sandėlis 
Unikalus daikto numeris: 1097-5007-2098 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo 
Žymėjimas plane: 9F1g 

Statybos pabaigos metai: 1993 
Baigtumo procentas: 100 % 

Sienos: Metalas su karkasu 
Stogo danga: Metalas 

Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 851.44 kv. m 

Pagrindinis plotas: 851.44 kv. m 
Tūris: 7962 kub. m 

Užstatytas plotas: 864.00 kv. m 
Koordinatė X: 6058121 
Koordinatė Y: 572543 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 669000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 56 % 

Atkuriamoji vertė: 294000 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2022-07-12 

Vidutinė rinkos vertė: 168000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-07-12 
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-01-31 

 

 2.4. 
 

 

Pastatas - Sandėlis 
Adresas: Vilnius, Sandėlių g. 16C 

Unikalus daikto numeris: 1097-5007-2021 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo 

Žymėjimas plane: 2F1/g 
Statybos pradžios metai: 1990 

Statybos pabaigos metai: 1990 
Papr. remonto pradžios metai: 2018 

Papr. remonto pabaigos metai: 2019 
Statinio kategorija: Ypatingasis 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Metalas su karkasu 

Stogo danga: Metalas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 815.66 kv. m 

Pagrindinis plotas: 815.66 kv. m 
Tūris: 7655 kub. m 
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Užstatytas plotas: 1438.00 kv. m 
Koordinatė X: 6058101 
Koordinatė Y: 572505 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 595000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 56 % 

Atkuriamoji vertė: 250000 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2019-10-30 

Vidutinė rinkos vertė: 105000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-10-30 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-10-30 

 

 2.5. 
 

 

Pastatas - Sandėlis 
Unikalus daikto numeris: 1097-5007-2032 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo 
Žymėjimas plane: 3F1/g 

Statybos pradžios metai: 1990 
Statybos pabaigos metai: 1990 

Papr. remonto pradžios metai: 2019 
Papr. remonto pabaigos metai: 2020 

Statinio kategorija: Ypatingasis 
Baigtumo procentas: 100 % 

Šildymas: Nėra 
Vandentiekis: Nėra 

Nuotekų šalinimas: Nėra 
Dujos: Nėra 

Sienos: Metalas su karkasu 
Stogo danga: Metalas 

Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 828.40 kv. m 

Pagrindinis plotas: 828.40 kv. m 
Tūris: 7962 kub. m 

Užstatytas plotas: 1453.00 kv. m 
Koordinatė X: 6058044 
Koordinatė Y: 572537 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 775000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 56 % 

Atkuriamoji vertė: 279000 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2022-07-12 

Vidutinė rinkos vertė: 159000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-07-12 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2020-03-12 

 

 2.6. 
 

 

Pastatas - Sandėlis 
Unikalus daikto numeris: 1097-5007-2043 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo 
Žymėjimas plane: 4F1gp 

Statybos pabaigos metai: 1991 
Baigtumo procentas: 100 % 

Sienos: Metalas su karkasu 
Stogo danga: Metalas 

Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 819.48 kv. m 

Pagrindinis plotas: 819.48 kv. m 
Tūris: 7962 kub. m 
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Užstatytas plotas: 1725.52 kv. m 
Koordinatė X: 6058027 
Koordinatė Y: 572506 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 616000 Eur 
Atkuriamoji vertė: 271000 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2019-03-18 

Vidutinė rinkos vertė: 114000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-03-18 
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-11-11 

 

 2.7. 
 

 

Pastatas - Sandėlis 
Unikalus daikto numeris: 1097-5007-2054 

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo 
Žymėjimas plane: 5F1gp 

Statybos pabaigos metai: 1993 
Baigtumo procentas: 100 % 

Sienos: Metalas su karkasu 
Stogo danga: Metalas 

Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 819.48 kv. m 

Pagrindinis plotas: 819.48 kv. m 
Tūris: 7962 kub. m 

Užstatytas plotas: 1725.52 kv. m 
Koordinatė X: 6058083 
Koordinatė Y: 572476 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 549000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 54 % 

Atkuriamoji vertė: 253000 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2020-04-30 

Vidutinė rinkos vertė: 114000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2020-04-30 
Kadastro duomenų nustatymo data: 2000-04-26 

 

 2.8. 
 

 

Pastatas - Sandėlis 
Adresas: Vilnius, Sandėlių g. 18 

Unikalus daikto numeris: 1097-5007-2076 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Sandėliavimo 

Žymėjimas plane: 7F1gp 
Statybos pabaigos metai: 1984 

Baigtumo procentas: 100 % 
Šildymas: Nėra 

Vandentiekis: Nėra 
Nuotekų šalinimas: Nėra 

Dujos: Nėra 
Sienos: Plytos 

Stogo danga: Metalas 
Aukštų skaičius: 1 
Bendras plotas: 589.37 kv. m 

Pagrindinis plotas: 589.37 kv. m 
Tūris: 4705 kub. m 

Užstatytas plotas: 632.00 kv. m 
Koordinatė X: 6058178 
Koordinatė Y: 572364 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 442000 Eur 

127



Fizinio nusidėvėjimo procentas: 46 % 
Atkuriamoji vertė: 239000 Eur 

Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2022-07-12 

Vidutinė rinkos vertė: 136000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-07-12 
Kadastro duomenų nustatymo data: 1998-04-03 

 

 2.9. 
 

 

Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai 
Aprašymas / pastabos: (tvora, kiemo aikštelė) 

Unikalus daikto numeris: 1097-5007-2100 
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai 

Statybos pabaigos metai: 1990 
Baigtumo procentas: 100 % 

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 2331000 Eur 
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 75 % 

Atkuriamoji vertė: 582000 Eur 
Atkūrimo sąnaudų (statybos vertės) ir 
atkuriamosios vertės nustatymo data: 2022-07-12 

Vidutinė rinkos vertė: 582000 Eur 
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė 

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2022-07-12 
Kadastro duomenų nustatymo data: 1997-01-31 

 

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra 
 
4. Nuosavybė: 
 4.1. 

 
 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: UAB "Ecso", a.k. 302446374 

Daiktas: pastatas Nr. 1097-5007-2065, aprašytas p. 2.2. 
pastatas Nr. 1097-5007-2076, aprašytas p. 2.8. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-01-09 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. JK-148 
2019-04-26 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 4072 

Įrašas galioja: Nuo 2019-04-26 
 

 4.2. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: UAB "Ecso", a.k. 302446374 

Daiktas: pastatas Nr. 1097-5007-2032, aprašytas p. 2.5. 
pastatas Nr. 1097-5007-2098, aprašytas p. 2.3. 

Įregistravimo pagrindas: 2011-05-26 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. VB7-3844 
Įrašas galioja: Nuo 2011-05-27 

 

 4.3. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: Akcinė bendrovė "PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS", a.k. 

147732969 
Daiktas: pastatas Nr. 1097-5007-2054, aprašytas p. 2.7. 

Įregistravimo pagrindas: 2004-06-02 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. RJ-111 
2010-02-25 Perdavimo - priėmimo aktas Nr. 839 

Įrašas galioja: Nuo 2010-03-04 
 

 4.4. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "Rugelis", a.k. 167516085 

Daiktas: pastatas Nr. 1097-5007-2043, aprašytas p. 2.6. 
Įregistravimo pagrindas: 1998-12-29 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 3-10946 

Įrašas galioja: Nuo 2002-01-10 
 

 4.5. 
 

 

Nuosavybės teisė 
Savininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "AMSTA", a.k. 121485426 
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Daiktas: pastatas Nr. 1097-5007-2010, aprašytas p. 2.1. 
kiti statiniai Nr. 1097-5007-2100, aprašyti p. 2.9. 

Įregistravimo pagrindas: 1992-05-15 Akcijų pasirašymo sutartis Nr. 153 
1992-05-15 Akcijų pasirašymo sutartis Nr. 143 
1992-08-01 Perdavimo - priėmimo aktas 
1998-03-06 Akcininkų susirinkimo protokolas 

Įrašas galioja: Nuo 1998-06-11 
 

 
5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė: įrašų nėra 
 
6. Kitos daiktinės teisės : 
 6.1. 

 
 

Hipoteka 
Daiktas: pastatas Nr. 1097-5007-2065, aprašytas p. 2.2. 

pastatas Nr. 1097-5007-2076, aprašytas p. 2.8. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-04-23 IDK Nr. 20120190099304 

2019-04-23 Sutartinė hipoteka Nr. 2803 
Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 

 

 6.2. 
 

 

Hipoteka 
Daiktas: pastatas Nr. 1097-5007-2054, aprašytas p. 2.7. 

Įregistravimo pagrindas: 2015-08-03 Sutartinė hipoteka Nr. 4620 
2015-08-05 IDK Nr. 20120150043457 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.3. 
 

 

Hipoteka 
Daiktas: pastatas Nr. 1097-5007-2010, aprašytas p. 2.1. 

pastatas Nr. 1097-5007-2032, aprašytas p. 2.5. 
pastatas Nr. 1097-5007-2098, aprašytas p. 2.3. 
kiti statiniai Nr. 1097-5007-2100, aprašyti p. 2.9. 

Įregistravimo pagrindas: 2017-03-30 Sutartinė hipoteka Nr. 2166 
2017-03-31 IDK Nr. 20120170025842 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 6.4. 
 

 

Hipoteka 
Daiktas: pastatas Nr. 1097-5007-2010, aprašytas p. 2.1. 

pastatas Nr. 1097-5007-2032, aprašytas p. 2.5. 
pastatas Nr. 1097-5007-2098, aprašytas p. 2.3. 
kiti statiniai Nr. 1097-5007-2100, aprašyti p. 2.9. 

Įregistravimo pagrindas: 2018-08-31 Sutartinė hipoteka Nr. 6389 
2018-09-04 IDK Nr. 20120180074845 

Įrašas galioja: Nuo 2022-01-01 
 

 
7. Juridiniai faktai: 
 7.1. 

 
 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: MB AS PASLAUGOS, a.k. 303040412 

Daiktas: pastatas Nr. 1097-5007-2010, aprašytas p. 2.1. 
Įregistravimo pagrindas: 2020-10-30 Nuomos sutartis 

Plotas: 11.81 kv. m 
Aprašymas: Neterminuotai 

Įrašas galioja: Nuo 2021-02-24 
Terminas: Nuo 2020-11-01 

 

 7.2. 
 

 

Sudaryta nuomos sutartis 
Nuomininkas: UAB "Granulės", a.k. 304085403 

Daiktas: pastatas Nr. 1097-5007-2032, aprašytas p. 2.5. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-08-01 Nuomos sutartis Nr. 2019-08-01 

Plotas: 820.43 kv. m 
Įrašas galioja: Nuo 2019-09-18 
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Terminas: Nuo 2019-08-01 iki 2024-08-30 
 

 
8. Žymos: įrašų nėra 
 
9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos: įrašų nėra 
 
10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: 
 10.1. 

 
 

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas) 
Daiktas: pastatas Nr. 1097-5007-2032, aprašytas p. 2.5. 

Įregistravimo pagrindas: 2020-03-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
2020-06-08 Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties 
pakeitimą Nr. 2020-2 

Įrašas galioja: Nuo 2020-06-17 
 

 10.2. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
IGOR PAVLOV 

Daiktas: pastatas Nr. 1097-5007-2032, aprašytas p. 2.5. 
Įregistravimo pagrindas: 2014-04-17 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2003 

2020-03-12 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2020-06-17 

 

 10.3. 
 

 

Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)  
ANDRIUS RAŠTIKIS 

Daiktas: pastatas Nr. 1097-5007-2021, aprašytas p. 2.4. 
Įregistravimo pagrindas: 2019-05-13 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2710 

2019-10-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 
Įrašas galioja: Nuo 2020-02-24 

 

 10.4. 
 

 

Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas) 
Daiktas: pastatas Nr. 1097-5007-2021, aprašytas p. 2.4. 

Įregistravimo pagrindas: 2019-10-28 Pažyma apie naujai suformuotų nekilnojamojo 
turto kadastro objektų (patalpos (-ų)) galimybę naudoti 
pagal paskirtį Nr. STL-19-2007 
2019-10-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla 

Įrašas galioja: Nuo 2020-02-24 
 

 
11. Registro pastabos ir nuorodos: 

 

ŽŪB "RUGELIS" 2001-06-26 reorganizuota į UAB "Rugelis". Statiniai, unikalūs Nr. 1097-5007-2010, Nr. 
1097-5007-2065, Nr. 1097-5007-2076, stovi žemės sklype, kadastrinis Nr. 0101/0165:250. Statiniai, 
unikalūs Nr. 1097-5007-2021, Nr. 1097-5007-2032, Nr. 1097-5007-2054, Nr. 1097-5007-2043, stovi 
žemės sklype, kadastrinis Nr. 0101/0165:15. Statinys, unikalus Nr. 1097-5007-2098, stovi dviejuose 
žemės sklypuose, kadastriniai Nr. 0101/0165:15 ir Nr. 0101/0165:250. 

 
12. Kita informacija: 

Žemės sklypo, kuriame yra statiniai, 
kadastrinis Nr.: 0101/0165:250 

Archyvinės bylos Nr.: 13/18317 
 
 
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: 
 13.1. 

 
  Duomenys patikslinti 2022-07-12, užsakymo Nr. 31912433 

Patikslinimas galioja iki: 2022-08-10 
Patikslinimas atliktas: Uždaroji akcinė bendrovė "AMSTA", a.k. 121485426 

UAB "Ecso", a.k. 302446374 

 

130



7 754 m²
11 667 m²

16,5

16,5

F

E

DC

A

1
2

3
4

5
6

7
8

9

1,5

10
11

12
13

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13

6

9

85,26

4844 m²

102,5

1,04

53,13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

B

F

E

DC

A

B

16,5

0,78

15'

9

G

G

(sklypo plotas formuojamas rengiamu žemės 

sklypo formavimo-pertvarkymo projektu)
35662 m²

1154 m²

4109 m²

145 m²

2241 m²

405 m²

2 695 m²

unik. nr. 1097-5007-2065

3 
75

6 
m

² /
 3

10 vt.

10 vt.
10 vt.

10 vt.

14 vt.

10 vt.

10 vt.

7.29

7.85

37 m²

14 vt.

27 m²

12
.3

5

14
.3

9

50.00

50.00

25.00

Sklypas kad. nr. 0101/0165:250Vilnius, Sandėlių g. 18

Sklypas kad. nr. 0101/0165:15Vilnius, Sandėlių g. 16

Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB "Ecso", a.k. 302446374
Daiktas: žemės sklypas Nr. 7940-0004-0250, aprašytas p. 2.1.

2011-08-30 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N49/2011-333
2020-08-28 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 49SŽN-243-(14.49.57.)

Plotas: 0.1083 ha

Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Uždaroji akcinė bendrovė "AMSTA", a.k. 121485426
Daiktas: žemės sklypas Nr. 7940-0004-0250, aprašytas p. 2.1.

1995-12-29 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. 86
2009-09-11 Susitarimas Nr. K01/2009-279
2011-08-31 Susitarimas Nr. S49/2011-337

Plotas: 1.0584 ha

Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB "Ecso", a.k. 302446374
Daiktas: žemės sklypas unik. nr. 7940-0004-0250

2003-11-12 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N01/2003-28169
2008-03-18 Susitarimas Nr. K01/2008-311
2017-12-19 Susitarimas Nr. 49SŽN-456-(14.48.57.)
2019-06-11 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 49SŽN-198-(14.49.57.)
2020-08-28 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 49SŽN-242-(14.49.57.)

Plotas: 0.7754 ha

Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: UAB "Ecso", a.k. 302446374
Daiktas: žemės sklypas unik. nr. 0101-0067-0007

2003-11-07 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N01/2003-28103
2008-03-18 Susitarimas Nr. K01/2008-310
2017-12-19 Susitarimas Nr. 49SŽN-455-(14.49.57.)
2019-06-11 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 49SŽN-197-(14.49.57.)
2020-08-28 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 49SŽN-240-(14.49.57.)

Plotas: 0.3947 ha (3947 m²)
2695 m² + 1252 m² (1/3 nuo 3756 m²)
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  R. Mazuronis

Sklypo planas, M 1:500

Statytojas: Lapas Lapų

Kitos paskirties inžinerinio statinio – stoginės statybos ir 
sandėliavimo paskirties pastato paprastojo remonto, sklypuose 

Sandėlių g. 18 ir Sandėlių g. 16, Vilniuje, projektas

PDVA 1732

PV/Arch.

PP
1 12021/12/SANDĖLIŲ-18/PP

A. BružasArch.

  R. MazuronisA 1732 2022

2022

UAB "Ecso", direktorius Egidijus Noreikis

Situacijos schema

Žemės sklypo vieta

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI:

Sklypo riba

Sklypų nuosavybės pasidalinimo ribos

Žemės formavimo pertvarkymo projektu 
formuojama sklypo riba

Projektuojamas naujas statinys - stoginė
(3758 kv. m. užstatymo ploto)

Remontuojamas esamas pastatas

Esami ir anksčiau suprojektuoti statiniai 
sklype

Šalinami statiniai

Natūralūs ir mažai pakeisti šlaitai, 
statesni nei 10° (vadovaujantis 
topografiniu planu)

25 m atstumas nuo šlaito ribos

50 m atstumas nuo šlaito ribos

Esamas įvažiavimas į sklypą privažiavimui 
prie projektuojamų statinių

Kietos dangos sklype (11209 m²/21 proc)

Želdynai (7190 m²/20,16 proc.)

Žvyro dangos

TECHNINIAI RODIKLIAI

Sklypo kad. nr. 0101/0165:250
Vilnius, Sandėlių g. 18, techniniai rodikliai:
Sklypo plotas 19 431 m²
Projektuojamas užstatymo tankumas 37,07 proc.

Sklypo kad. nr. 0101/0165:15
Vilnius, Sandėlių g. 16, techniniai rodikliai:
Sklypo plotas 36 543 m²
Projektuojamas užstatymo tankumas 31,29 proc.

Būsimo sklypo, formuojamo rengiamu žemės 
sklypo formavimo-pertvarkymo projektu 
rodikliai:
Sklypo plotas 35 662 m² 
Užstatymo plotas 17 337 m²
Užstatymo tankis 49 proc.
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Stogo planas, M1:200
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Atest. Nr.

LAIDA

LAPŲLAPAS

2021/12/SANDĖLIŲ-18/PP-02

  R. Mazuronis

  A. Bružas

  R. Mazuronis

1 1

0

UAB "Ecso"

 2022

 2022

 2022

STATYTOJASSTADIJA

Kitos paskirties inžinerinio statinio – stoginės statybos ir
sandėliavimo paskirties pastato paprastojo remonto,

sklypuose Sandėlių g. 18 ir Sandėlių g. 16, Vilniuje, projektas

3°
3°

3°

3°
3°

3°
3°

A

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

90
0

90
0

15
0

1 
6

50
1 

6
50

1 
2

00

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

AA

6

6

12

12

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

13

13

BB

DD

EE

FF

GG

CC

15'

15° (esam
as)

15° (esam
as)

Esamas pastatas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

132



t1

i

f

?

L$$ blm'* - tI$S,*Sras

' .. sA$n{:Lr$ Ft " $48, s}3

t\. 
y

!n 'e

1{
I

-1 \

t

\*,1{, {r

Esamas pastatas

Esamas pastatas

Esamas pastatas

Esami pastatai

Planuojamas pastatas

Planuojamas pastatas

Esamas pastatas

Esami ir planuojami pastatai, adresu Sandėlių g. 16, Vilnius
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Rankinis antrinių žaliavų 

rūšiavimas 

Plovimo cechas 

Granuliavimo cechas 

Produkcijos  sandėlis 

Planuojamuose statyti sandėliuose 

bus įrengti polietileno plėvelės ir 

kitų plastiko gaminių liejimo 

įrenginiai 

Planuojamoje uždaroje stoginėje 

bus įrengtos dvi automatinės  

rūšiavimo linijos 

Administracinis pastatas 

Atliekų laikymo sandėliai 

UAB „ECSO“ PASTATUOSE VYKDOMOS IR PLANUOJAMOS 

VYKDYTI VEIKLOS 

Eksplikacija: 
- UAB „Ecso“ teritorijos ribos 
- Planuojami statyti pastatai 
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3 priedas 

- Sklypo planas su inžineriniais tinklais; 
- Vietinių gamybinių nuotekų valymo įrenginių schema; 
- Sutartis su UAB „Vidurys“; 
- Sutartis su UAB „Vilniaus vandenys“; 
- Gręžinio (Nr. 70825) pasas 
- Schema su nurodytais galimai taršių teritorijų plotais; 
- Paviršinių nuotekų kiekio skaičiavimai 
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

GRĘŽINIO PASAS

Gręžinio identifikavimo Nr. 70825

-Žemės gelmių tyrimo identifikavimo Nr.

Paso pateikėjas UAB "Gelmita" Juridinio ar fizinio

asmens kodas

301731107

Buveinė (adresas) Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Visorių g. 27

Rangovas UAB "Gelmita" Juridinio ar fizinio

asmens kodas

301731107

Buveinė (adresas) Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Visorių g. 27

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo data/numeris -/-

Duomenų naudojimo apribojimas, metai -

Gręžinio žiočių koordinatės

Gręžinio kirtavietės koordinatės

X

X

6058172

-

Y

Y

572455

-

(LKS–94 sistemoje)

(LKS–94 sistemoje)

m

m

m

m

Gręžinio adresas

0101/0165:250 -Žemės sklypo kadastrinis numeris Pastabos

Lietuvos Respublika, Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Sandėlių g. 18

-

-

-

-

2019

149

70825

2019-07-03

130,64

90

-

Gręžinio pavadinimas

Pirminio dokumento tipas

Pirminio dokumento Nr.

Gręžinio įrengimo data

Gręž. žiočių a. a., m

Ataskaitos fondinis Nr. *

Knygų pakelio Nr. *

Knygos Nr. *

Fond. kortelės Nr. *

Gręžinio kamieno ilgis, m

Gręžinio gylis, m

Savininkas (pasikeitus gręžinio savininkui, apie tai būtina pranešti Registro tvarkymo įstaigai):

Vardas Pavardė Fizinio asmens kodas

Data nuo

Data iki2019-07-03Data nuo

Data iki

Objektas

Data ikiData nuo

Objekto tipas

Juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal

jungtinės veiklos sutartį

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo data/numeris

Fizinis asmuo

Adresas

Juridinis asmuo Uždaroji akcinė bendrovė "AMSTA" Juridinio asmens kodas

121485426

Buveinė (adresas) Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Sandėlių g. 16

*Pildo Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių registro tvarkytojas.

iš1 8
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Gręžinio identifikavimo Nr. 70825

Gręžinio paskirtis Data nuo Išteklių rūšis

Gavybos 2019-07-03 Geriamasis gėlas vanduo

Gręžinio būklė Data nuo

Veikiantis 2019-07-03

Gręžimo būdai (matav. nuo ž. p.) nuo (m) iki (m)

sukamasis 0 90

Atlikti tyrimai

hidrogeocheminiai, hidrogeodinaminiai

Reljefo forma lyguma SAZ, m 5

Gręžinio vietos schema M 1:10000

Pastabos

-

iš2 8
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Gręžinio identifikavimo Nr. 70825

Pildoma esant savininkų grupei ir/arba pasikeitus savininkui.

Data nuo

Fizinio asmens kodasVardas Pavardė

Data iki2019-07-03Data nuo

Juridinių ir/ar fizinių asmenų grupė, veikianti pagal

jungtinės veiklos sutartį

Jungtinės veiklos sutarties sudarymo data/numeris

Data iki

Savininkas:

Fizinis asmuo

Adresas

Juridinis asmuo UAB "Ecso" Juridinio asmens kodas

302446374

Buveinė (adresas) Vilniaus apskr., Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Sandėlių g. 16

iš3 8
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Gręžinio identifikavimo Nr. 70825

Geologinio pjūvio aprašymas

* nuotolis nuo ž. p. iki sluoksnio pado išilgai gręžinio kamieno.

Eil.

Nr.

Pado

gylis nuo

ž. p., m

Ilgis* nuo

ž. p., m

Sluoksnio

geologinis indeksas

Pagrindinė sluoksnio

uoliena

Sluoksnio aprašymas Kerno

išeiga, %

1 7 - fIIInm3 žvirgždas Žvirgždas rudas su rieduliais -

2 18 - fIIInm3 - fIImd smėlis Smėlis rudas su žvirgždu ir

gargždu

-

3 48 - gIIžm priemolis moreninis Priemolis moreninis, pilkas -

4 60 - fIIžm smėlis Smėlis pilkas, vidutinio

rupumo

-

5 72 - gIIdn - gIIžm priesmėlis moreninis Priesmėlis moreninis, pilkas -

6 84 - fIIdn smėlis Smėlis smulkus, pilkas,

vandeningas

-

7 90 - gIIdn priemolis moreninis Priemolis moreninis, pilkas -

iš4 8
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Gręžinio identifikavimo Nr. 70825

Vandeningų sluoksnių charakteristikos (matavimai nuo ž. p.)

Nr. VS kraigas (m) VS padas (m) VS tipas VS geologinis indeksas

1 72 84 spūdinis fIIdn

Vandens lygis nuo ž. p.

H (m)

Lygio pjezolaidumo

a (m2/parą)

Filtracinio laidumo

T (m2/parą)

Filtracijos K

(m/parą)

Vandens atidavimo µ

30 - - - -

Išpumpavimai:

Nr. Debitas Q (l/s) Pažemėjimas S (m) Trukmė t (para) Išpumpavimo būdas

1 4,17 21 1 giluminiu siurbliu

iš5 8
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Gręžinio identifikavimo Nr. 70825

Vandeningų sluoksnių hidrogeocheminės charakteristikos

Mėginio paėmimo data

Gylis (nuo ž. p.): nuo-iki (m)

2019-07-03

72 - 84

Temperatūra °C

pH 7,19

Lyginamasis svoris (g/cm³)

Savitasis elektros laidis (µS cm-1) 429

Sausa liekana ( prie 180 °C )

Bendra mineralizacija  (mg/l)

Bendras kietumas (mg-ekv./l) 5,15

Karbonatinis kietumas (mg-ekv./l) 4,34

Permanganato indeksas (mgO2/l) 1,45

Bichromatinė oksidacija (mgO2/l)

Kvapas (balai)

Skonis (balai)

Spalva (laipsniai)

Spalva (Pt)

Drumstumas (mg/l)

Drumstumas, DV

Anijonai

(mg/l)
Cl- 2,78

SO42- 8,24

HCO3- 265

CO3 2- 0,13

NO2- < 0,2

NO3- 1,47

PO4 3-

HPO4 2-

BO33-

HS -

Katijonai

(mg/l)
Na+ 6,57

K+ 2,04

Na + K +

Ca2+ 76,16

Mg2+ 16,42

Fe2+ 1,602

Fe 3+

Fe 2+ Fe 3+ 1,624

NH4+ < 0,02

N organinis (mg/l)

N mineralinis (mg/l)

P organinis (mg/l)

P mineralinis (mg/l)

Mikroorganizmų kiekis 1cm

Coli-indeksas (vienetai)

Coli-titras (litrai)

Kiti

elementai,

mg/l

Al3+

F-

Mn 2+

Cu 2+

iš6 8
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Gręžinio identifikavimo Nr. 70825

Mėginio paėmimo data

Gylis (nuo ž. p.): nuo-iki (m)

2019-07-03

72 - 84

Zn 2+

Ni 2+

Cd 2+

Pb 2+

I-

Br-

HBO2

MoO4 2-

Co 2+

U 6+

Ra (Bg/l)

CO2 34,71

H2S

SiO2

H2CO3

Cr 3+

Cr 6+

Cr

O2

B

Ištirpusios

dujos (mg/l)
Deguonis

Metanas

Propanas

Pentanas

Heksanas

Naftos

angliavanden

iliai (NA)

(mkg/l)

Benzenas

Toluenas

Etilbenzenas

Ksilenas

TMB suma

NA suma (mg/l)

Trichloretenas (mkg/l)

Daugiaciklių aromatinių

angliavandenilių suma

Pesticidų suma

Kiti nustatyti junginiai

Matavimo vnt.Junginys 2019-07-03

Ištirpusių mineralinių

medžiagų suma

(miligramai litre) 379

Nekarbonatinis

kietumas

(miligramekvivalentas

litre)

0,81

iš7 8
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Gręžinio identifikavimo Nr. 70825

Gręžinio konstrukcija

Izoliacija

Likvidavimas (tamponas)

Gylis nuo ž. p. Konstrukcijos elementas
Nr.

nuo, m iki, m
Skersmuo, mm

tipas medžiaga likviduotas

1 0 72 165 viršfiltrinis vamzdis polivinilchloridas Ne

2 72 84 165 filtras - membraninis polivinilchloridas Ne

3 84 90 165 sėsdintuvas polivinilchloridas Ne

Gylis nuo ž. p.

nuo, m iki, m

Tamponavimo būdai

0 72 užvamzdinės ertmės cementacija

72 90 užvamzd. ertmės užp. žvyru

Gylis nuo ž. p.

nuo, m iki, m

Likvidavusi (tamponavusi) įmonė Likviduoti intervalai

Data nuo

- - -

Užpildė

Projektuotoja-hidrogeologė

Gintarė Kačiušytė

2019-08-26

Tel. 8616 00047

10Ž-2019-1364Gręžinio paso registracijos Nr. Gręžinio pasas įregistruotas 2019-09-09

Žemės gelmių registre gręžinį įregistravo

Kietųjų naud.išk. ir registro sk. vyr.specialistė

Rasa Smolskutė

2019-09-09

Dokumentą atspausdino Monika Stonkutė

2020-08-10

iš8 8
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PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ KIEKIO SKAIČIAVIMAS 

 

 
Ant UAB „Ecso“ teritorijos susidarančių paviršinių nuotekų kiekis nustatomas skaičiavimo būdu pagal 

teritorijos plotą ir kritulių kiekį, t.y. paviršinių nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal Paviršinių nuotekų 

tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu 

Nr. D1-193 su visas pakeitimais, 8 punkte nurodytą formulę. 

 

1. Paviršinių nuotekų, susidarančių ant UAB „Ecso“ 230 kv. m ploto kieta danga dengtos 

aikštelės, kiekis (atliekų laikymui skirta zona, nuo kurios surinktos paviršinės nuotekos bus 

valomos vietiniuose paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose). 

 

Faktinis metinis lauko paviršinių (lietaus) nuotekų kiekis apskaičiuojamas pagal formulę: 
 

Wf= 10 x Hf x ps x F x K, m3/ ataskaitinį laikotarpį 

kur: 

H – ataskaitinio laikotarpio kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie 

Aplinkos ministerijos duomenis vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis H = 700 mm); 

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas (ps0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms); 

F – teritorijos plotas, ha (F=0,023 ha); 

K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas (jei 

sniegas nepašalinamas, K = 1). 
 

Wmetinis=10 x 700 x 0,83 x 0,023 x 1 = 133,63 m3/m. 

 

 

 

2. Paviršinių nuotekų kiekis, kuris gali būti panaudojamas gamybiniame procese (plovimo 

voniose) 

 

2.1 Paviršinių nuotekų kiekis, kuris gali susidaryti ant 0,54 ha ploto galimai taršios teritorijos: 
 

Wf= 10 x Hf x ps x F x K, m3/ ataskaitinį laikotarpį 

kur: 

H – ataskaitinio laikotarpio kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie 

Aplinkos ministerijos duomenis vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis H = 700 mm); 

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas (ps0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms); 

F – teritorijos plotas, ha (F=0,54 ha); 

K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas (jei 

sniegas nepašalinamas, K = 1). 
 

Wmetinis=10 x 700 x 0,83 x 0,54 x 1 = 3137,40 m3/m. 
 

 

2.2 Paviršinių nuotekų kiekis, kuris gali susidaryti ant 0,323 ha stogų ploto: 
 

Wf= 10 x Hf x ps x F x K, m3/ ataskaitinį laikotarpį 

kur: 

H – ataskaitinio laikotarpio kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie 

Aplinkos ministerijos duomenis vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis H = 700 mm); 

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas (ps 0,85 – stogų dangos); 
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F – teritorijos plotas, ha (F=0,323 ha); 

K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas (jei 

sniegas nepašalinamas, K = 1). 
 

Wmetinis=10 x 700 x 0,85 x 0,323 x 1 = 1921,85 m3/m. 
 

Bendrai metinis paviršinių nuotekų kiekis, kurį būtų galima panaudoti gamybiniame procese -  5059,25 

m3/m.  
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4 priedas Cheminių medžiagų ir mišinių saugos duomenų lapai 
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Saugos duomenq lapas
Pergal ES 2015/830
Cheminis oroduktasi POLIFLOCK SP 91

"t.l
$tlKOIEKaS
S 1{IEAT'1ENT TOR NATURE

www.ekotakars.lt

DUOMENU LAPAS

1.1 . Produkto identifikatorius
Prod ukto preki nis pavad ini mas :
Pr<>dukto frpas; miSinys.
1.21. MedZiagos ar miSinio nustatyti na imo bOdai ir nerekomenduojami naudojimai b0dai
N u'statyti naudoji mo bddai; fl okuliantas
Nerekome nd u ojami : ndra.

valymui.

1.3. lSsami informacija apie saugos
Tierkdjas: UAB,,Ekotakas"

q lapo teikdjq

Adresas: Savanoriq pr. 435, LT-49280
Salis: Lietuva
Tel.: +370 37 407039
Fax.: +370 37 407038
El. paStas: info@ekotakas.lt
1.41. Pagalbos telefono numeris
Aprsinuodijimq kontrolds ir informacijos
Berndras pagalbos telefonas: 1 12.

visq parq tel. nr.: +370 5 2362052

2, GALIMIPAVOJAI

2.1. MedZiagos ar miSinio klasifikav
Klersifikacija pagal Reglamentq (EB) Nr. 1

2.2. Zenklinimo elementa i

mi5inys neklasifikuojamas kaip pavojingas;

Zenklinimas pagal Reglamentq (EB) Nr, 1

Ats;argumo frazes: prevencinds - P264
piritines/ddvdti apsauginius akiq (veido) apsaugos priemones, P305 + P351 + P338
PATEKUS I AKIS: Kelias minules plauti vandeniu. lSimti kontaktinius lqSius, jeigu jie yna ir jeigu

P337 + P313 Jei akiq dirginimas nrepraeina: kreiptis isydytojS.lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti

2.3. Kiti pavojai
PEIT ir vPvB kriterijq vertinimas: neatitinka pagal REACH Xlll priedq.

It, 1316 Jl 11t555
.3!0 3t AA/Qtg

fe 1(ak$ai +370 37 40/d:lg
Ei pa3tas info@eiolal,a6 lt

K SP 91251

naudojimo kruop5diai nuplauti rankas, P280 Muvdti apsauginers

I irroser ko/ies 1354505?,{
PVll nrok Ko{ias 1T354505219

)1iJ ilj',.:.1..i:
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www.ekotal(as.lt

S.AU 0s DUoMEhtv LAPAS

S;rugos duomenq lapas
Pagal ES 2015/830
Cheminis produktas; POLIFLOCK Sp 91

3.21. MiSiniai
Sis produktas yra miSinys.
Pavojingos sudedamosios dalys:

ArCipo rEgitis Akiq dirginimas,
2; H319

4.1, Pirmosios pagalbos priemoniq
I kvb pu s: Esant pakenkimo po2ymiams
pailseli. Kreipkit6s medicinos pagalbos, jei
Patekus ant odo's: Ne5varius drabuiius n
su muilu.
Palekusi akis: Atv€rus akiq vokus ne
Atsiradus pakenl<imo poZymiams kreiptis i
Prarijus: Nety6ia produktq nurijus i sukelti vdmimo. Skalauti burnq vande,niu, i5gerti 600 mrl vandens ir
toliau kas '10 minudiq gerti po 200 ml s. Jeri nukent€jusrysis neteko sqmon6s, skubiai kviesti gydytojq.
Gedi nebeduoti.
4,2. Svarbiausi :;imptomai ir poveikis (ri ir uiidelstas)
Ndra informacijos.
4.3. Nurodymas apie bet kokios
Ndra.

rnedicinos pagalbos ir speciallaus gydymo reilkalingumq.

5.

5.1. Gesinimo priemonds
T i n kamos ge si n i mo prlernonds: Putos, dioks;idas, miltelierd, vanduo.
Netinkamos gesinimo priemon6s. N€ra.
eisnnq zonose, kur yra pavojus paslysti.

naudc'jamas vanduo, apribokite pesdiqjq ir transporto prriemoniq

5.2. Specialiis mediiagos ar miSinio pavojai
, Pavojingi skilimo produktai: Tir5ti juodi dOr

ar s lti rimtus sve
| 5.3.

] Ap" i kv€pavimq
' Kita uktas ant gr
l

skausmas, mieguistumas) nukentejusjjj iSvesti i gryn'? orq ir leisti
1ai jaudiatds arba poveikis truko ilgai.

ir pakeisti Svariais. Patekus ant odos gerai nuplauti vandeniu

<arip 15 minudiq akis gausiai pllauti Svariu tekan6iu rrandeniu.

anglies ir azoto oksidai. Kvdpavimas ir sqlytis su miSinio degimo
rs sutrikimus.

q, akiq apsaugos priemones ir spec.gaisrininkq drabui:iur;.
sudaro labai slidi:ia pldvele.

T€l +3?0 3/ 412ri5s
+3/0 t7.r0703-o

Tel /fakszs: +370 37 407036
El pa6la!: l,tto@ekotakds ll

;.':' .' t,r. !r/t:r ::; i:r :t.i:,, ,t?(;

nt'ii I r lU: ?ld: 11il3 i1lt,; :'11!

I lfiOnds kod4r 135450524
PVM mok kodasr tT354505219

Klasifikacija
pagalDirektyvq
67l548|EEC

211945

159



kl,l

I t $ eKOtetKaS
r\ "" TREATT,4ENT tOR NATURI

fg:-.-*-*.""1.-**:*-.*
I baugos duomenq lapas
I Pagal ES 2015,/830

Cheminis produktasj POLTFLOCK Sp 91

www.ekotakas.lt

S DUOMENV LAPAS

3 lapas i5 7 lapq
Frarengimo data; 2009-07-1 4
F'askutiniojo perZiEr,6jirno data:
2017-11-20

ugos prriemron6s ir skubios pagalb,os proced0ros
nevaikiidioti per iSs;iliejusj produktq. lSsiliejqs produktars ant grindq

; Skyrius Nr. 8: Poveikio prevencija/asmens apsauga: Skyrius Nr.

brlti sandari ir mechani5kai atspari.
('ai)

VIMO PR

6,1. Asmens atrsargumo priemon6s, a
Asmens atsargumo priemonds: Neliesti
sudaro labai sliclZiq pl6velq.
Apsaugos priemonds: Ddvdti tinkamus drabuZius, pirStines ir akiq/v,eido apsaugos priemones.
6.2:. Ekologinds atsargumo priemon6s
Saugoti, kad i5sipylgs produktas nepatek j kanalizacijq ir atvirrls vandens telkirrius, gruntE.
6.3.lzoliavimo ir valymo procediiros bei
Smu/krls iSsilieji,mai: Neplaukite su vanden lSsipylusj produktq susemkite.
Dicleli iisiliejimai; Neplaukite su vandeniu. ubiai i5valykite semtuvo arba vakuunto pagalba.
Liku1iai: Susemlkite saugodami, kad
6.4. Nuoroda i kitus skirsnius

nesuSlaptq.

Skvrius Nr. 7: lrlaudojimas ir sand6lia'yim
13: Atliekq tvarkymas,

7.1.Su saugiu tvarkymu susijusios prlemon6s
Vengti kontakto su oda ir akimis.
nerukyti.

produktas sudaro labai slid2iq pl6r,rel9. Dirbant nevallgyti, negerti,

7,2, Saugaus sa ndr-iliavimo sqlygos, nt visius nesuderinamumus
Saugaus sand1liiavimo sq/ygos; produktq onlgina0ioje garmintojo pakuoteje, gerai vEdinamoje rir sausoje
patalpoje, Vengti Zemq ir aukStq temper dreginds.
Neti nkamos ( ne sude rin a mos) ka ftu ch e mi nds med 2iagos: Nenustatyta,
Reikalavimai preparato pakuotei: Pakuot6
Konkretus (-iis] galutinio naudojimo
Zr. skyrius 1.2.

8.1. Kontrolis parametrai
Informacija apie pavojingus komponentrus:
Produkto kenksrningq komponentq pavoji koncentracijq ir jq ilgalaikio bei
vertes darbo aplinkos ore pagal HN 23:200
Komponento ribin€s vert€s

yra sros:
trumpalaikio poveikio rillinds

Trumpalaikio poveikio
(TPRV, mgim3)

llgalaikio poveikio

,(lPRV, rrrg/m3)
4Adipo rfigitis, C/\S Nr.124-04-9

Apsauga nuo dulkiq:
Pavojingq cheminiq med2iagq
645/169): TWA.: 10 mg/m3 (lkvepiamoji

Pavojingq cheminiq med2iagq koncentr
645/169): TWA,: 5 mg/m3 (lkvepiamoji
8.2. Poveikio kontrol6
Technines pie monds: UZtikrinti tinkama
UZtikrinti tinkamqr ventiliacijq, ypac

profesinio poveikio ribos, bendrieji reikalavimai (Nr.

I lmones f,0oBA 1354505?4
PVl"l n.k kodis I 13545052 1 9

Aki t4rVeido apsa uga: Apsauginiai akiniai.

profesiinio poveikio ribos, bendrieji reikalavimai (Nr. 
]))l

ukiam4iq ventiliacij4 jrangoje ir vieto:ie, kur gali susidrlryti dulkes. ivietosie. 
I
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Saugos duomenq lapas
F'agalES 20115/830
Cheminis produktas; POLIFLOCK SP 91

Ranktl apsauga; Piritinds i5 PVC.
Kvdpavimo takq apsauga.' Veikiant
Puses ar viso veido kauk6 su P2 tipo
Asmens higienos piemonds: Prausti

9,1. Informacijia apie pagrindines

ISVAIzDA:
SPALVA:
KVAPAS:
PH (1 % tirpalo):
'VIRIMO TEMPERATORA;
FLI OPSNIO TEMPERATURA:
DEGUMAS (kietqjq medZiagq, dujq):
SPROGSTAMUMAS:

Zemutin€r, t0rio%
VirSutin€, tOrio%

OKSIDAcINE:S SAVYBES:
GARQ SLEGIS;
TANKIS, g/cnn3:
,IIRPUMAS:
.TIRPUMAS 

VANDENYJE:
PASISKIRSTYMO KOEFICIENTAS:
KLAMPA:
GARQ TANKIS:
GARAVIMO GREITIS:

9.2. Kita informaclja
[.,ldra.

10. STABILUMAS IR REAKTINGUIVIAS

10.1. Reaktinrgumas
Naudojant pagal paskirti ir laikantis
10.2. Cheminis stabilumas
Naudojant pagal paskirti ir laikantis
10,3. Pavojingq reakcijq galimyb6s
Neiinoma.
10.4. Vengtinos sqlygos
Vengti kra5tutiniq temperat0rq, ypad
10.5. Nesude,rinamos mediiagos
Su vandeniu reaguojan6ios medZiagos.
10.6. Pavojingi skilimo produktai
Terminio skilirno (degimo) metu susidaro
azoto oksidai.

UATI . EKOIAKAS'
Sr!rnur il p. 415
K.r rrstT4Ll2gC
Lrel 

'r 
(a

s d6veti respiratoriq. Respiratoriurs (vienkartinis, Et\l149 FFP2S).
filtru (Europos standartas EN 143).
ir ve,idq prie5 peftraukdles ir iSkart po produkto naudojimo, taip pat

baigus darbus. Laikytis asmens higienos
F'ovei kio a p I i n ka i Ro ntrol 6 s p ri e m onds : , kad produktas nepatektq j aplinkq.

siA GiOS DUOMEiNV LAPAS

ir chemines savybes

www,ekotakas.lt

,el lapas i5 7 lapq
Parengimo data: 2009-07-1 4
Faskutiniojo pei2iIi €jinio ciata:
2017-11-20

milteliai
balta
bekvapis
?E
neiStirta
netaikorna
netaikomas
neiStirtas

neiStirtos
neiStirtas
0,7
neiStirtas
tirpus
neiStirtas
neiStirta
neiStirtas
neiStirta

iavimo taisykliq ir saugos reikalavimq produktas stabilus.

dEmai bei kenksmingi skilimo produktai, pvz., anglie's oksidai ir j

Alr SLF hadlas
AS LTLb 7iil.{ 06CC 0316.(2fi;r
i,ll Sr,cdbank

AS Lr36 71100 01t)0 7c{2 !r68

iavimo taisykliq ir sirugos reikalavimq prodirktas stabiii.rs,

:'\"It't'it' t'':::;; I

f i'i; L)! <'::Jit I ' ::j1 it I
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Saugos duomenq lapas
Pagal ES 2015/830
Cheminis produktas; POLIFLOCK SP 91

t.l
eKotaKas
TRi:ATI,IENT f-If R NAI-URE

lvankymo istatymq".
Atliekq kodas: 19 08 99 (kitaip
atliekomis negalima.

www.ekotaka:;.lt

DUOMENU LAPAS

5 larpas i5 7 lapq
Parengirno data: 2009-0 l-14
Paskutiniojo perZiErdjinno data:
2017-11-20

1 1.1, Informacija apie toksini poveiki
Umus toksiSkuzras; LD50 nurijus
Odos 6sdinimas ir (arba) di4ginimas: Nera.
KvEpavimo takq arba odos jautrinimas:
M utage niSkuma,s: Ndra.
Kancerogeni lkumas: Ndra.
T oksi iku m a s re prod u kcij a i : Ndr a.
S przcifinis foksr.Skumas ko n kre iia m
S pecifinis foksltikumas kon kre iiam
Aspiracijos pavoius: N€ra.

;t
12,1.ToksiSkunras
LC50/2uvis/96 h = 1-10 mg/L
EC50/dafnija/48 h ='10-100 mg/L

1 2.2. Patvarumas ir skaitomumas
Lengvai skyla (vyksta biodegradacija)"
hidroliz6s daugieru nei 70 o/o - Hidrolizds
I 2.3, Bioakumuliacijos potencialas
Duomenu ndra.
1 2.4. Judrumas dirvoZemyje
Duomenq n€ra. \y'andenyje tirpsta.
12,5.PBT ir vPvB vertinimo rezultatali
Neatitinka kriterijq pagal Reglamento (EB)
12,15. Kitas nepageidaujamas poveikis
N€ra.

1 3.1.Atliekq tvarkymo metodai
Atliekos turi b0ti tvarkomos vadovauja

>i!000 (pagal analogi5kus produktus)

( STOT) (vie n karti nis poverkis): N€ra.
( STOT) (kaftotinis poverkrs) : N€ra,

natiiraliam pH (t6) per 28 dienas polimeras degrirduojasi d€l
uktai ndra kenksmingi vandens organizmams.

1 907/2006 Priedo Xlll reikalavimurs.

galiojandiomis ,,Atliekq tvarkymo t:risykl€mis" ir ,,LR atliekq

nuotekLl valymo irenginiq atliekos). Jas pa5alinti kartu su bruitindmis

sutvarkymo kod,as 15 01 02 (plastikind pakuotd).Netinkamos panaudojimui ir uZter$tos

& ji.li r {{: irl\r:
i: '.7::

4 i', I ifr:i,i

1. ,.t..4t,.:!:,\:

aal:.: :t; ." .!ir li

f.. ' ix .ir -'lJ I .;i. .l 'r.

!; iii,;:li'i ::r:tl3 ! '?i]:,i

AB Si:L:, biarts
A;S I I6e /U44 06La C3)i /t.8,
AB.Srrc;lbani<

Ars Lt36 ?3't0 c100 7042 91fiB

| 1!t't trd . ; t\
:: i: -\::lai:;!

* lt"r!'4,'Lr!.!4
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Saugos duomenq lapas
Pagal ES 20'15/830
Cheminis produktas.' POLIFLOCK SP 91

fl e koterka s
'\* 

TRFATf,iENT F:oR NAI URE

www.ekotakas.it

SA os DUoMENV LAPAS

€r lapas ii; 7 lapq
F)arengimo data: 2009-07-1 4
F)askutiniojo perZiUrejirno data:
2017-11-20

MiSinys nepriskiriamas pavojingq klasei ir jam netail<omi Europos sutarties ddl pavojingq tarptautiniq
veZimq keliais (ADR) reikalavimai.

14i.1. JT numeris
Ntira
14'.2. Jf teisingas krovinio pavad
Nera
14'.3. Gabenimo (veiimo) pavojingumo
N0ra
14'.4. Pakuotes grup6
Ndra
14',5, Pavojus apllnkai
N0ra
14.6. Specialios atsargumo priemon6s
Ndra

otojams

14..7. Nesupakuotq kroviniq veZimas
Ndra

MAI(POL 73178ll priedq ir ltsC kodeksq

1s1.1. gu konkredia chemine medZiaga miSiniu susijg saugos, sveikatos ir aplinkos teisds aktai
- Pagalgaliojandiq,,Pavojingq iniq medZiagq ir preparatq klasifikavimo ir ienklinimo tvarkq";
- Pagal lrigienos normq HN 23 , iniq medZiagq profesinio poveikio ribiniai dydZiai. Matavimo

poveiki'o veftinimo bendrieji i";
- Pagal l3aliojandiq ,,Saugos d

tvarkq"i
lapo reikalavimq ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams

Pagal galiojandius,,Darbuotojq nuo cheminiq veiksniq darbe nuostatus' ir ,,Darbuotojq
apsaugos nuo Kancerogenq rr poveikio darbe nuostatus";
Pagal higienos norma HN 36 "Dr ir ribojamos medZiagos";
Pagal galiojantj ,,Lietuvos Re
Pagal galiojantj ,,Lietuvos Re

atliekq tuarkymo jstatymq";
s pak:uo6iq ir pakuodiq atliekq tvarkymo istatymq";

Pagal galiojantj,Lietuvos
Pagal galiojandias,,Atliekq tvark

s nuodingqiq meclZiagq kontroles istatymq";
taisyliles";

Pagal galiojandias,,Lietuvos
taisykle,s";

parduodamq daiktq (prekiq) Zenklinimo ir kainq nurodymo

- Klasifikavimas pagal 67/548 EEB, 27212008 EB, Zenklinimas pagal 190712006 EB n 127212008 EB.

15.2. Cheminds saugos vertinimas
Kadangi mi5inys pagal Reglamentq (EB) .127212008 yra neklasifikuojamas kaip pavojingas, tai ;ra1;al

Xlll jarn chemin€s sa'ugos verlinimas nebuvo atliekamers.Reglamento (E13) Nr. 1907/2006 Priedq

r

ir1l i::1
eil i'r' v t1

ti.,,. I t i?
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R, H FRAZTU tFt SKA|TMEN|N|V
Trumoinimai
Xi - Dirginanti

R-Fraz€s
R3i6 Dirgina akis

SARAS|AS (pagal 2, 3 skiltis):

www.ekotakas.lt

8 lfrwb$ Xerlssr 13S45A614
frvld aox- F+dBr: Lfr$46sdatt

OUOfiI!EN LAFA,S

H:Flazeg
H3i19 Sukelia srnarkq akiq dirginimq

s $r,lx ,sEsTAxA&.
$r.{trtci;q $r. 439
hqrdr Li.dSt9#

W ];t elilt) 137 6ili15
.1)C iil "1i1:633

lid l+ti$!i {31$ aj7 aSif.il,
[.] FE1.,i+$ ]rl$6sttsirliae tj

I As $f.lt b**ds
n{g l.Ytsil 704i{ i}S00 c3i6 428'
Alii Sw4dllanl
lJg L?gi rixls 8lsti ?$dir $16$

Saugos duomenq lapas
Pagal ES 2015/830
Cheminls produktas.' POLIFLOCK SP 91

7 lapas iS 7 lapq
F'arengimo data: 2O09-0 i-1 4
Fraskutiniojo perZiUr,ejimo data:
2017-11-20
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Klasifikacija pagal Reglamentq (EB) lrlr.
dirginti kvepavinro takus 3 kategorija;
Zenklinimo elementai
Zenklinimas pagal Reglamentq (EB) Nr. 1

Pavojinga

I

Serugos duomenq lapas

! PagalES 2015/830
I Cheminis produktas; Poliflock SM 1150
I

l

1 "1. Produkto iclentifi katorius
Pr<>dukto preki n,is pavad ini mas : POLI
Prctdukto t4cas; mi5inys.
1.2. Mediiagos ar miSinio nustaglti
Nustatyti naudo.jimo b1dai: koaguliantas n
N e re ko me nd u oj,a m i : n€r a.
1.3. lSsami informacija apie saugos du
Tiekejas: UAB,,llkotakas"
Adresas: Savanoriq pr. 435, LT-49280
Salis: Lietuva
Tel.:+370 37 407039
Fax.: +370 37 407038
El. paStas: info@rekotakas.lt
1.4. Pagalbos tellefono numerls
Apr;inuodijimq kontrol€s ir informacijosi
inlcr@tox.lt, Siltnamiq g. 29, LT-2043 \/itni
Bendras pagalbos telefonas: 112.

2. cAllryltPAr/o-,La!

2.1, Mediiagos ar miSinio klasifikavirnas

www.ekotakas,lt

DUOMETNU LAPAS

1 lapas i5 8 lapq
P'arengirno data: 2009-07-1 4
P askutiniojo perZi0rEjirno data:
2017-11-15

sM 1150

b,iidai ir nerekomenduojami naudojimai b0dai
q vralymui.

lapo teik6jq

visq parq tel. nr: +370 5 236201i2, +370 687 53378, el.pa5tas:

Odos €sdinimas ir akiq paZeidimas 1A kategorija; Gali

2l200fi:

Pavojingumo frazds: H335 Gali dirginti
Gali dsdinti metalus.

takus; H314 Smarkiai nudegina odq ir paZeidZia akis; H290

Atsargumo fraz€rs: prevencinds - P234 tik originalioje talpykloje; P260 Nejkv€pti garq; P!161 Stengtis
nejkv6pti dulkiLt/Ju ; P264 Po naudojimo kruop5diai nuplauti rankas, P:271 Naudoti
tik lauke arba gerai vddinamoje lpoje; P28O MUveti apsaugines piritines/ddv€ti apsauginius
dralbuZius/naudoti akiq (veido) apsaugos
Atoveikis P301 + P330 + P331 S iSsk:rlauti burnq, NESKATINTI vdmimo; P3O3 + Pil61 + P353
PATEKUS ANT ODOS (arba plaukq): ant nuvilkti/paSalinti visus uZtenilus drabuZius. Ctdar rruplauti
vandeniu/6iurkSle: P363 UZter5tus d

l5neiti nukentejusli j gryng orq; jam
skamhrinti i Apsinuodijimul kontrolds ir i biurq arba kreiptis ! Sydytc'jA: P321 Specialus lgyd;,nna:
patekus ant odos gausiai plauli vandeniu
atsargiai plauti viandeniu. lSimti kontaktlniu
akis; P312 Pasijutus blogai, skambinti j

muilu; P305 + P351 + P338 PAIEKUS IAKIS: Keliasi minutes
19$ius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti.'Ioliau plauti

NUODIJ|MV Ki)NTROLES tR I|NFORMAC|JOS BtLtRA arba
kreiptis j gydytojq; P390 Absorbuoti i5siliej iq med:Ziagq, siekiant iSvengti materialinds ialos
I -it-Lq tn. P405 Laikvti uirakinta; P4Cr3 +

iiskalbti prie5 r,',;l juos apsivelkant; Pil04 + P34C ll(\,/EPUS:
ram)'be ir pad6tis, leidZianti laisvai kvdpuoti; P310 Nlerlelsiant

'Ei 
.ai/tj 3/ /,1255i
;37U'.J | 4O/O:i!t

1F-l rais.-s +370 : I 1il03n
Lr paita6 rilloOa\o:ahas Jt
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UAA , EXOIAKAS'
$.varo. iL pr 43:
KrLnnr. L'i 4Ot8C
Lielnva

Pavojingi kcmponentai: Geleiies dr.rskos Organinis koaguliantas.
Kitipavojai
N€ra.

www.ekoterkers lt

u)idarytq; P406 Laikyti korozijai atsparioje
Salinimas P50'11 Turini/talpyklq iSpitti (iSme

3,2. Mi5iniai
Sis produktas yra miSinys. Mi6inio
Pavojingos sudedamosios dalys:

4.3. Nurodymas apie bet kokios
Rizikos; gerai praplauti vandeniu

siA os DUoME,NV LAPAS

alpykloje, tcrrindioje atspariq vidinq drangq.
pa gal galiojandias,,Atliekq tvarkyrno taisykles".

prigimtis - metalo druskos.

0henrinis
pravadinirnas

i l\trelelo

i druskos

FAGALB6S

4,'1. Pirmosios pagalbos priemoniq il mas
lkvepus:Nukentejuslji i5vesti i grynq orq.
Patekus ant odos: Ne5varius drabuZius
Nedelsiant kreiptis i Sydytoje.

batus nusivilkti. Patekus ant odos nuplauti dideliu kiekiu vanoens.

Patekus i akn: Atv€rus akiq vokus ne
vandeniu. Nedelsiant kreiptis j gydytojq.

mpiau l<aip 15 minudiq akis gausiai plauti drungnu Sviariu tekandiu

Prarijus: Netydia produktq nurijus nesi ngti sukelti v€mimcr. Skalauti burnq vandeniu, iSgerti 1-t2 stiklines
vandens. Skubiai kviesti gydytojq.
4.i1. Svarbiausi simptomai ir poveikirs (0
Sirnptomai: Ardantis poveikis. Gali sukelti

us ir uEdelstas)
riZtarnq akiq pakernkimq.

medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reilialingumq.

h1 -i.:ti,'.:::t.)\.i
i]ri:,:,!,r ::r;trr. ; i t-:1

TH. -:il/!. if d125511

.370 37 <07039
TL'i /laisds-+3i0 3i adr038
El FaStas lDlcGeko:4t:?s ll

Saugos duomenq lapas
Pagal ES 2015/830
Cheminis produktas; Poliflock SM 1150

12 lapas i5 8 lapq
Pareng imo data: 2QAtg -07 -1 4
Paskutiniojo perZinrcijimo data:
12017-11-15

Klasifikaeije pagal
Regtamentq (tlEi)Nr"
127?j2AC8
Odos dsdininries 1A
kategorija Fl3;14;
Akiq dirginirnas 2

kategorija H 3il 9;
Odos dirginimias 2
kategorija H315;
Galidirginti
Kvepavimo i:aku$ 3

Akiq dirginirnas 2
kategorrla H319;
Odos dirginimas 2
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Saugos duomenq lapas
Pagal ES 2015/830
Cheminis produktas; Poliflock SM 1150

5.

5.'1. Gesinimo priemon6s
Tinkamos gesinimo priemonis: Produktas
Netinkamos gesinimo prlemonis; N6ra.
5.2. SpecialOs medZiagos ar mi5inio kel pavojai
Pavojingi skilimo produktai: Kaitinant vir5
5.3, Patarimai gaisrininkams

rvww.ekotakas.lt

DUOMEI{U LAPAS

. Pakuotes/talpyklas atvdsinti vandens srove.

temperat0ros gali susidaryti toksi5kos dujos. Sieros oksidai.

Apsauginds piemonds: D€v€ti kvdpavimr.l ir s1oec. gaisrininkq drabuZius.
Kita informacfia: Saugoti, kad iSsipylgs nepatektq j kanalizacijq ir atvirus vandens telkinius, ,gruntq..

6.1, Asmens aFargumo priemon6s, ugos priemon6s ir skubios pagalbos procediiros
Asrnens atsargumo iorlernondsj lvykur; , pvz. i5sipylus dideliam produkto kiekiui, kilus gaisrui ir pan.,
avarijos vietoje turi b0ti tik avarijos likviduojantis personalas. Uitikrinti pakankamq patalpq vddinimq.
Apsaugos prie monA s: Ddvdti tinkam us iusi drabuZius, pir5tines ir akiq/veido apsaugos prienrcrnes,
6,2, Ekologinds atsargumo priemonds
Saugoti, kad iSsipyles produktas j kanalizacijq ir atvirus vandens telkinius, gruntq. lSsipylus dideliam
kiekiu praneSti atitinkamoms institucijoms.
6,3. lzoliavimo ir valymo procediiros bei
SmulkEs iisiliejimai: Praskiesti liku6ius ir po to neutralizuoti kalkiq arba klindiq milteliais iki kietos
konsistencijos, Susemti ir suSluoti. Gali
D ide li i S si I iejimal: Pa5alinti' iSsiliejusius
po to neutralizuoti kalkiq arba klindiq

paSalinta pagal vietiniq ir nacionaliniq taisykliq reikalavimus.
ius naudojant vakuuminj surinktuvq. Praskiesti likudius v:rndeniu ii'

iki kietos konsistencijos. Susemti arba suSluoti mediiagos
liku6ius. Gali b0ti pa5alinta pagal vietiniq ir
Likudiai: Susemti arba suSluoti mediiagos

taisykliq reikalavimus.
s. Salinti kaip kenksmingas atli€lkas.

6.4. Nuoroda i kitus skirsnius
Skyrius Nr. 7: Naudojimas ir
13: Atliekq tvarkymas.

Skyrius Nr. 8: Poveikio prevencija/asmens apsauga: Skyrius Nr,

7,1, Su sauglu tvarkymu susijuslos priemonds
U2tikrinti atitinkamq (pakankamq) vAdi
skyriq.

Laikytis dprbq saugos taisykliq. Apie asmenine apsaugia ZiUr€ti 8

7.2. Saugaus sand6liavimo sqlygos,
Saugaus sand€liavimo sq/ygos: vddinamoje patalpoje,

temperat0ra vir5 0"C. Esdina metalus.
Netinkamos (nesuderinamos) kaftu chemin6s mediiagos: neatsparUs rtig5tims metalai (aliuminis,
varis, geleZis), baz€s, oksiduojandios
Reikalavimai preparato pakuotei: plastikin6se (PE, PP, PVC), stiklu padengtose poliesterindse,

plienindse pakuotrlse.epoksidu padengtose betonin6se, titano, ariose rtiggtims ar guma padengtose
7.3. Konkretus (-0s) galutinio na
Skyrius Nr. 1.2.

btidasr (-ai)

nt visus nesuderinamumus
laiky'ti gerai uidarytq sausoje ir gera

#i ijlrh lrti:iltnr;j,
; ai s; .iill

n ' i.t:ta.

a loi: +it/0 37 412551
.370 37 407039

Ts /faisfls +3/0 37 40'lr):]H

Sl ilaahs irlc@r,\DiJk.rr ll

I lfiorcs korrr 1354505?4

FVi,t qlok k')rlas (13545Q!:.?ig

3 lapas i5 8 lapq
Parengirno data: 2009-07-1 4
Paskutiniojo perii0rdj inro data :

2017-11-15
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S:rugos duomenq lapas
Pagal ES 2015/830
Cheminis produktas; Poliflock SM 1150

UAB. EXOTAKAS'
linrinar{ pi ll5
ri.,-;r!tT4l2tc

ipjovimq pavojq, jbrdZimus, kontakto
atsiradus bet kokiam jq pakenkimo ar
ir neopreninds pirStines. Apsaugin€s piriti atitinkancios EN 374. Prasiskvertrimo trukmd: > 480 rnin.
Kvipavimo takq apsauga; : ,lprastin€mis naudojrmo sqlygomis kvdpavimo taikq pasaugos nereil<illaujama,
Esant dideliems garq, rDko ar aerozoliq
EN143).

naudoti kv6pavimo takq apsaugos priemones. (liltras P2,

Asmens higienos priemon1s : Prausti ir veidq prieS pertraukdles ir i$karl po produkto naudojimo, taip pat
baigus darbus. Laikytis asmens higienos
Poveikio aplinkai kontrol€s piemon€s:

a'
kad produktas nr:patektq i aplinl<q.

S DUOMENV LAPAS

4 lapas i5 I lapq
Parengimo data : 2009-07-1 4
Paskutiniojo perZirirdjirno data:
21017 -11-15

8.1. Kontrol6s parametrai
Sieros r0gStis
TWA=1mg/m3,garai
STEL = 3 mg/m3,garai
8.2. Poveikio kontrol6
Techninds priemonds: UZtikrinti efektyviq q. Vengti kontakto su oda, akimis ir darbuZiais, Plauti rankas
priei pertrauk€les ir i5kart po produkto dojimo. Darbo vietoje turi bUti akiq praplovimui skirto skys6io bulelis
arba avarinis akiq praplovimo fontandlis.

apsauginiai akiniai. Indelis akims plauti su Svariu vanderrriu.

. Ddvdti apsauginius drabuZius jei lb0tina. Avdti guminiusi batus.
AkiVveido apsaugai Sandariai prigl
Odos apsauga: DrabuZiai ilgomis
Rankq apsauga: Pra5oma laikytis instru
pir5tiniq tiek€jas. Taip pat atsiZvelgti j

d€l prasisunkirno ir prasiskverbimo trukm€s, kurias pateikia
vietines s?lygas, kuriomis; produktas yra naudcr'jamas,

www.ekotakas.lt

Piritinds nedelsiant turi buti nusimaunamos ir pal<eidiamos,

medZiagos prasiskverbimo poZymiui. Pir5tiniq medi:iaga: PVC
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ekotakas
TREATMENT FOR NATURE

Szrugos duomenq lapas
Pagal ES 20'15/830
Cheminis produktas; Poliflock SM 1l SO

c.

9.1. Informacija apie pagrindlnes fizines

ISVAIZDA:
SI]ALVA:
KVAPAS:
PH (1 % tirpalo):
VIRIMO TEMPERATURA:
PI-IUPSNIO TEMPERATIJRA:
DEGUMAS (kietqjq medZiagq, dujq):
SPROGSTAMUMAS:

Zemutin€, t0rio%
Viriutin€. turio%

OKSIDACINES SAWBES:
GARQ SLEGIS:
TANKIS, g/cm3:
TIRPUMAS:
TIRPUMAS VANDENYJE:
PASISKIRSTYMO KOEFICIENTAS: n-ok
KLAMPA:
GARQ TANKIS:
GARAVIMO GREITIS:
TERMINIS SKILIMAS:

9.2. Kita informacija
Ndra.

10.1, Reaktingumas
Esdinanti metalus.
10,2. Cheminls stabilumas
Naudojant pagal paskirti ir laikantis
10.3, Pavojingq reakcijq galimybes
Esdina rnetalus.
10.4. Vengtinos sqlygos
Vengti ui5alimo, aukStq temperatilrq.
10.5. Nresuderinamos medZiagos
Neatspar[is rigStims metalai (alium inis,
10.6. Pavojingi skilimo produktai
Sieros olrsidai.

www.ekotak,ars.ll

DUOMETNU LAPAS

chemlnes savybes

is/vanduo

:;kystis
tamsiai ruda
silpnas
"1
't04-107
netaikoma
netaikomas
neiStirtas

nei5tirtos
neiStirtas
1,54
ndra duomenq
visi$kai tirpus
neiStirtas
7 mPa,s(20 oC) i35% vandeninio tirpal
neiStirtas
neiStirtas
315

, geleiiis), lbazAs, oksiduojandios med2iagos.

,1\rJ . ;.11,+t h,tua;"
\F.i( ^,;t/..,i:
;:in,., irriatl

hj.: \ ?lir ,1i { i:}\,i
ti?a iil it;il;;l

'lr' llili$i ! iill i{i 4,11*:l
Jf i:il:1*s rr*lii{,l.Jini.Jr, li

I Aa S'EA bankas
AS LT68 7041 0600 0326,4282
AIB S,f,edbank

A'/S L1-36 7300 0100 7017 S168

ir;dt ttt r: t t:t 1'J.\l;lrti!<1
t't!+ |tli r^+r,j. i.f:ta4/;iji]r!

5 lapas i5 8 lapq
F'a reng im o data: 2Or)t)-O 7 - 1 4
P askutiniojo perZi0rrljirno data:
2017-11-15
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elkotak s
TRFAIT"lENT F.)ri ti.iltit E S,A os DUoME|IU LAPAS

www,eKotaka!i.ll

6 lapas i5 8 lapq
Parengimo data: 2009-07-1 4
Paskutiniojo perZiiir6j inno data:
21J17-11-15

Cfreminis produktasr Poliflock SM 1I S0

1_1.1, Informacija apie toksini poveiki
U mus toksiikurnas; Kenksm inga prarijus, 50 nurijus (Ziurkems>2000 mg/kg
Odos esdinimas ir (arba) dirginimas: paka irr ilgalaikis kontaktas gali dirginti odq.

tytas.

T oksi S ku m a s re p rodukcijai : Nenustatytas.

Saugos duomenq lapas
Pagal EiS 2015/830

Kv4pavimo takq arba odos jautrinimas:
M utagen i S ku masi N en ustatytas.
Kance roge n iSku m as: Nen ustatytas.

Specffrn,is toksr$kumas ko n kredi a m
Specifrnris foksl.ikumas ko n kre ii a m
Asp iracijos p avojus : Nenustatytas.

12.1. TolksiSkumas

(STOT) (vienkaftinis poveikis): Nenustatytas.
(SIOD gaftotinis poveikis): Nenustertytas.

vardens organi;zmams.Gali sumaZinti vandens pH ir b0ti kenk
12.2, Patvarumas ir skaitomumas
Netaikorna neorganindms mediiagoms.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas
NetikBtinas produkto biologinis kaupimasis
Pasiskir,stymo koeficientas: n-oktanoli
priedo 2 stulpelj tyrimo atlikti nereikia.

: netaikomas, neorganinis junginys, Pagal REACH Vll

1907' 12006 Priedo Xl | | reikalavimus.

pavojirrgu vandens organizmams.

13,1,Atliekq tvarkymo metodai
Atliekos turi b0ti tvarkomos vadovaujantis
jstatymq".
Atliekq kodas: 06 03 14 (kietosios druskos i

UZTeniilos PAKUoTES TVARKYMAS:
01 02 15 01 04

14,'l . JT numeris
3264
14.2. JT teisingas krovinio pavadinirnas

i EDUS SI(YSTIS, RUGSTINIS. NEORGAN
14.3. Galbenimo (veZimo) pavojingurno
a

aliojanciomir; ,,Atliekq tvarkymo taisyklemis" ir ,,LR atliekur tvarkymo 
1

tirpalai). Jas pa5alinti kartu su buitintimis atliekomis negerlima. 
1

etinkantos panaudolirnui ir uZteritos pakuot€s sutvarkymo kodas '15 
l

Lfl , ",1t ,g"l_![lsti k I in e_t gKwle ).

S, Poliflock SM 1150
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ekotakas
1 REAIMENI FOR NATURE

r 14.4. Pakuot6s grupe

14,5. Pavojus aplinkai
Nekenksmingas
14.6. Specialios atsargumo priemon6s
Ndra
14.7, Nosupakuotq kroviniq veiimas
Ndra

www.ekotakas.lt

DUIOMEI$U LAPAS

7' lapas i6 8 lapq
Parengimo data: 2009-07 -1 4
Paskutiniojo perZiEr€ jimcl data;
2017 -11-15

amlt

MAFIPOI- 73178ll priedq ir IBG kodeksq

Saugosi duomenq lapas
PagaltiS 20151830
Cheminis produktas; Poliflock SM 1150

15. tNF

ijg saugos, sveikatos iir aplinkos teis6s aktai
ir preparatq kiasifikavirno ir Zenklinirro tvark;q';

Ziagq profesinio poveikio ribiniai dydZiai. lil,atavimo ir

alavimq ir jo pateikimo profesionaliems n:rudotojams

chenriniq veiksniq darrbe nuostatus" ir ,Darbuotojq
io darbe nuostatus';
ojamos med2iagos";

arkymo istatyme";
ir pakuo6iq atliekq tvarkymo jstatymq";
q mediiagq kontrolBs istatymq";

uodamq daiktq (prekiq) 2enklinimo ir kainq nurodymo

, Zenklinimas pagal190712006 EB ir 1272l2tJtJB EB.

15.2. Cheminds saugos vertinimas
Produktr.r i atl i ktas chemin€s sa ugos vertini rjras.

tr,Jntj tr!(ijJj'n4,t
:,a..,rj ij U lli
i 1r, ir i .itt:,iil

i';, - :::: :! I :: .',
'tii ':,'t rl'li'.tf;

ii j',i\.t.ii\ ='!l:t t,l /"a,l1::a

l;; !"1i.:?.t,,,rr' 
^t, 

!t:,' i rr.ir rr

): ) :, : )r: ,tr.i' iifr-l rl,^ ,r,:r |Ii'iji-?J,

i:t j r,t!.i :1 (

:.) .lr i.r .1.i rr;rtl,j.
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www.ekotakas.lt

SAUGOS DUTOMENIU LAPAS

Saugors duomenq lapas I lapas i5 8 iapq
Parengimo data: 2009-07-1 4
Paskutin iojo perZi0rdjirno data:
2017-11-15

Pagal l-S 2015/830
Cheminis produktas.' Poliflock SM 1150

H FRA;Z|U rR p SKA|TMEN|N|U zerurlql SARASAS @agat 2,3 skittis):
H335 Giali dirginti kv€pavimo takus;
H314 Smarkiai nudegina odq ir pa2eidZia akis;
H290 Giali dsdinti metalus.
P234 Laikyti tik originalioje talpykloje;
P260 Neikv€pti garq;

P26 1 Sten gtis n ejkv€pti dulkiq/d 0m q/d ujq/f ri ko/g arq I aerozolio;
P264 F,o naudojimo kruopS6iai nuplauti rapkas,

P271 Naudoti tik lauke arba gerai vedinarhoje patalpoje; P280 M0veti apsaugines pir5tines/ddvdti apsauginius
drabuiius/naudoti akiq (veido) apsaugos priemones;
P301 + P330 + P331 PRARIJUS iSskalautiburnq, NESKATINTtv€mimo;
P303 i P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukq): Nedelsiant nuvilkti/pa5alinti visus u2terStus

drabu2ius. Odq nuplauti vandeniu/6iurkSle;
P363 UZter5tus drabuiius iSskalbti priei vQljuos apsivr:lkant;
P304 + P340 IKVEPUS: lsneSti nukentdjusjii i grynq orq; jam butina ramybe ir padetis, leidZiainti laisvai
kvApuoti;

P310 Nedelsiant skambintiiAp.sinuodijimq kontroles ir informacijos biurq arba kreiptis igydytojA;
P321 Specialus gydymas: patekus ant odQs gausiai pleruti vandeniu su muilu;
P305 + P351 + P338 PATEKUS I AKIS: Kelias minufes atsargiai plauti vandeniu. lsimti kontaktinius lgSius,
jeigu jie yra ir jelgu lengvai galima tai pad4ryti. Toliau plauti akis;
P312 Pasijutus blogai, skambinti i APSINUODIJIMU |(ONTRO[-ES lR INFORI/IACIJOS BIURA arlrra kreiptis i
gydytojq;

P390 Absorbuoti iisiliejusiq medZiagq, siel6iant iSvengti materialinds ialos
P4 05 Lilikyti u2rakintq;
P4 03 + P233 Laikyti gerai v€dinarnoje vietpje. Talpyklq laikyti sandariai uidaryt€t;
P406 Laikyti korozijai atsparioje talpykloje, turindioje atspariq vidinq dangg.
P501 Turini/talpyklq i6pilti (iSmesti) pagal daliojandias ,,,Atliekq tvarkymo taisyklers".

'& ;" ,:: .. \ rrti:". f il:"lt: i

t'r::',tai 
^t:i.' 

l'il:/..1 ):r', :t : 14 ii:.;, ta4.:

t r.1 i )li /t,r,r1i , .,:,;i '<ii
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 
  

Saugos duomenų lapas 
Pagal ES 2015/830 
Cheminis produktas: Poliflock SM 1150 

1 lapas iš 8 lapų 
Parengimo data: 2009-07-14 
Paskutiniojo peržiūrėjimo data: 
2017-11-15  

  
 

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 
 
1.1. Produkto identifikatorius 
Produkto prekinis pavadinimas: POLIFLOCK SM 1150 
Produkto tipas: mišinys. 
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimai būdai 
Nustatyti naudojimo būdai: koaguliantas nuotekų valymui. 
Nerekomenduojami: nėra.  
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 
Tiekėjas: UAB „Ekotakas“ 
Adresas: Savanorių pr. 435, LT-49280 Kaunas 
Šalis: Lietuva 
Tel.: +370 37 407039 
Fax.: +370 37 407038 
El.paštas: info@ekotakas.lt 
1.4. Pagalbos telefono numeris 
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą tel. nr.: +370 5 2362052, +370 687 53378, el.paštas: 
info@tox.lt, Šiltnamių g. 29, LT-2043 Vilnius 
Bendras pagalbos telefonas: 112. 
 

2. GALIMI PAVOJAI 
 
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 
Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: Odos ėsdinimas ir akių pažeidimas 1A kategorija; Gali 
dirginti kvėpavimo takus 3 kategorija;   
Ženklinimo elementai 
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:  

 Pavojinga 

Pavojingumo frazės: H335 Gali dirginti kvėpavimo takus; H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis; H290 
Gali ėsdinti metalus.  
Atsargumo frazės: prevencinės – P234 Laikyti tik originalioje talpykloje; P260 Neįkvėpti garų; P261 Stengtis 

neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio; P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas, P271 Naudoti 

tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje; P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius 

drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones; 

Atoveikis P301 + P330 + P331 PRARIJUS išskalauti burną, NESKATINTI vėmimo; P303 + P361 + P353 

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti 

vandeniu/čiurkšle; P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant; P304 + P340 ĮKVĖPUS: 

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti; P310 Nedelsiant 

skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją; P321 Specialus gydymas: 

patekus ant odos gausiai plauti vandeniu su muilu; P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes 

atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu  lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti 

akis; P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba 

kreiptis į gydytoją; P390 Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos 

Laikymas P405 Laikyti užrakintą; P403 + P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai 
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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 
  

Saugos duomenų lapas 
Pagal ES 2015/830 
Cheminis produktas: Poliflock SM 1150 

2 lapas iš 8 lapų 
Parengimo data: 2009-07-14 
Paskutiniojo peržiūrėjimo data: 
2017-11-15  

  
 

uždarytą; P406 Laikyti korozijai atsparioje talpykloje, turinčioje atsparią vidinę dangą. 
Šalinimas P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančias „Atliekų tvarkymo taisykles“. 

Pavojingi komponentai: Geležies druskos; Organinis koaguliantas. 
Kiti pavojai 
Nėra. 

3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 
 
3.2. Mišiniai  

Šis produktas yra mišinys. Mišinio cheminė prigimtis – metalo druskos. 

Pavojingos sudedamosios dalys: 

Cheminis 
pavadinimas 

CAS Nr. EINECS Nr. 
ELINCS Nr. 

REACH reg.nr. Koncentracija 
(%) 

Klasifikacija pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 
1272/2008 

Metalo 
druskos 

- - - 
 

30 Odos ėsdinimas 1A 
kategorija H314; 
Akių dirginimas 2 
kategorija H319; 
Odos dirginimas 2 
kategorija H315; 
Gali dirginti 
kvėpavimo takus 3 
kategorija H335 

Organinis 
koaguliantas 

- - - 20 Akių dirginimas 2 
kategorija H319; 
Odos dirginimas 2 
kategorija H315; 

 

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 
 
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Įkvėpus: Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą. 
Patekus ant odos: Nešvarius drabužius ir batus nusivilkti. Patekus ant odos nuplauti dideliu kiekiu vandens. 
Nedelsiant kreiptis į gydytoją. 
Patekus į akis: Atvėrus akių vokus ne trumpiau kaip 15 minučių akis gausiai plauti drungnu švariu tekančiu 
vandeniu. Nedelsiant kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: Netyčia produktą nurijus nesistengti sukelti vėmimo. Skalauti burną vandeniu, išgerti 1-2 stiklines 
vandens. Skubiai kviesti gydytoją.  
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

Simptomai: Ardantis poveikis. Gali sukelti negrįžtamą akių pakenkimą. 

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

Rizikos: gerai praplauti vandeniu. 
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5.  PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 
 
5.1. Gesinimo priemonės 
Tinkamos gesinimo priemonės: Produktas nedegus. Pakuotes/talpyklas atvėsinti vandens srove. 
Netinkamos gesinimo priemonės: Nėra. 
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
Pavojingi skilimo produktai: Kaitinant virš skilimo temperatūros gali susidaryti toksiškos dujos. Sieros oksidai. 
5.3. Patarimai gaisrininkams 
Apsauginės priemonės: Dėvėti kvėpavimų takų ir spec.gaisrininkų drabužius. 
Kita informacija: Saugoti, kad išsipylęs produktas nepatektų į kanalizaciją ir atvirus vandens telkinius, gruntą.. 
 

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 
 
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
Asmens atsargumo priemonės: Įvykus avarijai, pvz. išsipylus dideliam produkto kiekiui, kilus gaisrui ir pan., 
avarijos vietoje turi būti tik avarijos pasekmes likviduojantis personalas. Užtikrinti pakankamą patalpų vėdinimą. 
Apsaugos priemonės: Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, pirštines ir akių/veido apsaugos priemones. 
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 
Saugoti, kad išsipylęs produktas nepatektų į kanalizaciją ir atvirus vandens telkinius, gruntą. Išsipylus dideliam 
kiekiu pranešti atitinkamoms institucijoms. 
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
Smulkūs išsiliejimai: Praskiesti likučius vandeniu ir po to neutralizuoti kalkių arba klinčių milteliais iki kietos 
konsistencijos. Susemti ir sušluoti. Gali būti pašalinta pagal vietinių ir nacionalinių taisyklių reikalavimus. 
Dideli išsiliejimai: Pašalinti išsiliejusius likučius naudojant vakuuminį surinktuvą. Praskiesti likučius vandeniu ir 
po to neutralizuoti kalkių arba klinčių milteliais iki kietos konsistencijos. Susemti arba sušluoti medžiagos 
likučius. Gali būti pašalinta pagal vietinių ir nacionalinių taisyklių reikalavimus. 
Likučiai: Susemti arba sušluoti medžiagos likučius. Šalinti kaip kenksmingas atliekas. 
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 
Skyrius Nr. 7: Naudojimas ir sandėliavimas; Skyrius Nr. 8: Poveikio prevencija/asmens apsauga: Skyrius Nr. 
13: Atliekų tvarkymas. 
 

7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS 
 
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 
Užtikrinti atitinkamą (pakankamą) vėdinimą. Laikytis darbų saugos taisyklių. Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 
skyrių. 
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 
Saugaus sandėliavimo sąlygos: Konteinerį laikyti gerai uždarytą sausoje ir gerai vėdinamoje patalpoje, 
temperatūra virš 0°C. Ėsdina metalus. 
Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: neatsparūs rūgštims metalai (aliuminis, 
varis, geležis), bazės, oksiduojančios medžiagos. 
Reikalavimai preparato pakuotei: Laikyti plastikinėse (PE, PP, PVC), stiklu padengtose poliesterinėse, 
epoksidu padengtose betoninėse, titano, atspariose rūgštims ar guma padengtose  plieninėse pakuotėse. 
7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 
Skyrius Nr. 1.2. 
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8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA 
 
8.1. Kontrolės parametrai 
Sieros rūgštis 
TWA = 1 mg/m³, garai 
STEL = 3 mg/m³,garai  
8.2. Poveikio kontrolė 
Techninės priemonės: Užtikrinti efektyvią ventiliaciją. Vengti kontakto su oda, akimis ir darbužiais. Plauti rankas 
prieš pertraukėles ir iškart po produkto naudojimo. Darbo vietoje turi būti akių praplovimui skirto skysčio butelis 
arba avarinis akių praplovimo fontanėlis. 
Akių/veido apsauga: Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai. Indelis akims plauti su švariu vandeniu. 
Odos apsauga: Drabužiai ilgomis rankovėmis. Dėvėti apsauginius drabužius jei būtina. Avėti guminius batus. 
Rankų apsauga: Prašoma laikytis instrukcijų dėl prasisunkimo ir prasiskverbimo trukmės, kurias pateikia 
pirštinių tiekėjas. Taip pat atsižvelgti į specifines vietines sąlygas, kuriomis produktas yra naudojamas, 
įpjovimų pavojų, įbrėžimus, kontakto trukmę. Pirštinės nedelsiant turi būti nusimaunamos ir pakeičiamos, 
atsiradus bet kokiam jų pakenkimo ar cheminės medžiagos prasiskverbimo požymiui. Pirštinių medžiaga: PVC 
ir neopreninės pirštinės. Apsauginės pirštinės, atitinkančios EN 374. Prasiskverbimo trukmė: > 480 min. 
Kvėpavimo takų apsauga: : Įprastinėmis naudojimo sąlygomis kvėpavimo takų pasaugos nereikalaujama. 
Esant dideliems garų, rūko ar aerozolių kiekiams, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. (filtras P2, 
EN143). 
Asmens higienos priemonės: Prausti rankas ir veidą prieš pertraukėles ir iškart po produkto naudojimo, taip pat 
baigus darbus. Laikytis asmens higienos taisyklių. 
Poveikio aplinkai kontrolės priemonės: Saugoti, kad produktas nepatektų į aplinką. 
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9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 
 
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
 
IŠVAIZDA:                                                      
SPALVA:                                                                                 
KVAPAS:                                                                                 
PH (1 % tirpalo):  
VIRIMO TEMPERATŪRA:                                                         
PLIŪPSNIO TEMPERATŪRA:                                                   
DEGUMAS (kietųjų medžiagų, dujų):                                          
SPROGSTAMUMAS:                                                                
       Žemutinė, tūrio%                                                                  
       Viršutinė, tūrio%                                                                             
OKSIDACINĖS SAVYBĖS:                                                       
GARŲ SLĖGIS:                                                                                                                                                    
TANKIS, g/cm3:                                                                         
TIRPUMAS:                                                                              
TIRPUMAS VANDENYJE:                                                          
PASISKIRSTYMO KOEFICIENTAS: n-oktanolis/vanduo              
KLAMPA:                                                                                  
GARŲ TANKIS:                                                                         
GARAVIMO GREITIS: 
TERMINIS SKILIMAS: 
 
9.2.  Kita informacija 
Nėra. 

skystis 
tamsiai ruda 
silpnas 
~1 
104-107 
netaikoma 
netaikomas 
neištirtas 
–         
–           
neištirtos 
neištirtas 
1,54 
nėra duomenų 
visiškai tirpus 
neištirtas 
7 mPa.s(20 oC) 35% vandeninio tirpal 
neištirtas 
neištirtas 
315 
 

 

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 
 
10.1. Reaktingumas 
Ėsdinanti metalus. 
10.2. Cheminis stabilumas 
Naudojant pagal paskirtį ir laikantis sandėliavimo taisyklių ir saugos reikalavimų produktas stabilus. 
10.3. Pavojingų reakcijų galimybės 
Ėsdina metalus. 
10.4. Vengtinos sąlygos 
Vengti užšalimo, aukštų temperatūrų. 
10.5. Nesuderinamos medžiagos 
Neatsparūs rūgštims metalai (aliuminis, varis, geležis), bazės, oksiduojančios medžiagos. 
10.6. Pavojingi skilimo produktai 
Sieros oksidai. 
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11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 
11.1. Informacija apie toksinį poveikį 
Ūmus toksiškumas: Kenksminga prarijus. LD50 nurijus (žiurkėms >2000 mg/kg 

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: Pakartotinas ar ilgalaikis kontaktas gali dirginti odą. 
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: Nenustatytas. 
Mutageniškumas: Nenustatytas. 
Kancerogeniškumas: Nenustatytas. 
Toksiškumas reprodukcijai: Nenustatytas. 
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) (vienkartinis poveikis): Nenustatytas. 
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) (kartotinis poveikis): Nenustatytas. 
Aspiracijos pavojus: Nenustatytas. 
 

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 
12.1. Toksiškumas 
Gali sumažinti vandens pH ir būti kenksmingas vandens organizmams. 
12.2.  Patvarumas ir skaitomumas 
Netaikoma neorganinėms medžiagoms. 
12.3. Bioakumuliacijos potencialas 
Netikėtinas produkto biologinis kaupimasis. 

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: netaikomas, neorganinis junginys, Pagal REACH VII 

priedo 2 stulpelį tyrimo atlikti nereikia. 

12.4. Judrumas dirvožemyje 
Tirpus vandenyje. 

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
Neatitinka kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 Priedo XIII reikalavimus. 
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 
Gali sumažinti vandens pH ir tokiu būdu būti pavojingu vandens organizmams.  
 

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 
13.1. Atliekų tvarkymo metodai 
Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis galiojančiomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis” ir „LR atliekų tvarkymo 
įstatymą“. 
Atliekų kodas: 06 03 14 (kietosios druskos ir tirpalai). Jas pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis negalima. 
UŽTERŠTOS PAKUOTĖS TVARKYMAS: Netinkamos panaudojimui ir užterštos pakuotės sutvarkymo kodas 15 
01 02 (plastikinė pakuotė), 15 01 04 (metalinė pakuotė), 15 01 07 (stiklinė pakuotė). 

14.  INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 
 
14.1. JT numeris 
3264 
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas  
ĖDUS SKYSTIS, RŪGŠTINIS, NEORGANINIS, Poliflock SM 1150 
14.3. Gabenimo (vežimo) pavojingumo klasė 
8 
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14.4. Pakuotės grupė 
III 
14.5. Pavojus aplinkai 
Nekenksmingas 
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams 
Nėra 
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą 
Nėra 
 

15.  INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 
 
15.1. Su konkrečia chemine medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

- Pagal galiojančią „Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarką“; 
- Pagal higienos normą HN 23 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir 

poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai “; 
- Pagal galiojančią „Saugos duomenų lapo reikalavimų ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams 

tvarką“;  
- Pagal galiojančius „Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatus“ ir „Darbuotojų 

apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatus“; 
- Pagal higienos normą HN 36 “Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“; 
- Pagal galiojantį „Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“; 
- Pagal galiojantį „Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą“; 
- Pagal galiojantį „Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymą“; 
- Pagal galiojančias „Atliekų tvarkymo taisykles“; 
- Pagal galiojančias „Lietuvos Respublikos parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo 

taisykles“; 
- Klasifikavimas pagal 67/548 EEB,1272/2008 EB, ženklinimas pagal 1907/2006 EB ir 1272/2008 EB. 

 
15.2. Cheminės saugos vertinimas 
Produktui atliktas cheminės saugos vertinimas. 
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16.  KITA INFORMACIJA 
 
H FRAZIŲ IR P SKAITMENINIŲ ŽENKLŲ SĄRAŠAS (pagal 2, 3 skiltis): 
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus;  
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis;  
H290 Gali ėsdinti metalus.  
P234 Laikyti tik originalioje talpykloje;  

P260 Neįkvėpti garų;  

P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio; 

 P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas,  

P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje; P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius 

drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones; 

P301 + P330 + P331 PRARIJUS išskalauti burną, NESKATINTI vėmimo; 

 P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus 

drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle;  

P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant;  

P304 + P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai 

kvėpuoti;  

P310 Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją;  

P321 Specialus gydymas: patekus ant odos gausiai plauti vandeniu su muilu;  

P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, 

jeigu jie yra ir jeigu  lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis;  

P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į 

gydytoją;  

P390 Absorbuoti išsiliejusią medžiagą, siekiant išvengti materialinės žalos 

P405 Laikyti užrakintą;  
P403 + P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą;  
P406 Laikyti korozijai atsparioje talpykloje, turinčioje atsparią vidinę dangą. 
P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančias „Atliekų tvarkymo taisykles“. 
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Puslapis 1/7

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 10.06.2020 Peržiūrėta: 18.05.2020Versijos numeris 2

51.0.6

1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

· 1.1 Produkto identifikatorius

· Prekybos ženklas:RUSTOL ESF

· Gaminio numeris:73441002
· 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· Medžiagos / mišinio panaudojimas
Pagalbinės tekstilės priemonės
Putų neutralizatorius

· 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
· Gamintojas / tiekėjas
RUDOLF GmbH
Altvaterstrasse 58-64
D-82538 Geretsried
Tel.: +49-(0)8171-53-0
Fax.: +49-(0)8171-53-191
e-mail: Doris.Christl@rudolf.de

· Informacijos šaltinis:Aplinkos ir produktų saugumo skyrius
· 1.4 Pagalbos telefono numeris:+49-8171-53-222

* 2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

· 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
· Klasifikavimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008Gaminys neklasifikuojamas pagal KŽP reglamentą.

· 2.2 Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008atkrenta
· Pavojaus piktogramosatkrenta
· Signalinis žodisatkrenta
· Pavojingumo frazės atkrenta
· Papildomos nuorodos:
EUH208 Sudėtyje yra mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-2H-

izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.
EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

· Ypatingos pavojų žmogui ir aplinkai nuorodos
produktą naudojant išpurškimo metodu,susidarantys aerozolio lašai gali iššaukti kvėpavimo takų sudirginimą
Produktas ženklintinas pagal paskutiniąją "Bendrojo mišinių klasifikavimo ES direktyvos" aprašymo
redakciją.

· 2.3 Kiti pavojai
· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.

* 3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

· 3.2 Cheminė charakteristika: Mišiniai
· Aprašymas:
mišinys iš:
polisiloksano junginys
emulgatoriai

· Pavojingos sudedamosios medžiagos :
CAS: 122-99-6
EINECS: 204-589-7
Reg.nr.: 01-2119488943-21

2-fenoksietanolis Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319 0,5-1%

(Tęsinys 2 psl.)
 LT 
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Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 10.06.2020 Peržiūrėta: 18.05.2020Versijos numeris 2

Prekybos ženklas:RUSTOL ESF

(Puslapio 1 tęsinys)

51.0.6

· Papildomos nuorodosNurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

· 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
· Bendra informacija: ilgalaikių negalavimų atveju iškviesti gydytoją
· Įkvėpus: Garantuoti tyrą orą, tęsiantis negalavimams, kreiptis į gydytoją.
· Po kontakto su oda:Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
· Po kontakto su akimis:Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu.
· Prarijus:
Kreiptis medicininės pagalbos.
neiššaukti vėmimo
apalpusiems asmenims negalima nieko įpilti

· 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

· 5.1 Gesinimo priemonės
· Tinkamos gesinimo medžiagos:
CO2, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti vandens sorve arba alkoholiui
atspariomis putomis.

· Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos:Vanduo pilna srove
· 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Gaisro atveju galima naudoti:
Anglies monoksidas (CO)
Esant tam tikroms gaisro ypatybėms, neatmetama kitų nuodingų medžiagų pėdsakų galimybė.

· 5.3 Patarimai gaisrininkams
· Ypatingos saugos priemonės: Nešioti nuo aplinkos oro nepriklausantį kvėpavimo apsaugos prietaisą.
· Kitos nuorodos
Gaisro ir gesinimo vandens likučiai turi būti sutvarkyti pagal atitinkamas žinybines instrukcijas.

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

· 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Neprileisti asmenų ir pasilikti priešvėjinėje pusėje.
laikytis saugos instrukcijų(˛iurėk 7 ir 8 skyrius)

· 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:
Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/gruntinius vandenis.

· 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:
Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).

· 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

· 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Indus laikyti sandariai uždarytus.
(Tęsinys 3 psl.)
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· Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo:Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.

· 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
· Sandėliavimas:
· Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:Naudoti talpas iš poliolefinų.
· Nuorodos dėl laikymo bendrai:Laikyti atskirai nuo oksiduojančių priemonių.
· Kitos sandėliavimo nuorodos:Saugoti nuo šalčio.
· Rekomenduojama sandėlio temperatūra: 5-30 °C
· Sandeliavimo stabilumas:
Storage period: Stable for at least 6 month if stored properly in originally closed containers.

· 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

· Papildomos nuorodos techninės įrangos pritaikymui:Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.

· 8.1 Kontrolės parametrai
· Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:
122-99-6 2-fenoksietanolis
AGW (DE) IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 5,7 mg/m³, 1 ppm

1(I);DFG, Y, 11

· Papildomos nuorodos:Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

· 8.2 Poveikio kontrolė
· Asmens saugos priemonės:
· Bendrosios saugos ir higienos priemonės:
Atkreiptinas dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.

· Kvepavimo takų apsauga:
. 
Kvėpavimo apsaugą naudoti susidarant aerozoliams arba rūkui.

· Rekomenduojamas trumpalaikio naudojimo filtras:P 
· Rankų apsauga:

Apsauginės pirštinės

Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.
· Pirštinių medžiaga
Nitrilo kaučiukas
Rekomenduojamas medžiagos storis: ≥  0.4 mm

· Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpisSusidėvėjimo vertė: ≤  6 (480 min) lygis
· Apsaugai nuo apipurškimo tinka pirštinės iš šių medžiagų:
Butilo kaučiukas
Nitrilo kaučiukas

· Akių apsauga:

Apsauginiai akiniai

(Tęsinys 4 psl.)
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· Kūno apsauga:Apsauginiai drabužiai

9. SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
· Bendra informacija
· Išvaizda:

Forma: Skysta(s)
Spalva: Balta(s)

· Kvapas: Silpna(s), būdinga(s)

· pH vertė esant 20 °C (68 °F): 7 - 8

· Sudėties pakeitimas
Lydimosi/užšalimo temperatūra: > 0 °C (> 32 °F)
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros
intervalas: > 100 °C (> 212 °F)

· Pliūpsnio temperatūra: > 100 °C (> 212 °F)

· Savaiminio užsidegimo temperatūra: Produktas savaime neužsidega.

· Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.

· Garų slėgis esant 20 °C (68 °F): 23 hPa (17,3 mm Hg)

· Tankis esant 20 °C (68 °F): ca. 1,01 g/cm³ (ca. 8,42845 lbs/gal)

· Tirpumas / Maišymas su
vandeniu: Pilnai maišytina(s).

· Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Nenustatyta.

· Klampa:
Dinaminis esant 20 °C (68 °F): ca. 140 mPas

· 9.2 Kita informacija Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

* 10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

· 10.1 ReaktingumasNo hazardous reaction when handled and stored according to provisions.
· 10.2 Cheminis stabilumasThe product is stable under normal conditions.
· Terminis irimas / vengtinos sąlygos:Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
· 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė
laikantis sandėliavimo ir vartojimo instrukcijų nebus jokių pavojingų reakcijų

· 10.4 Vengtinos sąlygosNėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.5 Nesuderinamos medžiagos:reakcijos su stipriais oksidatoriais
· 10.6 Pavojingi skilimo produktai:naudojant pagal nurodymą,jokių

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

· 11.1 Informacija apie toksinį poveikį
· Ūmus toksiškumasRemiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

· Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:
Oralinis(ė) LD-50 > 15 000 mg/kg (Rat)

(Tęsinys 5 psl.)
 LT 

184



Puslapis 5/7

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 10.06.2020 Peržiūrėta: 18.05.2020Versijos numeris 2

Prekybos ženklas:RUSTOL ESF

(Puslapio 4 tęsinys)

51.0.6

· Pirminis perštėjimo efektas:
· Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimasRemiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas
dėl produkto sudėties galimi lengvi akių sudirginimai

· Kvėpavimo takų arba odos jautrinimasRemiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Papildomos toksikologinės nuorodos:
produktas nebuvo išbandytas.Teiginys yra kildinimas iš atskirų komponentų savybių
naudojant išpurškimo metodą ir esant nepakankamam nutraukimui susidarantys aerozolio lašai gali iššaukti
˛ymų kvėpavimo takų sudirginimą!Prašome besąlygiškai laikytis skyriuje esančių nurodymų

· CMR padarinius (kancerogeniškumą, mutageniškumą ir toksiškumą reprodukcijai)
· Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėmsRemiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· KancerogeniškumasRemiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Toksiškumas reprodukcijaiRemiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· STOT (vienkartinis poveikis)Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· STOT (kartotinis poveikis)Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Aspiracijos pavojusRemiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

* 12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

· 12.1 Toksiškumas
· Vandeninis toksiškumas:
LC-50 > 50 mg/l (Vertebrata)

· 12.2 Patvarumas ir skaidomumasNėra jokių kitų svarbių informacijų.
· Metodas:OECD 302 B
· Analizės metodas:DOC- sumažėjimas
· Išskyrimo metodas:> 70 %
· 12.3 Bioakumuliacijos potencialasNėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.4 Judumas dirvožemyjeNėra jokių kitų svarbių informacijų.
· Ekotoksiniai poveikiai:
· Pastaba:atkrenta

· Elgesys valymo įrengimuose:
EC-50 > 1500 mg/l (activated sludge)

Elimination > 70 % (OECD 302 B)

· Kitos ekologinės nuorodos:
· Cheminio deguonies poreikio vertė: 150 mg/g
· Biocheminio deguonies poreikio vertė: 40 mg/g
· AOX nuorodos:-produktas neturi jokių organiškai surištų halogenų,kurie turi įtakos AOX- reikšmėms
· Pagal ES direktyvą Nr. 2006/11/EB turi šių sunkiųjų metalų ir darinių:
remiantis receptūra nutekamuosiuose vandenyse nesusidaro jokių sunkiųju metalų reikšmingų kiekių

· Bendrosios nuorodos:
produkto ekotoksinis poveiks nebuvo tirtas.Dėl to teiginys kildinamas iš panašios struktūros ar sudėties
produktų arba iš ˛aliavos atskirų duomenų
Surfaktantas (-ai)esantis (-ys) šiame preparate 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.

· 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.
· 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikisNėra jokių kitų svarbių informacijų.

 LT 
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13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

· 13.1 Atliekų tvarkymo metodai
· Rekomendacija:
Mažesnius kiekius galima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis.
Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.
Laikantis ypatingųjų atliekų reglamento privaloma po išankstinio apdorojimo pristatyti į tam tikslui turinčią
leidimą ypatingųjų atliekų deginimo įmonę.

· Nevalytos pakuotės:
· Rekomendacija:Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.
· Rekomenduojamas valiklis:Vanduo, jeigu įmanoma pridedant valymo priemonės.

14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

· 14.1 JT numeris
· ADR, ADN, IMDG, IATA atkrenta

· 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas
· ADR, ADN, IMDG, IATA atkrenta

· 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· klasė atkrenta

· 14.4 Pakuotės grupė
· ADR, IMDG, IATA atkrenta

· 14.5 Pavojus aplinkai: Nevartotina.

· 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams Nevartotina.

· 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL
konvencijos II priedą ir IBC kodeksą Nevartotina.

· UN "Model Regulation": atkrenta

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

· 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· 15.2 Cheminės saugos vertinimas:Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

* 16. SKIRSNIS. Kita informacija
Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra
pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

· Svarbios frazės
H302 Kenksminga prarijus.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

· Duomenų suvestinę sudarantis skyrius:Aplinkos ir produktų saugumo skyrius.
· Asmuo kontaktams :produktų saugumas

(Tęsinys 7 psl.)
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· Santrumpos ir akronimai:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Ūmus toksiškumas - prarijus – 4 kategorija
Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2 kategorija

· * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys  
 LT 
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UAB “MARGŪNAS”, 
Ringuvos g. 53, LT-45245 Kaunas 

Tel.: (37) 49 10 79; faks.: (37) 49 10 80 
www.margunas.lt  

 

 
 
 

 
1.1. Produkto identifikatorius 

Cheminės medžiagos pavadinimas: NATRIO CHLORIDAS 
CAS Nr. 7647-14-5;  
EB Nr.: 231-598-3 
REACH Registracijos numeris: netaikoma. Gamtoje randama natūrali medžiaga. 
Kiti pavadinimai (sinonimai):  druska, maistinė druska, garinta druska, pašarinė druska, akmens 
druska, druskos tabletės.  
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Naudojimas: Maisto gaminimui, jonitinių vandens valymo filtrų regeneravimui, kelių apsaugai nuo 
apledėjimo, kosmetikos ir buitinės chemijos gaminių gamyboje, odos pramonėje, pašarų gamyboje, 
įvairiuose kituose technologiniuose procesuose. 
1.3. Išsami informacija apie Saugos duomenų lapo teikėją 
Tiekėjas: UAB “MARGŪNAS” 
El. pašto adresas: margunas@margunas.lt  
Už saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: zita@margunas.lt  
1.4. Pagalbos telefono numeris  
Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą,  Šiltnamių g. 29, LT-2043 Vilnius, 
telefonas: +370 (5) 2362052; el.paštas: info@tox.lt  
Bendrasis pagalbos telefonas: 112. 
 

 
 
 
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas: 
Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (GHS klasifikavimas): 
Medžiaga neklasifikuojama kaip pavojinga. 
2.2. Ženklinimo elementai: 
Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (GHS ženklinimas): 
Medžiaga neklasifikuojama kaip pavojinga. 
Pavojaus piktogramos: Netaikoma 
Signaliniai žodžiai:   Netaikoma. 
Pavojingumo frazės:   Netaikoma. 
Atsargumo frazės:   Netaikoma. 
2.3. Kiti pavojai: 
Neatitinka PBT ar vPvB medžiagų kriterijų.  
Medžiaga gali dirginti akis (daugiau informacijos – žiūr. 11 sk.). 
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3.1. Medžiagos 
Empirin ė (molekulinė) formul ė: NaCl 
Molekulin ė masė: 58,44 
Pavojingi komponentai: nėra 

CAS Nr. 
EINECS  Nr. 
ELINCS Nr. 

Cheminis 
pavadinimas 

Koncentracija (%) 
produkto masės (tūrio) 

Klasifikacija pagal 
CLP/GHS reikalavimus 

7647-14-5 231-598-3 
natrio chloridas 
(NaCl) 

> 97 nėra 

 

 
 

 
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Bendra informacija: visais atvejais, kai kyla abejonių ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, 
nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjusįsis praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti ką 
nors į burną. Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į Apsinuodijimų 
kontrolės ir informacijos biurą tel. (8~5) 236 20 52. 
Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Įkvėpus: realaus pavojaus nėra, įkvėpus dulkių – išeiti ar išnešti nukentėjusįjį į tyrą orą, suteikti 
ramybę. 
Patekus ant odos: nuplauti vandeniu su muilu. 
Patekus į akis: kuo skubiau plauti akis vandeniu, pakeliant ir nuleidžiant vokus, ne trumpiau kaip 10 
minučių. Skubiai kreiptis pagalbos į gydytoją.  
Prarijus:  prarijus didesnį kiekį, praskalauti burną vandeniu. Išgerti stiklinę vandens. 
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 
Ilgalaikis poveikis: gali dirginti akis ir odą, ją sausinti. 
Įkvėpus daug dulkių galimas kvėpavimo takų gleivinės dirginimas, kosulys, gerklės perštėjimas. 
Prarijus gali pažeisti virškinamojo trakto gleivinę, sukelti pykinimą, vėmimą, viduriavimą. 
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 
reikalingumą 
Patekus į akis, imtis šiame skyriuje nurodytų pirmosios pagalbos priemonių ir visada kreiptis 
medicininės pagalbos. 
 

 
 
 

5.1. Gesinimo priemonės 
Tinkamos (netinkamos) gaisro gesinimo priemonės: pats produktas nedegus, gaisro metu gesinimo 
priemonės turi būti parenkamos įvertinant aplink degančių medžiagų savybes.  
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
Terminio skilimo metu (> 800oC)  išsiskiria toksiškos ėsdinačios dujos – chloras. 
5.3. Patarimai gaisrininkams 
Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) 
su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį. Drabužiai gaisrininkams (įskaitant 
šalmus, apsauginius batus ir pirštines) turi atitikti Europos standartą EN 469, kurie užtikrina bazinį 
apsaugos lygį gaisro atveju. 
Gaisro gesinimo medžiagos neturi patekti į atvirus vandens telkinius. 
 

 
 
 

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONöS 

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINöS PRIEMONöS 

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONöS 
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6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros  
Išbyrėjus druskai, vengti patekimo į akis bei kontakto su oda. Neįkvėpti dulkių. Jeigu yra pavojus 
patekti į akis, įkvėpti dulkių, dideliems kiekiams patekti ant odos - dėvėti tinkamą apsauginę aprangą, 
nurodytą 8 skirsnyje. 
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 
Saugoti, kad dideli kiekiai nepatektų į kanalizaciją, vandens telkinius ar ant dirvožemio. 
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei  priemonės 
Produktui išbyrėjus, jį sušluoti ar susemti, vengiant dulkėjimo, ir supilti į tam skirtas talpas. Vengti 
patekimo ant dirvožemio. Vietas, kur buvo išbyrėjusi druska, nuplauti vandeniu. Nenaudoti maisto 
gamybai užterštos druskos. 
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 
Asmeninės apsauginės priemonės – žiūr. 8 sk. 
Atliekų tvarkymas – žiūr. 13 sk. 
 

 
 
 
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės  
Vengti dulkėjimo. Naudoti gerai vėdinamose patalpose. Vengti kontakto su oda ir akimis. 
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 
Druska higroskopiška, nuo oro drėgmės sulimpa, todėl rekomenduojama sandėliuoti sausose patalpose. 
Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos: oro drėgmė, šarminiai 
metalai. Maisto pramonei skirtą produktą laikyti atskirai nuo techninių cheminių produktų. 
Reikalavimai cheminės medžiagos, mišinio pakuotei: higroskopiška – rekomenduojama  laikyti 
sandariai uždarytose talpose, drėgmės nepraleidžiančiose pakuotėse. Nerekomenduojama laikyti 
nedažytose ar kitaip neapsaugotose nuo tiesioginio kontakto su druska metalinėse talpose, nebent jos 
pagamintos iš nerūdijančio plieno. 
7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (ai): 
Žiūr. 1 sk. 
 

 
 
 

8.1. Kontrolės parametrai 
Cheminės medžiagos profesinio poveikio ribiniai dydžiai: HN 23:2011 duomenys:  

Cheminė medžiaga 

Ribinis dydis 
Ilgalaikio poveikio 

ribinis dydis 
(IPRD) 

Trumpalaikio po-
veikio ribinis dydis 

(TPRD) 

Neviršytinas ribinis 
dydis (NRD) 

Pavadinimas CAS Nr. mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm 
Natrio chloridas 7647-14-5 5 - - - - - 

8.2. Poveikio kontrolė 
Techninės priemonės: dirbant su natrio chloridu, vengti jo dulkėjimo, didelės dulkių koncentracijos 
ore. Dirbti ventiliuojamose vietose. 
Kvėpavimo takų apsauga: įprastai naudojant – nereikalinga. Smulkinant kristalus, luitus, esant 
galimybei įkvėpti dulkių - filtruojamosios puskaukės (respiratoriai) su filtrais nuo dulkių P2 pagal LST 
EN 143, filtruojančios dujokaukės FFP2 pagal LST EN 149. 
Rankų ir odos apsauga: apsauginės guminės, PVC, chloropreninės ar kitos cheminėms medžiagoms 
atsparios ir nepralaidžios pirštinės, atitinkančios LST EN 374 reikalavimus. 
Aki ų apsauga: jeigu yra galimybė patekti į akis - apsauginis veido skydelis, apsauginiai akiniai (LST 
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EN 166). 
Kitos odos apsauginės priemonės: dėvėti švarius, visą kūną dengiančius drabužius, mūvėti darbinę 
avalynę. 
Asmens higienos priemonės: apsirūpinti švariu vandeniu akių plovimui, rankoms nusiplauti - muilas 
ir vanduo, apsauginiai odos kremai. Darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Periodiškai keisti darbo 
drabužius. Plauti rankas prieš valgį. 
Poveikio aplinkai kontrolė: vengti išbyrėjimo. 
 

 
 
 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Agregatinė būsena: 

kieta kristalinė medžiaga, gali būti miltelių, 
įvairaus dydžio kristalų, sulipusi druska – 
įvairaus dydžio gabalų ar luitų formoje, 
supresuota – tablečių ar briketų formos.  

Spalva, kvapas: balta, bekvapė. 
pH: 6,5 – 8,5 (10% vandeninis tirpalas). 
Virimo temperatūra, oC: 1413 0C 

Degumas:                                                                 nedegus 
Savaiminio užsidegimo temperatūra, oC: netaikoma. 
Pliūpsnio temperatūra, oC: netaikoma. 

Sprogumo ribos: 
Žemutinė, tūrio %: netaikoma. 
Viršutin ė, tūrio %: netaikoma. 
Oksidavimosi savybės: neturi. 
Lydymosi temperatūra, oC: + 801 0C 
Garų slėgis, kPa: netaikoma  
Specifinė masė, tankis (20 0C) g/cm3: ~ 2,165 (teorinis). 
Tirpumas: vandenyje – 36g/100 ml (20oC). Tirpumas 

vandenyje praktiškai nepriklauso nuo 
temperatūros.   

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo netaikoma. 
Klampa: netaikoma. 
Garų specifinis tankis: netaikoma. 
Garavimo greitis: netaikoma 
 

9.2. Kita informacija 
Nėra. 
 
 

 

 
10.1. Reaktingumas 
Stabilus normaliomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis. 
10.2. Cheminis stabilumas 
Stabilus. 
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 
Pavojingų reakcijų nesukelia. 
10.4. Vengtinos sąlygos 

9 SKIRSNIS.  FIZINöS IR CHEMINöS SAVYBöS 

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

191



 
Saugos duomenų lapas MSDL-016 

 (pagal ES reglamentų 1907/2006, 1272/2008 ir 2015/830 reikalavimus) 

5 lapas iš 7 lapų Versija: 4 
Pildymo data: 
2003 11 14 

Paskutinio  
peržiūrėjimo data:  

2016 07 19 

 

Oro drėgmė. Druska higroskopiška. 
10.5. Nesuderinamos medžiagos 
Šarminiai metalai. Pagreitina metalų koroziją. 
Maisto pramonei skirtą produktą laikyti atskirai nuo techninių cheminių produktų. 
10.6. Pavojingi skilimo produktai 
Chloras. 
 

 
 
 
11.1. Informacija apie toksinį poveikį: 
Ūmus toksiškumas: turimi duomenys leidžia neklasifikuoti kaip „kenksminga“ ar „dirginanti“. 
Dažniausiai nurodomi duomenys: 
            Prarijus (pelės): LD50 = ~ 4000mg/kg;  
            Prarijus (žiurkės): LD50 = ~ 3000 mg/kg;  

Per odą (triušiai): LD50  =  >  10 000 mg/kg; 
           Įkvėpus (žiurkės): LC50 = > 42 0000 mg/m3/1h. 
Dirginimas: Draizerio testo (Draize test) duomenys: 

triušių oda: 500 mg/24 h – silpnas; 
triušių akys: 100 mg/24h – vidutinis. 

Pasklidimas: duomenų nerasta. 
Lėtinis poveikis bandomiesiems gyvūnams: duomenų nerasta. 
Jautrinimas:  duomenų nerasta. 
Kancerogeniškumas, mutageniškumas, toksiškumas reprodukcijai: duomenų nerasta. 

Poveikis žmonėms:  
Įkvėpus: įkvėpus dulkių, galimas kvėpavimo takų dirginimas. Pernelyg didelis  įkvėpimas gali 
sąlygoti kosėjimą ir dusimą.  
Patekus į akis: gali sudirginti, skausmas, ašarojimas, akių paraudimas. 
Patekus ant odos: pernelyg didelis kiekis alergiškiems žmonėms gali sudirginti odą ir sukelti raudonį. 
Literatūroje yra duomenų, kad ilgalaikis ir nuolatinis poveikis gali sukelti dermatitą. 
Prarijus:  Didelės dozės gali sudirginti skrandį ir žarnyną, sukelti pilvo skausmus, vėmimą, 
viduriavimą, kolapsą. 
 

 
 
 

12.1. Toksiškumas 
Žuvys( Lepomis macrochirus): LC50/96h = 9675 mg/l; 
Žuvys( Salmo gairdneri): LC50/96h = 11100 mg/l; 
Žuvys (Gambusia affinis): LC50/96h = 17550 mg/l; 
Dafnijos: EC50/24h = 3412 mg/l. 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas 
Tirpsta vandenyje, išsisklaido. 
12.3. Bioakumuliacijos potencialas 
Duomenų nerasta. 
12.4. Judumas dirvožemyje 
Duomenų nerasta. 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
Nepriskiriama prie PBT ir vPvB. 
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 
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Medžiaga neklasifikuojama kaip aplinkai pavojinga. Aplinkai lokaliai gali būti pavojingas didelio 
kiekio išpylimas ant dirvožemio ar į vandens telkinius. 
 
 

 
 
 
13.1. Atliekų tvarkymo metodai  
Atliekos ir tara/pakuotė turi būti tvarkomos vadovaujantis galiojančiais atliekų tvarkymo teisės aktų 
reikalavimais.  
Vengti bereikalingo lokalaus didelių kiekių patekimo į aplinką.  
Rekomenduojamas atliekų kodas: 06 13 99 - kitaip neapibūdintos kitų neorganinių cheminių procesų 
atliekos. Pakuotės gali būti perdirbamos. Išplautos ir išdžiovintos daugkartinio naudojimo talpos gali 
būti naudojamos pakartotinai. 
 

 
 
 

Europos sutarties "Dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais" (RID/ADR), 
“Tarptautinio jūra gabenamų pavojingų krovinių kodekso“ (IMDG) reikalavimai netaikomi. 
 

 
 
 
15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai: 
ES reglamentai:  
2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 Dėl 
cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis 
Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 67/548/EEB (su vėlesniais 
pakeitimais). 
2008 metų 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 (su vėlesniais pakeitimais). 
2010 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 453/2010 iš dalies keičiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 Dėl cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). 
2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/830 kuriuo iš dalies keičiamas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). 
Nacionaliniai įstatymai (Lietuva): 
LST 1930:2003 Maistinė druska (CODEX STAN 150:1985, Amend. 1:1999, Amend. 2:2001, Amend. 
3:2006). 
HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio 
vertinimo bendrieji reikalavimai“  (Patvirtinta 2011-09-01 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. V-824/A1-389, 
Žin., 2011, Nr.112-5274). 
Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai (Patvirtinta Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331, Žin., 
2007, Nr.123-5055). 
Kiti dokumentai, apribojimai ir draudimai: 
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EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/68/EB 2008 m. rugsėjo 24 d. dėl 
pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (ADR, RID, ADN). 
Tarptautinio jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas (IMDG kodeksas). 
Techninės Saugaus pavojingų krovinių vežimo oru instrukcijos (ICAO – TI). 
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta Aplinkos Ministro 2002 m. birželio 27 d. 
įsakymu Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503, (su vėlesniais pakeitimais). 
Atliekų tvarkymo taisyklės. (Nauja redakcija, patvirtinta LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. 
įsakymu Nr. D1-368, Žin., 2011, Nr. 57-2721) (su vėlesniais pakeitimais). 

 
Medžiaga neženklinama kaip pavojinga pagal reglamento Nr. 1272/2008 reikalavimus.  
 
15.2. Cheminės saugos vertinimas: neatliktas. 
 

 
 

 
Pakeitimų istorija:   
SDL versija: 4  
Šio saugos duomenų lapo turinys ir forma atitinka Europos Komisijos reglamentą 2015/830. 
 
Atitinkam ų H (pavojingumo) frazių sąrašas: 
Nėra. 

 
Pagrindiniai literat ūros ir informacijos šaltiniai: 
Cheminės medžiagos gamintojų ir tiekėjų parengti saugos duomenų lapai ir kita techninė informacija. 
Duomenys, pateikti Europos cheminių medžiagų biuro (ECB), Švedijos Nacionalinės chemikalų 
inspekcijos (KEMI), Tarptautinės laboratorijų organizacijos (ILO), „TOXNET“, kitų tarptautinių ir 
nacionalinių  organizacijų tinklalapiuose. 

 
Rekomendacijos darbuotojų mokymui 
Rekomenduojama mokyti atitinkamą personalą ar darbuotojus, kad užtikrinti sveikatos ir aplinkos 
apsaugą. 

 
 
 
 
Atsakomybės paneigimas. Šiame lape pateikta informacija gauta iš šaltinių, kuriuos mes laikome 
vertais pasitikėjimo. Vis dėlto informacija pateikiama be jokios aiškios arba numanomos garantijos, 
kad ji yra tiksli. Mes nekontroliuojame produkto naudojimo, sandėliavimo arba šalinimo sąlygų arba 
metodų, jie gali nepriklausyti mūsų kompetencijai. Be kitų priežasčių, būtent ir dėl to mes atmetame 
bet kokią atsakomybę už praradimą, žalą arba išlaidas, atsiradusius arba kaip nors susijusius su 
produkto naudojimu, sandėliavimu arba šalinimu. Šis SDL buvo parengtas ir turi būti naudojamas tik 
šiam produktui. Jeigu produktas naudojamas kaip kito produkto komponentas, šiame SDL esanti 
informacija gali būti netaikoma. 
 
 
 

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA 
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1 / 15 
 

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 pataisą. 

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 

1.1 Produkto identifikatorius 
Prekinis pavadinimas : Praestol™ 858 BS 

Flokuliantas 
™ prekių ženklas, Solenis arba jos dukterinės bendrovės arba 
filialai, registruotas įvairiose šalyse 
 

 
 

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Cheminės medžiagos/mišinio 
paskirtis 

: Flokuliantas 
 

 

1.3 Išsami informacija apie saugos 
duomenų lapo teikėją 
Solenis 
Fascinatio Boulevard 522 
2909 VA CAPELLE A/D IJSSEL 
Nyderlandai 
 
 
EHSProductSafetyTeam@solenis.com 
 

1.4 Pagalbos telefono numeris 

+1-302-502-0991 , arba susisiekti su savo 
vietiniu avariniu telefono numeriu +370 5 236 20 
52 / +370 687 53378 
 
Produkto informacija 
Kreipkitės į vietinį Solenis atstovą 

 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) 

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys. 

2.2 Ženklinimo elementai 

Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) 

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys. 
 

Papildomas ženklinimas 

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. 

2.3 Kiti pavojai 

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai 
besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais 
(vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė. 
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3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

3.2 Mišiniai 

Pavojingi komponentai  

Cheminis pavadinimas CAS Nr. 
EB Nr. 
Registracijos numeris 

Klasifikacija Koncentracija 
(% w/w) 

Citrinų Rūgštis, monohidratas 5949-29-1 
201-069-1 
01-2119457026-42-
xxxx 

Eye Irrit. 2; H319 >= 2,5 - < 5 

Medžiagos su kontakto darbo vietoje ribine verte :  

UREA 57-13-6 
200-315-5 
01-2119463277-33-
xxxx 

 >= 10 - < 15 

Abreviatūrų išaiškinimą žiūrėti 16 skyriuje. 
 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

Bendroji pagalba 
 

:  Nėra pavojų, kuriems reikėtų specialių pirmosios pagalbos 
priemonių. 
 

Įkvėpus 
 

:  Jei kvėpuoja, nukentėjusįjį išnešti į tyrą orą. 
Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į stabilią 
padėtį ir kviesti gydytoją. 
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją. 
 

Patekus ant odos 
 

:  Pirmoji pagalba paprastai nereikia. Vis dėlto, yra 
rekomenduojama, kad veikiami plotai būti valomos, plaunant 
muilo ir vandens. 
 

Patekus į akis 
 

:  Akis kruopščiai praplauti vandeniu. 
Išimti kontaktinius lęšius. 
Saugoti nepažeistą akį. 
Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją. 
 

Prarijus 
 

:  PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ 
KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. 
Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų. 
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti. 
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją. 
 

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

Simptomai : Nėra jokių žinomų ar numatomų simptomų. 
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4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 
reikalingumą 

Rizikos 
 

: Nėra pavojų, kuriems reikėtų specialių pirmosios pagalbos 
priemonių. 
 

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 

5.1 Gesinimo priemonės 

Tinkamos gesinimo 
priemonės 
 

:  Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas 
gaisro gesinimo priemones. 
Vandens purslai 
Putos 
 

Netinkamos gesinimo 
priemonės 
 

:  Stipri vandens čiurkšlė 
 

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Specifiniai pavojai gaisro 
metu 
 

:  Organinės dulkės esant pakankamai koncentracijaiore gali 
sudaryti sprogius mišinius. 
Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar 
vandens telkinius. 
 

Pavojingi degimo produktai 
 

:  Anglies monoksidas 
Anglies dioksidas (CO2) 
Azoto oksidai (NOx) 
rug#ciu garai 
Amoniakas 
 

5.3 Patarimai gaisrininkams 

Speciali apsaugos įranga, 
skirta gaisrininkams 
 

:  Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.  
 

Specifiniai gaisro gesinimo 
metodai 
 

: Produktas yra suderinamas su standartinėmis 
priešgaisrinėmis medžiagomis. 
 

Tolesnė informacija 
 

:  Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti 
pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus. 
 

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

Asmens atsargumo 
priemonės 
 

:  Vengti dulkių susidarymo. 
Vengti dulkių įkvėpimo. 
Asmenys, nedevintys apsaugines irangos, turetu buti pa#alinti 
i# i#siliejimo zonos, kol viskas i#valoma. 
Atitinka visus taikomus federalinius, #alies ir vietinius 
nurodymus. 
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6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 

Ekologinės atsargumo 
priemonės 
 

:  Apsaugoti nuo produkto patekimo į nuotekas. 
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu 
tai daryti. 
Jei produktu užteršiamos upės, ežerai ar nuotekų sistema, 
informuoti atsakingas institucijas. 
 

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Valymo procedūros 
 

:  Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose. 
 

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius 

Išsamesnės informacijos ieškoti saugos duomenų lapo 8 un 13 skyriuje. 

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

Saugaus naudojimo 
rekomendacijos 
 

: Vengti dulkių susidarymo. 
Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti. 
Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių. 
Nuoplovas šalinti pagal vietines ir nacionalines taisykles. 
 

Patarimai apie apsaugą nuo 
gaisro ir sprogimo 
 

:  Imtis priemonių elektrostatiniams krūviams išvengti. Dulkių 
susidarymo vietose įrengti atitinkamą ištraukiamąją vėdinimo 
sistemą.  
 

Higienos priemonės 
 

:  Vengti dulkių įkvėpimo. Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo 
dienos pabaigoje. Naudojant nevalgyti ir negerti. Naudojant 
nerūkyti.  
 

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Reikalavimai sandėliavimo 
plotams ir talpykloms 
 

:  Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. 
Atidarytas pakuotes būtina sandariai uždaryti ir laikyti 
vertikaliai, kad neištekėtų. Nerūkyti. Elektros įranga / darbinės 
medžiagos turi atitikti technologijų saugos standartus.  
 

Kiti duomenys 
 

:  Laikyti sausoje vietoje. Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma 
kaip nurodyta.  
 

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) 

Konkretus (-ūs) naudojimo 
atvejis (-ai) 
 

:  Neturima duomenų 
 

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga 

8.1 Kontrolės parametrai 
Poveikio darbo vietoje ribos 
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Komponentai CAS Nr. Vertės tipas 
(Ekspozicijos 
forma) 

Kontrolės parametrai Pagrindas, 
bazė 

UREA 57-13-6 IPRD 10 mg/m3 LT OEL 

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006: 

Medžiagos 
pavadinimas 

Naudojimo 
pabaiga 

Paveikimo būdai Potencialus poveikis 
sveikatai 

Vertė 

UREA darbuotojai Įkvėpimas Sisteminis ilgalaikis 292 mg/m3 

Paaiškinimai: Toksiškumas vystymuisi 

 darbuotojai Įkvėpimas sisteminis, 
trumpalaikis 

292 mg/m3 

Paaiškinimai: Toksiškumas vystymuisi 

 darbuotojai Odos Sisteminis ilgalaikis 580 mg/kg 

Paaiškinimai: Toksiškumas vystymuisi 

 darbuotojai Odos sisteminis, 
trumpalaikis 

580 mg/kg 

Paaiškinimai: Toksiškumas vystymuisi 

 bendras 
gyventojų 
skaičius 

Įkvėpimas Sisteminis ilgalaikis 125 mg/m3 

Paaiškinimai: Toksiškumas vystymuisi 

 bendras 
gyventojų 
skaičius 

Įkvėpimas sisteminis, 
trumpalaikis 

125 mg/m3 

Paaiškinimai: Toksiškumas vystymuisi 

 bendras 
gyventojų 
skaičius 

Odos Sisteminis ilgalaikis 580 mg/kg 

Paaiškinimai: Toksiškumas vystymuisi 

 bendras 
gyventojų 
skaičius 

Odos sisteminis, 
trumpalaikis 

580 mg/kg 

Paaiškinimai: Toksiškumas vystymuisi 

 bendras 
gyventojų 
skaičius 

Oralinis Sisteminis ilgalaikis 42 mg/kg 

Paaiškinimai: Toksiškumas vystymuisi 

 bendras 
gyventojų 
skaičius 

Oralinis sisteminis, 
trumpalaikis 

42 mg/kg 

Paaiškinimai: Toksiškumas vystymuisi 

8.2 Poveikio kontrolė 
Inžinerinės priemonės 

Pateikite pakankamai mechaninis (bendrosios ir / arba vietinė ištraukiamoji ventiliacija) išlaikyti 
pozicijų žemiau poveikio rekomendacijas (jei taikytina) arba žemiau lygio, kuris sukelia 
žinia<(>,<)> įtariamųjų ar akivaizdžių neigiamų pasekmių. 
Dulkių susidarymo vietose įrengti atitinkamą ištraukiamąją vėdinimo sistemą. 
Asmeninės apsauginės priemonės 
Akių apsauga :  Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais 

 
Rankų apsauga 
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Medžiaga : butilkaučiukas 
 
 

Paaiškinimai 
 

: Tinkamumas specifiniam darbui buvo aptartas su apsauginių 
pirštinių gamintoju.  
 

Odos ir kūno apsaugos 
priemonės 

:  Atitinkami drabužiai: 
Saugi avalynė 
Nepraleidžiantis dulkių apsauginis kostiumas 
Kūno apsaugos priemones pasirinkti pagal pavojingų 
medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje. 
 

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Išvaizda 
 

: milteliai 
 

Spalva 
 

:  balta 
 

Kvapas 
 

:  silpnas 
 

Kvapo atsiradimo slenkstis 
 

:  Neturima duomenų  
 

pH 
 

: 3 - 4 (20 °C) 
Koncentracija: 10 g/l1 % 
 

Lydimosi/užšalimo 
temperatūra 
 

: Netaikoma  
 

Virimo temperatūra / virimo 
temperatūros intervalas 
 

: Netaikoma  
 

Pliūpsnio temperatūra 
 

: Netaikoma 
 

Garavimo greitis 
 

:  Neturima duomenų  
 

Degumas (kietų medžiagų, 
dujų) 
 

: Neturima duomenų 
 

Viršutinė sprogumo riba 
 

: Neturima duomenų  
 

Žemutinė sprogumo riba 
 

: Neturima duomenų  
 

Garų slėgis 
 

: Neturima duomenų  
 

Santykinis garų tankis 
 

: Neturima duomenų  
 

Santykinis tankis 
 

: Neturima duomenų  
 

Tankis 
 

: apytikriai 0,72 g/cm3 
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Tūrinis tankis 
 

: apytikriai 550 - 720 kg/m3 

Tirpumas 
Tirpumas vandenyje 

 
: silpnai tirpus  

Tirpumas kituose 
tirpikliuose 

 

: Neturima duomenų 
 

Pasiskirstymo koeficientas: n-
oktanolis/vanduo 
 

: Neturima duomenų  
 

Skilimo temperatūra 
 

:  Neturima duomenų  
 

Klampa 
Dinaminė klampa 

 
: Neturima duomenų  

 
Kinematinė klampa 

 
: Neturima duomenų  

 
Oksidacinės savybės 
 

: Neturima duomenų  
 

9.2 Kita informacija 

Savaiminis užsidegimas : Neturima duomenų  
 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 

10.1 Reaktingumas 

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta. 

10.2 Cheminis stabilumas 

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis. 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 

Pavojingos reakcijos 
 

:  Pavojinga polimerizacija nevyksta. 
 

10.4 Vengtinos sąlygos 

Vengtinos sąlygos 
 

: Šiluma, liepsnos ir kibirkštys. 
 

 
 

 Laikyti atokiai nuo karščio, liepsnos, kibirkščių ir kitų degimo 
šaltinių. 
 

10.5 Nesuderinamos medžiagos 

Vengtinos medžiagos 
 

:  Rūgštys 
Chloras 
Metalai 
nitratai 
Stiprios bazės 
Stiprūs oksidatoriai 
stiprios redukuojancios med˛iagos 
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10.6 Pavojingi skilimo produktai 

Pavojingi skilimo produktai 
 

: Anglies monoksidas 
Anglies dioksidas (CO2) 
Azoto oksidai (NOx) 
rug#ciu garai 
Amoniakas 
 

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Produktas: 

Ūmus toksiškumas prarijus 
 

:  LD50 (Žiurkė): > 5.000,00 mg/kg  
 

Komponentai: 

Citrinų Rūgštis, monohidratas: 

Ūmus toksiškumas prarijus 
 

:  LD 50 (žiurkė): 3 g/kg  
 

UREA: 

Ūmus toksiškumas prarijus 
 

:  LD 50 (žiurkė): 14.300 mg/kg  
 

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Produktas: 

Rūšis: Triušis 
Metodas: OECD Bandymų gairės 404 
Rezultatas: Nedirgina odos 
 

Komponentai: 

Citrinų Rūgštis, monohidratas: 

Rezultatas: Šiek tiek dirgina odą 
 

UREA: 

Rezultatas: Nedirgina odos 
 

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Produktas: 

Paaiškinimai: silpnas odos dirginimas 
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Paaiškinimai: Nedirgina ir ne˛aloja akiu. 
Produkto dulkės gali sukelti akių, odos ir kvėpavimo sistemos dirginimą. 
 

Komponentai: 

Citrinų Rūgštis, monohidratas: 

Rezultatas: Stipriai dirgina akis 
 

UREA: 

Rezultatas: Nedirgina akių 
 

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas 

Odos jautrinimas  

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Kvėpavimo takų sensibilizacija  

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Produktas: 

Rūšis: Jūrų kiaulytė 
Metodas: OECD Bandymų gairės 406 
 

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Komponentai: 

UREA: 

Genotoksiškumas in vitro 
 

: Bandymo tipas: Ames testas 
Rezultatas: neigiamas 
 

Kancerogeniškumas 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Toksiškumas reprodukcijai 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

STOT (vienkartinis poveikis) 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

STOT (kartotinis poveikis) 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Toksiškumas įkvėpus 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Produktas: 

Nėra toksiškumo aspiravus klasifikacijos 
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Tolesnė informacija 

Produktas: 

Paaiškinimai: Neturima duomenų 
 

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 

12.1 Toksiškumas 

Produktas: 

Toksiškumas žuvims 
 

:  LC50 (Danio rerio (oranžinė zebra)): > 1 - 10 mg/l 
Ekspozicijos laikas: 96 h 
Metodas: OECD Bandymų gairės 203 
 

Toksiškumas dafnijoms ir 
kitiems vandens 
bestuburiams 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): apytikriai 35 mg/l 
Ekspozicijos laikas: 48 h 
Metodas: OECD Bandymų metodika 202 
 

Komponentai: 

Citrinų Rūgštis, monohidratas: 

Toksiškumas žuvims 
 

:  LC50 (Carassius auratus (Auksinis karosas )): 440 - 706 mg/l 
Ekspozicijos laikas: 96 h 
 

UREA: 

Toksiškumas žuvims 
 

:  LC50 (Leuciscus idus (Meknė)): > 6.810 mg/l 
Ekspozicijos laikas: 96 h 
 

 
 

  LC50 (Poecilia reticulata (Gupijos )): 17.500 mg/l 
Ekspozicijos laikas: 96 h 
 

Toksiškumas dafnijoms ir 
kitiems vandens 
bestuburiams 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): 3.910 mg/l 
Ekspozicijos laikas: 48 h 
Metodas: statinis bandymas 
 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

Produktas: 

Biologinis skaidomumas 
 

:  Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas. 
 

Fizikinis cheminis 
pašalinamumas 
 

:  Paaiškinimai: Natūraliame pH > 6 daugiau nei 70% produkto 
suskaidomas hidrolizės per 28 dienas. 
 

Komponentai: 

UREA: 

Biologinis skaidomumas 
 

:  Paaiškinimai: Numatomas galutinis biologinis suskaidymas 
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12.3 Bioakumuliacijos potencialas 

Produktas: 

Bioakumuliacija 
 

:  Paaiškinimai: Negalima nustatyti bioakumuliacijos galimybes. 
 

Komponentai: 

UREA: 

Bioakumuliacija 
 

:  Rūšis: žaliadumbliai (Chlorella fusca vacuolata) 
Ekspozicijos laikas: 24 h 
Koncentracija: 0,05 mg/l  
Biokoncentracijos koeficientą (BCF): 11.700 
Metodas: statinis bandymas 
 

Pasiskirstymo koeficientas: 
n-oktanolis/vanduo 
 

: log Pow: -2,11 
 

12.4 Judumas dirvožemyje 

Neturima duomenų 

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Produktas: 

Vertinimas 
 

: Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie 
laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais 
(PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais 
(vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.. 
 

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis 

Produktas: 

Papildoma ekologinė 
informacija 
 

:  Neprofesionalaus naudojimo ar šalinimo atveju turi būti 
atsižvelgta į pavojų aplinkai. 
 

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 

Produktas :  Neleidžiamas produkto patekimas į nuotekas, vandens 
šaltinius ar gruntą. 
Chemikalais ar panaudotomis talpyklomis neužteršti vandens 
telkinių, vandentakių ar griovių. 
Nukreipti į licenciją turinčią atliekų tvarkymo įmonę. 
 

Užterštos pakuotės :  Ištuštinti likusį kiekį. 
Šalinti kaip nenaudotą produktą. 
Tuščios pakuotės perdirbimui arba pašalinimui turi būti 
pristatomos į paskirtą atliekų tvarkymo vietą. 
Pakartotinai nenaudoti tuščios pakuotės. 
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14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 

 
14.1 JT numeris 

 
ADR:  Nepavojingi kroviniai 
 
RID:  Nepavojingi kroviniai 
 
TARPTAUTINĖ LAIVYBA – PAVOJINGOS PREKĖS:  Nepavojingi kroviniai 
 
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KROVINYS:  Nepavojingi kroviniai 
 
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:  Nepavojingi kroviniai 
 

 
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas 
 
ADR:  Nepavojingi kroviniai 
RID:  Nepavojingi kroviniai 
TARPTAUTINĖ LAIVYBA – PAVOJINGOS PREKĖS:  Nepavojingi kroviniai 
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KROVINYS:  Nepavojingi kroviniai 
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:  Nepavojingi kroviniai 
 
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 
 
ADR:  Nepavojingi kroviniai  
RID:  Nepavojingi kroviniai  
TARPTAUTINĖ LAIVYBA – PAVOJINGOS PREKĖS:  Nepavojingi kroviniai  
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KROVINYS:  Nepavojingi kroviniai  
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:  Nepavojingi kroviniai  

 
14.4 Pakuotės grupė 

 
ADR:  Nepavojingi kroviniai 
RID:  Nepavojingi kroviniai 
TARPTAUTINĖ LAIVYBA – PAVOJINGOS PREKĖS:  Nepavojingi kroviniai 
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KROVINYS:  Nepavojingi kroviniai 
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:  Nepavojingi kroviniai 
 
14.5 Pavojus aplinkai 
 
ADR:  Netaikoma 
RID:  Netaikoma 
TARPTAUTINĖ LAIVYBA – PAVOJINGOS PREKĖS:  Netaikoma 
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KROVINYS:  Netaikoma 
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:  Netaikoma 

` 
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams 
 
netaikomas 
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14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą 
 

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje. 
 
Pavojingų krovinių apraše (jei nurodytas aukščiau), gali būti nenurodytas paketo dydis, kiekis, galutinis 
vartojimas ar tam regionui taikomos išimtys. Specifinius gabenimo aprašus galite rasti transportavimo 
dokumentuose. 
 

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 

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

REACH - Autorizuotinų labai didelį susirūpinimą 
keliančių cheminių medžiagų kandidatinis sąrašas (59 
straipsnis). 
 

: Netaikoma 

REACH - Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas (XIV 
Priedas) 
 

: Netaikoma 

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį 
ardančių medžiagų 
 

: Netaikoma 

Reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių 
teršalų 
 

: Netaikoma 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir 
importo 
 

: Netaikoma 

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir 
gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo 
apribojimai (XVII Priedas) 
 

: Netaikoma 

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis 
cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.
  Netaikoma 
Šio produkto komponentai yra paskelbti šiuose sąrašuose: 

AICS 
 

: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui 
 

DSL 
 

: Visi šio produkto komponentai yra Kanados DSL sąraše 
 

ENCS 
 

: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui 
 

KECI 
 

: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui 
 

PICCS 
 

: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui 
 

IECSC 
 

: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui 
 

TCSI 
 

: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui 
 

TSCA 
 

: Įtraukta į sąrašą pagal Nuodingųjų medžiagų kontrolės 
įstatymą 
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NZIOC 
 

: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui 
 

15.2 Cheminės saugos vertinimas 

Neturima duomenų 
 
 
 
 
 

16 SKIRSNIS. Kita informacija 

Tolesnė informacija 

Peržiūrėjimo data:  19.07.2019  
 

Pilnas H teiginių tekstas 

H319 : Sukelia smarkų akių dirginimą. 

Kitų santrumpų pilnas tekstas 

Eye Irrit. : Akių dirginimas 

 

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. 
„European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland 
Waterways“); ADR - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. 
„European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); 
AICS - Australijos cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija 
(angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, 
ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, 
mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; 
DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų 
agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; 
ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos 
cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; 
GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio 
tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti 
supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali 
slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų 
cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių 
kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas 
(Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių 
medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 
50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo 
iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio 
koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio 
greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos 
prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų 
Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; 
REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių 
medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų 
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krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; 
SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI 
- Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TSCA - 
Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai 
patvari biologiškai besikaupianti medžiaga 

 

Tolesnė informacija 

Kita informacija : Manoma, kad čia sukaupta informacija yra tiksli, tačiau tai 
negarantuojama tiek iš įmonės kilusios, tiek dėl kitos 
informacijos atžvilgiu. Gavėjams patariama iš anksto 
patvirtinti, kad informacija yra aktuali ir tinkama jų sąlygoms. 
Šį Saugos duomenų lapą (MSDS) parengė Solenis 
Aplinkosaugos ir saugos departamentas. 

 
Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai 
Pagrindiniai literatūros šaltiniai ir duomenų šaltiniai. 
„SOLENIS“ vidaus duomenys 
„SOLENIS“ vidaus duomenys, įskaitant nuosavų ir užsakytų tyrimų ataskaitas 
UNECE administruoja regioninius susitarimus, kuriais įgyvendinama suderinta ženklinimo (GHS) 
ir transporto klasifikacija. 
 

 
LT / LT 
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Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 pataisą. 

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 

1.1 Produkto identifikatorius 
Prekinis pavadinimas : Praestol™ 859 BS 

Flokuliantas 
™ prekių ženklas, Solenis arba jos dukterinės bendrovės arba 
filialai, registruotas įvairiose šalyse 
 

 
 

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Cheminės medžiagos/mišinio 
paskirtis 

: Flokuliantas 
 

 

1.3 Išsami informacija apie saugos 
duomenų lapo teikėją 
Solenis 
Fascinatio Boulevard 522 
2909 VA CAPELLE A/D IJSSEL 
Nyderlandai 
 
 
EHSProductSafetyTeam@solenis.com 
 

1.4 Pagalbos telefono numeris 

+1-302-502-0991 , arba susisiekti su savo 
vietiniu avariniu telefono numeriu +370 5 236 20 
52 / +370 687 53378 
 
Produkto informacija 
Kreipkitės į vietinį Solenis atstovą 

 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) 

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys. 

2.2 Ženklinimo elementai 

Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) 

Nepavojinga cheminė medžiaga ar mišinys. 
 

Papildomas ženklinimas 

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. 

2.3 Kiti pavojai 

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai 
besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais 
(vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė. 

210



 

 Lapas: 2 

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS  Peržiūrėjimo data:  19.06.2019 

  Spausdinimo data: 04.02.2020 

  Saugos duomenų lapo numeris: 000000082540 

Praestol™ 859 BS Flokuliantas 
™ prekių ženklas, Solenis arba jos dukterinės 
bendrovės arba filialai, registruotas įvairiose šalyse 
379339 

 Versija:  1.5 

 
 

2 / 14 
 

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

3.2 Mišiniai 

Pavojingi komponentai  

Cheminis pavadinimas CAS Nr. 
EB Nr. 
Registracijos numeris 

Klasifikacija Koncentracija 
(% w/w) 

Citrinų Rūgštis, monohidratas 5949-29-1 
201-069-1 
01-2119457026-42-
xxxx 

Eye Irrit. 2; H319 >= 2,5 - < 5 

Medžiagos su kontakto darbo vietoje ribine verte :  

UREA 57-13-6 
200-315-5 
01-2119463277-33-
xxxx 

 >= 5 - < 10 

Abreviatūrų išaiškinimą žiūrėti 16 skyriuje. 
 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

Bendroji pagalba 
 

:  Nėra pavojų, kuriems reikėtų specialių pirmosios pagalbos 
priemonių. 
 

Įkvėpus 
 

:  Jei kvėpuoja, nukentėjusįjį išnešti į tyrą orą. 
Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į stabilią 
padėtį ir kviesti gydytoją. 
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją. 
 

Patekus ant odos 
 

:  Pirmoji pagalba paprastai nereikia. Vis dėlto, yra 
rekomenduojama, kad veikiami plotai būti valomos, plaunant 
muilo ir vandens. 
 

Patekus į akis 
 

:  Išimti kontaktinius lęšius. 
Saugoti nepažeistą akį. 
 

Prarijus 
 

:  Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų. 
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti. 
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją. 
 

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

Simptomai : Nėra jokių žinomų ar numatomų simptomų. 
 

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

Rizikos 
 

: Nėra pavojų, kuriems reikėtų specialių pirmosios pagalbos 
priemonių. 
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5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 

5.1 Gesinimo priemonės 

Tinkamos gesinimo 
priemonės 
 

:  Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas 
gaisro gesinimo priemones. 
Vandens purslai 
Putos 
 

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Specifiniai pavojai gaisro 
metu 
 

:  Organinės dulkės esant pakankamai koncentracijaiore gali 
sudaryti sprogius mišinius. 
Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar 
vandens telkinius. 
 

Pavojingi degimo produktai 
 

:  Anglies monoksidas 
Anglies dioksidas (CO2) 
Azoto oksidai (NOx) 
rug#ciu garai 
Amoniakas 
 

5.3 Patarimai gaisrininkams 

Speciali apsaugos įranga, 
skirta gaisrininkams 
 

:  Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.  
 

Specifiniai gaisro gesinimo 
metodai 
 

: Produktas yra suderinamas su standartinėmis 
priešgaisrinėmis medžiagomis. 
 

Tolesnė informacija 
 

:  Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti 
pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus. 
 

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

Asmens atsargumo 
priemonės 
 

:  Vengti dulkių susidarymo. 
Vengti dulkių įkvėpimo. 
Asmenys, nedevintys apsaugines irangos, turetu buti pa#alinti 
i# i#siliejimo zonos, kol viskas i#valoma. 
Atitinka visus taikomus federalinius, #alies ir vietinius 
nurodymus. 
 

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 

Ekologinės atsargumo 
priemonės 
 

:  Apsaugoti nuo produkto patekimo į nuotekas. 
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu 
tai daryti. 
Jei produktu užteršiamos upės, ežerai ar nuotekų sistema, 
informuoti atsakingas institucijas. 
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6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Valymo procedūros 
 

:  Likučiai surenkami ir pašalinami, nekeliant dulkių. 
Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose. 
 

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius 

Išsamesnės informacijos ieškoti saugos duomenų lapo 8 un 13 skyriuje. 

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

Saugaus naudojimo 
rekomendacijos 
 

: Vengti dulkių susidarymo. 
Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti. 
Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių. 
 

Patarimai apie apsaugą nuo 
gaisro ir sprogimo 
 

:  Imtis priemonių elektrostatiniams krūviams išvengti. Dulkių 
susidarymo vietose įrengti atitinkamą ištraukiamąją vėdinimo 
sistemą.  
 

Higienos priemonės 
 

:  Vengti dulkių įkvėpimo.  
 

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Reikalavimai sandėliavimo 
plotams ir talpykloms 
 

:  Atidarytas pakuotes būtina sandariai uždaryti ir laikyti 
vertikaliai, kad neištekėtų. Nerūkyti. Elektros įranga / darbinės 
medžiagos turi atitikti technologijų saugos standartus.  
 

Patarimai dėl sandėliavimo 
 

: Nėra specialiai paminėtų medžiagų. 
 

Kiti duomenys 
 

:  Laikyti sausoje vietoje. Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma 
kaip nurodyta.  
 

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) 

Konkretus (-ūs) naudojimo 
atvejis (-ai) 
 

:  Neturima duomenų 
 

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga 

8.1 Kontrolės parametrai 
Poveikio darbo vietoje ribos 

Komponentai CAS Nr. Vertės tipas 
(Ekspozicijos 
forma) 

Kontrolės parametrai Pagrindas, 
bazė 

UREA 57-13-6 IPRD 10 mg/m3 LT OEL 

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006: 

Medžiagos 
pavadinimas 

Naudojimo 
pabaiga 

Paveikimo būdai Potencialus poveikis 
sveikatai 

Vertė 

UREA darbuotojai Įkvėpimas Sisteminis ilgalaikis 292 mg/m3 
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Paaiškinimai: Toksiškumas vystymuisi 

 darbuotojai Įkvėpimas sisteminis, 
trumpalaikis 

292 mg/m3 

Paaiškinimai: Toksiškumas vystymuisi 

 darbuotojai Odos Sisteminis ilgalaikis 580 mg/kg 

Paaiškinimai: Toksiškumas vystymuisi 

 darbuotojai Odos sisteminis, 
trumpalaikis 

580 mg/kg 

Paaiškinimai: Toksiškumas vystymuisi 

 bendras 
gyventojų 
skaičius 

Įkvėpimas Sisteminis ilgalaikis 125 mg/m3 

Paaiškinimai: Toksiškumas vystymuisi 

 bendras 
gyventojų 
skaičius 

Įkvėpimas sisteminis, 
trumpalaikis 

125 mg/m3 

Paaiškinimai: Toksiškumas vystymuisi 

 bendras 
gyventojų 
skaičius 

Odos Sisteminis ilgalaikis 580 mg/kg 

Paaiškinimai: Toksiškumas vystymuisi 

 bendras 
gyventojų 
skaičius 

Odos sisteminis, 
trumpalaikis 

580 mg/kg 

Paaiškinimai: Toksiškumas vystymuisi 

 bendras 
gyventojų 
skaičius 

Oralinis Sisteminis ilgalaikis 42 mg/kg 

Paaiškinimai: Toksiškumas vystymuisi 

 bendras 
gyventojų 
skaičius 

Oralinis sisteminis, 
trumpalaikis 

42 mg/kg 

Paaiškinimai: Toksiškumas vystymuisi 
8.2 Poveikio kontrolė 

Inžinerinės priemonės 
Dulkių susidarymo vietose įrengti atitinkamą ištraukiamąją vėdinimo sistemą. 
Bendra patalpa ventiliacijos sistema turėtų būti pritaikyta normaliomis naudojimo sąlygomis. 
Tačiau, jeigu egzistuoja neįprasti veiklos sąlygos, užtikrinti pakankamą mechaninį (bendrą ir / ar 
vietinę ištraukiamąją ventiliaciją) išlaikyti ekspoziciją žemiau poveikio rekomendacijas (jei 
taikytina) arba tokio lygio, kad sukelti Žinomas, įtariamas ar akivaizdžių neigiamų pasekmių. 
Asmeninės apsauginės priemonės 

Akių apsauga :  Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais 
 

Rankų apsauga 
Medžiaga : butilkaučiukas 

 
Odos ir kūno apsaugos 
priemonės 

:  Atitinkami drabužiai: 
Saugi avalynė 
 

Kvėpavimo organų apsauga :  Įprastai nereikalaujama asmeninių kvėpavimo takų apsaugos 
priemonių. 
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9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Išvaizda 
 

: milteliai 
 

Spalva 
 

:  balta 
 

Kvapas 
 

:  švelnus 
 

Kvapo atsiradimo slenkstis 
 

:  Neturima duomenų  
 

pH 
 

: apytikriai 7 (20 °C) 
Koncentracija: 10 g/l 
 

Lydimosi/užšalimo 
temperatūra 
 

: Neturima duomenų  
 

Virimo temperatūra / virimo 
temperatūros intervalas 
 

: Neturima duomenų  
 

Pliūpsnio temperatūra 
 

: Netaikoma 
 

Garavimo greitis 
 

:  Neturima duomenų  
 

Degumas (kietų medžiagų, 
dujų) 
 

: Neturima duomenų 
 

Viršutinė sprogumo riba 
 

: Neturima duomenų  
 

Žemutinė sprogumo riba 
 

: Neturima duomenų  
 

Garų slėgis 
 

: Netaikoma  
 

Santykinis garų tankis 
 

: Neturima duomenų  
 

Santykinis tankis 
 

: Neturima duomenų  
 

Tankis 
 

: apytikriai 0,72 g/cm3 
 

Tūrinis tankis 
 

: apytikriai 600 kg/m3 

Tirpumas 
Tirpumas vandenyje 

 
: tirpus  

Tirpumas kituose 
tirpikliuose 

 

: Neturima duomenų 
 

Pasiskirstymo koeficientas: n-
oktanolis/vanduo 
 

: Neturima duomenų  
 

Skilimo temperatūra :  > 150 °C 
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Klampa 

Dinaminė klampa 
 

: Neturima duomenų  
 

Kinematinė klampa 
 

: Neturima duomenų  
 

Oksidacinės savybės 
 

: Neturima duomenų  
 

9.2 Kita informacija 

Savaiminis užsidegimas : Neturima duomenų  
 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 

10.1 Reaktingumas 

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta. 

10.2 Cheminis stabilumas 

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis. 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 

Pavojingos reakcijos 
 

:  Pavojinga polimerizacija nevyksta. 
 

10.4 Vengtinos sąlygos 

Vengtinos sąlygos 
 

: Šiluma, liepsnos ir kibirkštys. 
 

 
 

 Laikyti atokiai nuo karščio, liepsnos, kibirkščių ir kitų degimo 
šaltinių. 
 

10.5 Nesuderinamos medžiagos 

Vengtinos medžiagos 
 

:  Rūgštys 
Chloras 
Metalai 
nitratai 
Stiprios bazės 
Stiprūs oksidatoriai 
stiprios redukuojancios med˛iagos 
 

10.6 Pavojingi skilimo produktai 

Pavojingi skilimo produktai 
 

: Anglies monoksidas 
Anglies dioksidas (CO2) 
Azoto oksidai (NOx) 
rug#ciu garai 
Amoniakas 
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11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Produktas: 

Ūmus toksiškumas prarijus 
 

:  LD 50 (žiurkė): Tikėtina > 2.000 mg/kg  
 

Komponentai: 

Citrinų Rūgštis, monohidratas: 

Ūmus toksiškumas prarijus 
 

:  LD 50 (žiurkė): 3 g/kg  
 

UREA: 

Ūmus toksiškumas prarijus 
 

:  LD 50 (žiurkė): 14.300 mg/kg  
 

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Komponentai: 

Citrinų Rūgštis, monohidratas: 

Rezultatas: Šiek tiek dirgina odą 
 

UREA: 

Rezultatas: Nedirgina odos 
 

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Produktas: 

Paaiškinimai: Nedirgina ir ne˛aloja akiu. 
Produkto dulkės gali sukelti akių, odos ir kvėpavimo sistemos dirginimą. 
 

Komponentai: 

Citrinų Rūgštis, monohidratas: 

Rezultatas: Stipriai dirgina akis 
 

UREA: 

Rezultatas: Nedirgina akių 
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Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas 

Odos jautrinimas  

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Kvėpavimo takų sensibilizacija  

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Komponentai: 

UREA: 

Genotoksiškumas in vitro 
 

: Bandymo tipas: Ames testas 
Rezultatas: neigiamas 
 

Kancerogeniškumas 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Toksiškumas reprodukcijai 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

STOT (vienkartinis poveikis) 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

STOT (kartotinis poveikis) 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Toksiškumas įkvėpus 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Produktas: 

Nėra toksiškumo aspiravus klasifikacijos 
 

Tolesnė informacija 

Produktas: 

Paaiškinimai: Neturima duomenų 
 

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 

12.1 Toksiškumas 

Produktas: 

Toksiškumas žuvims 
 

:  LC50 (Danio rerio (oranžinė zebra)): > 1 - 10 mg/l 
Ekspozicijos laikas: 96 h 
 

Toksiškumas dafnijoms ir 
kitiems vandens 
bestuburiams 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): apytikriai 35 mg/l 
Ekspozicijos laikas: 48 h 
Metodas: OECD Bandymų metodika 202 
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Komponentai: 

Citrinų Rūgštis, monohidratas: 

Toksiškumas žuvims 
 

:  LC50 (Carassius auratus (Auksinis karosas )): 440 - 706 mg/l 
Ekspozicijos laikas: 96 h 
 

UREA: 

Toksiškumas žuvims 
 

:  LC50 (Leuciscus idus (Meknė)): > 6.810 mg/l 
Ekspozicijos laikas: 96 h 
 

 
 

  LC50 (Poecilia reticulata (Gupijos )): 17.500 mg/l 
Ekspozicijos laikas: 96 h 
 

Toksiškumas dafnijoms ir 
kitiems vandens 
bestuburiams 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): 3.910 mg/l 
Ekspozicijos laikas: 48 h 
Metodas: statinis bandymas 
 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

Produktas: 

Fizikinis cheminis 
pašalinamumas 
 

:  Paaiškinimai: Natūraliame pH > 6 daugiau nei 70% produkto 
suskaidomas hidrolizės per 28 dienas. 
Hidrolizės produktai nėra pavojingi vandens organizmams. 
 

Komponentai: 

UREA: 

Biologinis skaidomumas 
 

:  Paaiškinimai: Numatomas galutinis biologinis suskaidymas 
 

12.3 Bioakumuliacijos potencialas 

Produktas: 

Bioakumuliacija 
 

:  Paaiškinimai: Negalima nustatyti bioakumuliacijos galimybes. 
 

Komponentai: 

UREA: 

Bioakumuliacija 
 

:  Rūšis: žaliadumbliai (Chlorella fusca vacuolata) 
Ekspozicijos laikas: 24 h 
Koncentracija: 0,05 mg/l  
Biokoncentracijos koeficientą (BCF): 11.700 
Metodas: statinis bandymas 
 

Pasiskirstymo koeficientas: 
n-oktanolis/vanduo 
 

: log Pow: -2,11 
 

12.4 Judumas dirvožemyje 

Neturima duomenų 
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12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Produktas: 

Vertinimas 
 

: Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie 
laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais 
(PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais 
(vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.. 
 

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis 

Produktas: 

Papildoma ekologinė 
informacija 
 

:  Neprofesionalaus naudojimo ar šalinimo atveju turi būti 
atsižvelgta į pavojų aplinkai. 
 

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 

Produktas :  Neleidžiamas produkto patekimas į nuotekas, vandens 
šaltinius ar gruntą. 
 

Užterštos pakuotės :  Ištuštinti likusį kiekį. 
Šalinti kaip nenaudotą produktą. 
Tuščios pakuotės perdirbimui arba pašalinimui turi būti 
pristatomos į paskirtą atliekų tvarkymo vietą. 
 

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 

 
14.1 JT numeris 

 
ADR:  Nepavojingi kroviniai 
 
RID:  Nepavojingi kroviniai 
 
IMDG code:  Nepavojingi kroviniai 
 
IATA-DGR:  Nepavojingi kroviniai 
 
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:  Nepavojingi kroviniai 
 

 
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas 
 
ADR:  Nepavojingi kroviniai 
RID:  Nepavojingi kroviniai 
IMDG code:  Nepavojingi kroviniai 
IATA-DGR:  Nepavojingi kroviniai 
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:  Nepavojingi kroviniai 
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14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 
 
ADR:  Nepavojingi kroviniai  
RID:  Nepavojingi kroviniai  
IMDG code:  Nepavojingi kroviniai  
IATA-DGR:  Nepavojingi kroviniai  
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:  Nepavojingi kroviniai  

 
14.4 Pakuotės grupė 

 
ADR:  Nepavojingi kroviniai 
RID:  Nepavojingi kroviniai 
IMDG code:  Nepavojingi kroviniai 
IATA-DGR:  Nepavojingi kroviniai 
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:  Nepavojingi kroviniai 
 
14.5 Pavojus aplinkai 
 
ADR:  Netaikoma 
RID:  Netaikoma 
IMDG code:  Netaikoma 
IATA-DGR:  Netaikoma 
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:  Netaikoma 

` 
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams 
 
netaikomas 
 
14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą 
 

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje. 
 
Pavojingų krovinių apraše (jei nurodytas aukščiau), gali būti nenurodytas paketo dydis, kiekis, galutinis 
vartojimas ar tam regionui taikomos išimtys. Specifinius gabenimo aprašus galite rasti transportavimo 
dokumentuose. 
 

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 
REACH - Autorizuotinų labai didelį susirūpinimą 
keliančių cheminių medžiagų kandidatinis sąrašas (59 
straipsnis). 
 

: Netaikoma 

REACH - Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas (XIV 
Priedas) 
 

: Netaikoma 

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį 
ardančių medžiagų 
 

: Netaikoma 

Reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių 
teršalų 
 

: Netaikoma 
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Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir 
importo 
 

: Netaikoma 

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir 
gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo 
apribojimai (XVII Priedas) 
 

: Netaikoma 

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis 
cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.
  Netaikoma 
Šio produkto komponentai yra paskelbti šiuose sąrašuose: 
AICS 
 

: žiūrėti naudotoją apibūdinantį laisvą tekstą 
 

DSL 
 

: Visi šio produkto komponentai yra Kanados DSL sąraše 
 

ENCS 
 

: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui 
 

KECI 
 

: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui 
 

PICCS 
 

: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui 
 

IECSC 
 

: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui 
 

TCSI 
 

: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui 
 

TSCA 
 

: Įtraukta į sąrašą pagal Nuodingųjų medžiagų kontrolės 
įstatymą 
 

15.2 Cheminės saugos vertinimas 
Neturima duomenų 
 
 
 
 
 

16 SKIRSNIS. Kita informacija 

Tolesnė informacija 
Peržiūrėjimo data:  19.06.2019  

 

Pilnas H teiginių tekstas 

H319 : Sukelia smarkų akių dirginimą. 

Kitų santrumpų pilnas tekstas 

Eye Irrit. : Akių dirginimas 

 

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. 
„European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland 
Waterways“); ADR - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. 
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„European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); 
AICS - Australijos cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija 
(angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, 
ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, 
mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; 
DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų 
agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; 
ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos 
cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; 
GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio 
tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti 
supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali 
slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų 
cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių 
kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas 
(Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių 
medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 
50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo 
iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio 
koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio 
greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos 
prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų 
Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; 
REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių 
medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų 
krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; 
SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI 
- Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TSCA - 
Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai 
patvari biologiškai besikaupianti medžiaga 

 

Tolesnė informacija 

Kita informacija : Manoma, kad čia sukaupta informacija yra tiksli, tačiau tai 
negarantuojama tiek iš įmonės kilusios, tiek dėl kitos 
informacijos atžvilgiu. Gavėjams patariama iš anksto 
patvirtinti, kad informacija yra aktuali ir tinkama jų sąlygoms. 
Šį Saugos duomenų lapą (MSDS) parengė Solenis 
Aplinkosaugos ir saugos departamentas. 

 
Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai 
Pagrindiniai literatūros šaltiniai ir duomenų šaltiniai. 
„SOLENIS“ vidaus duomenys 
„SOLENIS“ vidaus duomenys, įskaitant nuosavų ir užsakytų tyrimų ataskaitas 
UNECE administruoja regioninius susitarimus, kuriais įgyvendinama suderinta ženklinimo (GHS) 
ir transporto klasifikacija. 
 

 
LT / LT 
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Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 pataisą. 

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 

1.1 Produkto identifikatorius 
Prekinis pavadinimas : Praestol™ K 133 L 

Flokuliantas 
™ prekių ženklas, Solenis arba jos dukterinės bendrovės arba 
filialai, registruotas įvairiose šalyse 
 

 
 

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Cheminės medžiagos/mišinio 
paskirtis 

: Flokuliantas 
 

 

1.3 Išsami informacija apie saugos 
duomenų lapo teikėją 
Solenis 
Fascinatio Boulevard 522 
2909 VA CAPELLE A/D IJSSEL 
Nyderlandai 
 
 
EHSProductSafetyTeam@solenis.com 
 

1.4 Pagalbos telefono numeris 

+1-302-502-0991 , arba susisiekti su savo 
vietiniu avariniu telefono numeriu +370 5 236 20 
52 / +370 687 53378 
 
Produkto informacija 
Kreipkitės į vietinį Solenis atstovą 

 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) 

Akių dirginimas, 2 kategorija 
 

 H319: Sukelia smarkų akių dirginimą. 
 

2.2 Ženklinimo elementai 

Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) 

Pavojaus piktogramos 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signalinis žodis 
 

: Atsargiai 
 

Pavojingumo frazės 
 

: H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 
 

Atsargumo frazės 
 

: 
Prevencija:  

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą. 
P280 Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 
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Greitoji pagalba:  

P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes 
atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra 
ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 
P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į 
gydytoją. 
 

2.3 Kiti pavojai 

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai 
besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais 
(vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė. 

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

3.2 Mišiniai 

Pavojingi komponentai  

Cheminis pavadinimas CAS Nr. 
EB Nr. 
Registracijos numeris 

Klasifikacija Koncentracija 
(% w/w) 

Alkanes, C16-20-iso- Nepriskirta 
700-992-1 
01-2119452551-44-
xxxx 

Asp. Tox. 1; H304 >= 15 - < 25 

Etoksilinti alkoholiai (C12-18) 68213-23-0 
 

Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 3; 
H412 

>= 1 - < 2,5 

Abreviatūrų išaiškinimą žiūrėti 16 skyriuje. 
 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

Bendroji pagalba 
 

:  Išnešti iš pavojingos aplinkos. 
Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą. 
Nepalikti nukentėjusiojo be priežiūros. 
 

Įkvėpus 
 

:  Jei kvėpuoja, nukentėjusįjį išnešti į tyrą orą. 
Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į stabilią 
padėtį ir kviesti gydytoją. 
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją. 
 

Patekus ant odos 
 

:  Pirmoji pagalba paprastai nereikia. Vis dėlto, yra 
rekomenduojama, kad veikiami plotai būti valomos, plaunant 
muilo ir vandens. 
 

Patekus į akis :  Nedelsiant gerai praplauti akį (-is) tekančiu vandeniu. 

225



 

 Lapas: 3 

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS  Peržiūrėjimo data:  15.10.2018 

  Spausdinimo data: 22.07.2019 

  Saugos duomenų lapo numeris: R0557327 

Praestol™ K 133 L Flokuliantas 
™ prekių ženklas, Solenis arba jos dukterinės 
bendrovės arba filialai, registruotas įvairiose šalyse 
371206 

 Versija:  1.5 

 
 

3 / 17 
 

 Išimti kontaktinius lęšius. 
Saugoti nepažeistą akį. 
 

Prarijus 
 

:  Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų. 
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti. 
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją. 
 

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

Simptomai : #ios med˛iagos poveikis per kvepavima, prarijimair (arba) 
kitoki poveikio kelia, po˛ymiai ir simptomai, kurie gali buti: 
Skrandžio ir žarnyno diskomfortas (pykinimas, vėmimas, 
viduriavimas) 
sudirginimas (nosies, gerkles, oro taku) 
 

Rizikos : Sukelia smarkų akių dirginimą. 
 

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

Rizikos 
 

: Nėra pavojų, kuriems reikėtų specialių pirmosios pagalbos 
priemonių. 
 

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 

5.1 Gesinimo priemonės 

Tinkamos gesinimo 
priemonės 
 

:  Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas 
gaisro gesinimo priemones. 
Vandens purslai 
Putos 
Anglies dioksidas (CO2) 
Sausas chemikalas 
 

Netinkamos gesinimo 
priemonės 
 

:  Stipri vandens čiurkšlė 
 

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Specifiniai pavojai gaisro 
metu 
 

:  Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar 
vandens telkinius. 
 

Pavojingi degimo produktai 
 

:  Anglies monoksidas 
Anglies dioksidas (CO2) 
Azoto oksidai (NOx) 
 

5.3 Patarimai gaisrininkams 

Speciali apsaugos įranga, 
skirta gaisrininkams 
 

:  Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.  
 

Specifiniai gaisro gesinimo 
metodai 

: Produktas yra suderinamas su standartinėmis 
priešgaisrinėmis medžiagomis. 
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Tolesnė informacija 
 

:  Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti 
pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus. 
 

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

Asmens atsargumo 
priemonės 
 

:  Asmenys, nedevintys apsaugines irangos, turetu buti pa#alinti 
i# i#siliejimo zonos, kol viskas i#valoma. 
Atitinka visus taikomus federalinius, #alies ir vietinius 
nurodymus. 
 

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 

Ekologinės atsargumo 
priemonės 
 

:  Apsaugoti nuo produkto patekimo į nuotekas. 
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu 
tai daryti. 
Jei produktu užteršiamos upės, ežerai ar nuotekų sistema, 
informuoti atsakingas institucijas. 
 

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Valymo procedūros 
 

:  Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis ( pvz.: 
smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, arbolitu). 
Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose. 
 

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius 

Išsamesnės informacijos ieškoti saugos duomenų lapo 8 un 13 skyriuje. 
Išsamesnės informacijos ieškoti saugos duomenų lapo 8 un 13 skyriuje. 

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

Saugaus naudojimo 
rekomendacijos 
 

: Neįkvėpti garų, dulkių. 
Nerūkyti. 
Tuščia pakuotė pavojinga. 
Vengti patekimo ant odos ir į akis. 
Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti. 
Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių. 
Nuoplovas šalinti pagal vietines ir nacionalines taisykles. 
 

Patarimai apie apsaugą nuo 
gaisro ir sprogimo 
 

:  Įprastos prevencinės apsaugos nuo gaisro priemonės.  
 

Higienos priemonės 
 

:  Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje. 
Naudojant nevalgyti ir negerti. Naudojant nerūkyti.  
 

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Reikalavimai sandėliavimo :  Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. 
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plotams ir talpykloms 
 

Atidarinėjama pakuotė turi būti atsargiai ir laikoma vertikaliai, 
kad išvengti nutekėjimo. Elektros įranga / darbinės medžiagos 
turi atitikti technologijų saugos standartus.  
 

Kiti duomenys 
 

:  Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.  
 

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) 

Konkretus (-ūs) naudojimo 
atvejis (-ai) 
 

:  Neturima duomenų 
 

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga 

8.1 Kontrolės parametrai 

Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės. 
Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006: 

Medžiagos 
pavadinimas 

Naudojimo 
pabaiga 

Paveikimo būdai Potencialus poveikis 
sveikatai 

Vertė 

Alkanes, C16-20-iso- darbuotojai Įkvėpimas Sisteminis ilgalaikis 29,4 mg/m3 

Paaiškinimai: Kartotinių dozių toksiškumas 

 darbuotojai Odos Sisteminis ilgalaikis 8,34 mg/kg 

Paaiškinimai: Kartotinių dozių toksiškumas 

 bendras 
gyventojų 
skaičius 

Įkvėpimas Sisteminis ilgalaikis 7,25 mg/m3 

Paaiškinimai: Kartotinių dozių toksiškumas 

 bendras 
gyventojų 
skaičius 

Odos Sisteminis ilgalaikis 4,17 mg/kg 

Paaiškinimai: Kartotinių dozių toksiškumas 

 bendras 
gyventojų 
skaičius 

Oralinis Sisteminis ilgalaikis 4,17 mg/kg 

Paaiškinimai: Kartotinių dozių toksiškumas 

8.2 Poveikio kontrolė 
Inžinerinės priemonės 

Pateikite pakankamai mechaninis (bendrosios ir / arba vietinė ištraukiamoji ventiliacija) išlaikyti 
pozicijų žemiau poveikio rekomendacijas (jei taikytina) arba žemiau lygio, kuris sukelia 
žinia<(>,<)> įtariamųjų ar akivaizdžių neigiamų pasekmių. 
Asmeninės apsauginės priemonės 

Akių apsauga :  Mūvėkite cheminėms medžiagoms akiniai, kai yra dėl 
poveikio akis nuo skysčių, garų ar miglos potencialą. 
 

Rankų apsauga 
 

Paaiškinimai 
 

: butilkaučiukas  
Tinkamumas specifiniam darbui buvo aptartas su apsauginių 
pirštinių gamintoju.  
 

Odos ir kūno apsaugos 
priemonės 

:  Atitinkami drabužiai: 
Nepralaidūs drabužiai 
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Saugi avalynė 
Kūno apsaugos priemones pasirinkti pagal pavojingų 
medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje. 
 

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Išvaizda 
 

: skystas 
 

Spalva 
 

:  balta 
 

Kvapas 
 

:  panašus į angliavandenilių 
 

Kvapo atsiradimo slenkstis 
 

:  Neturima duomenų  
 

pH 
 

: apytikriai 3,7 (20 °C) 
Koncentracija: 10 g/l 
 

Lydimosi/užšalimo 
temperatūra 
 

: -15 °C 
 

Virimo temperatūra / virimo 
temperatūros intervalas 
 

: > 98 °C 
 

Pliūpsnio temperatūra 
 

: > 100 °C 
Metodas: Uždarojo indo metodas 
 

Garavimo greitis 
 

:  < 1 
n-butilo acetatas  
 

Degumas (kietų medžiagų, 
dujų) 
 

: Neturima duomenų 
 

Viršutinė sprogumo riba 
 

: 7 %(V) 
Apskaičiuotoji sprogumo riba  
 

Žemutinė sprogumo riba 
 

: 0,6 %(V) 
Apskaičiuotoji sprogumo riba  
 

Garų slėgis 
 

: < 35 hPa (20 °C) 
 

Santykinis garų tankis 
 

: Neturima duomenų  
 

Santykinis tankis 
 

: Neturima duomenų  
 

Tankis 
 

: apytikriai 1,03 g/cm3 (20 °C) 
 

Tirpumas 
Tirpumas vandenyje 

 
: tirpus  

Tirpumas kituose : Neturima duomenų 
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tirpikliuose 
 

 

Pasiskirstymo koeficientas: n-
oktanolis/vanduo 
 

: Neturima duomenų  
 

Savaiminio užsidegimo 
temperatūra 
 

: > 100 °C 
 

Skilimo temperatūra 
 

:  Neturima duomenų  
 

Klampa 
Dinaminė klampa 

 
: < 4.000 mPa,s (20 °C) 

 
Kinematinė klampa 

 
: > 20,5 mm2/s (40 °C) 

 
Oksidacinės savybės 
 

: Neturima duomenų  
 

9.2 Kita informacija 

Savaiminis užsidegimas : Netaikomas  
 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 

10.1 Reaktingumas 

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta. 

10.2 Cheminis stabilumas 

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis. 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 

Pavojingos reakcijos 
 

:  Pavojinga polimerizacija nevyksta. 
 

10.4 Vengtinos sąlygos 

Vengtinos sąlygos 
 

: Laikyti atokiai nuo karščio, liepsnos, kibirkščių ir kitų degimo 
šaltinių. 
Šiluma, liepsnos ir kibirkštys. 
 

10.5 Nesuderinamos medžiagos 

Vengtinos medžiagos 
 

:  Rūgštys 
Stiprūs oksidatoriai 
 

10.6 Pavojingi skilimo produktai 

Pavojingi skilimo produktai 
 

: Anglies monoksidas 
Anglies dioksidas (CO2) 
Azoto oksidai (NOx) 
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11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Produktas: 

Ūmus toksiškumas prarijus 
 

:  LD 50 (Pelė): > 2.000 mg/kg  
 

Komponentai: 

Alkanes, C16-20-iso-: 

Ūmus toksiškumas prarijus 
 

:  LD50 (Žiurkė, patinas ir patelė): > 10.000 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 401 
 

Ūmus toksiškumas susilietus 
su oda 
 

:  LD50 (Žiurkė, patinas ir patelė): > 2.000 mg/kg 
Metodas: OECD Bandymų gairės 402 
GLP: taip 
Vertinimas: Pagal GHS neklasifikuojama kaip ūmiai toksiška 
susigėrusi per odą. 
 

Etoksilinti alkoholiai (C12-18): 

Ūmus toksiškumas prarijus 
 

:  LD 50 (žiurkė): > 2.000 mg/kg  
 

Ūmus toksiškumas įkvėpus 
 

:  Paaiškinimai: Neturima duomenų 
 

Ūmus toksiškumas susilietus 
su oda 
 

:  LD50 (Triušis): > 2.000 mg/kg 
 

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Produktas: 

Paaiškinimai: Gali sukelti odos dirginimą jautriems asmenims. 
 

Komponentai: 

Alkanes, C16-20-iso-: 

Rūšis: Triušis 
Metodas: OECD Bandymų gairės 404 
Rezultatas: Šiek tiek dirgina odą 
GLP: taip 
 

Etoksilinti alkoholiai (C12-18): 

Rezultatas: Nedirgina odos 
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Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas 

Sukelia smarkų akių dirginimą. 

Produktas: 

Paaiškinimai: Garai gali sukelti akių, kvėpavimo sistemos ir odos dirginimą. 
Sukelia smarkų akių dirginimą. 
 

Komponentai: 

Alkanes, C16-20-iso-: 

Rūšis: Triušis 
Metodas: OECD Bandymų gairės 405 
Rezultatas: Nedirgina akių 
GLP: ne 
 

Etoksilinti alkoholiai (C12-18): 

Rezultatas: Ardanti (ėsdinanti) 
 

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas 

Odos jautrinimas  

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Kvėpavimo takų sensibilizacija  

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Komponentai: 

Alkanes, C16-20-iso-: 

Bandymo tipas: Maksimizacijos testas 
Rūšis: Jūrų kiaulytė 
Metodas: OECD Bandymų gairės 406 
 

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Komponentai: 

Alkanes, C16-20-iso-: 

Genotoksiškumas in vitro 
 

: Bandymo tipas: Ames testas 
Rūšis: Salmonella typhimurium 
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų 
aktyvinimo 
Metodas: OECD Bandymų gairės 471 
Rezultatas: neigiamas 
GLP: taip 
 

 
 

: Bandymo tipas: In vitro žinduolių ląstelių genų mutacijų 
tyrimas 
Rūšis: pelės limfomos ląstelės 
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų 

232



 

 Lapas: 10 

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS  Peržiūrėjimo data:  15.10.2018 

  Spausdinimo data: 22.07.2019 

  Saugos duomenų lapo numeris: R0557327 

Praestol™ K 133 L Flokuliantas 
™ prekių ženklas, Solenis arba jos dukterinės 
bendrovės arba filialai, registruotas įvairiose šalyse 
371206 

 Versija:  1.5 

 
 

10 / 17 
 

aktyvinimo 
Metodas: OECD Bandymų gairės 476 
Rezultatas: neigiamas 
GLP: taip 
 

 
 

: Bandymo tipas: Chromosomų aberacijos testas in vitro 
Rūšis: Žmogaus limfocitai 
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų 
aktyvinimo 
Metodas: OECD Bandymų gairės 473 
Rezultatas: neigiamas 
GLP: taip 
 

Kancerogeniškumas 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Toksiškumas reprodukcijai 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

STOT (vienkartinis poveikis) 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

STOT (kartotinis poveikis) 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Toksiškumas įkvėpus 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Produktas: 

Nėra toksiškumo aspiravus klasifikacijos 
 

Komponentai: 

Alkanes, C16-20-iso-: 

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. 
 

Tolesnė informacija 

Produktas: 

Paaiškinimai: Neturima duomenų 
 

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 

12.1 Toksiškumas 

Produktas: 

Toksiškumas žuvims 
 

:  LC50 (Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)): 10,6 mg/l 
Ekspozicijos laikas: 96 h 
Metodas: OECD Bandymų gairės 203 
GLP: ne 
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Toksiškumas dafnijoms ir 
kitiems vandens 
bestuburiams 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): > 10 mg/l 
Ekspozicijos laikas: 48 h 
Metodas: OECD Bandymų metodika 202 
 

Komponentai: 

Alkanes, C16-20-iso-: 

Toksiškumas žuvims 
 

:  LC50 (Danio rerio (oranžinė zebra)): > 0,026 mg/l 
Ekspozicijos laikas: 96 h 
Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas 
Metodas: Direktyva 67/548/EEB, V Priedas, C.1. 
Paaiškinimai: Ties tirpumo riba toksiškumas nepasireiškia 
 

Toksiškumas dafnijoms ir 
kitiems vandens 
bestuburiams 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): > 0,077 mg/l 
Ekspozicijos laikas: 48 h 
Bandymo tipas: statinis bandymas 
Metodas: Direktyva 67/548/EEB, V Priedas, C.2. 
Paaiškinimai: Ties tirpumo riba toksiškumas nepasireiškia 
 

Toksiškumas jūros 
dumbliams 
 

:  ErC50 (Desmodesmus subspicatus (Žalieji dumbliai)): > 0,021 
mg/l 
Ekspozicijos laikas: 72 h 
Bandymo tipas: statinis bandymas 
Metodas: Direktyva 67/548/EEB, V Priedas, C.3. 
GLP: taip 
Paaiškinimai: Ties tirpumo riba toksiškumas nepasireiškia 
 

 
 

  NOEC (Desmodesmus subspicatus (Žalieji dumbliai)): > 0,021 
mg/l 
Ekspozicijos laikas: 72 h 
Bandymo tipas: statinis bandymas 
Metodas: Direktyva 67/548/EEB, V Priedas, C.3. 
GLP: taip 
Paaiškinimai: Ties tirpumo riba toksiškumas nepasireiškia 
 

Toksiškumas 
mikroorganizmamas 
 

:  EC50 (Pseudomonas putida (Pseudomona)): > 2,0 mg/l  
Ekspozicijos laikas: 5,25 h 
Bandymo tipas: statinis bandymas 
GLP: taip 
 

Toksiškumas dafnijoms ir 
kitiems vandens 
bestuburiams (Lėtinis 
toksiškumas) 
 

: NOEC: 100 mg/l  
Ekspozicijos laikas: 21 d 
Rūšis: Daphnia magna (Dafnija ) 
Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas 
Analitinis monitoringas: taip 
Metodas: OECD Bandymų metodika 211 
GLP: taip 
 

Etoksilinti alkoholiai (C12-18): 

Toksiškumas žuvims :  LC50 (Danio rerio (oranžinė zebra)): 0,876 mg/l 
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 Ekspozicijos laikas: 96 h 
Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas 
Metodas: Direktyva 67/548/EEB, V Priedas, C.1. 
Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie 
panašias medžiagas. 
 

Toksiškumas dafnijoms ir 
kitiems vandens 
bestuburiams 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): 0,999 mg/l 
Ekspozicijos laikas: 48 h 
Bandymo tipas: statinis bandymas 
 

Toksiškumas jūros 
dumbliams 
 

:  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 0,41 
mg/l 
Pabaiga: Augimo slopinimas 
Ekspozicijos laikas: 72 h 
Bandymo tipas: statinis bandymas 
Metodas: OECD Bandymų metodika 201 
Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie 
panašias medžiagas. 
 

Toksiškumas žuvims (Lėtinis 
toksiškumas) 
 

: NOEC: 0,16 mg/l  
Ekspozicijos laikas: 10 d 
Rūšis: Lepomis macrochirus (Mėnulžuvė Bluegill sunfish) 
Bandymo tipas: bandymas pretekėjimo sąlygomis 
 

Toksiškumas dafnijoms ir 
kitiems vandens 
bestuburiams (Lėtinis 
toksiškumas) 
 

: NOEC: 0,77 mg/l  
Pabaiga: Toksiškumo reprodukcijai tyrimas 
Ekspozicijos laikas: 21 d 
Rūšis: Daphnia magna (Dafnija ) 
Bandymo tipas: bandymas pretekėjimo sąlygomis 
Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie 
panašias medžiagas. 
 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

Produktas: 

Biologinis skaidomumas 
 

:  Paaiškinimai: Natūraliai biodegraduojamas. 
 

Biocheminis deguonies 
suvartojimas (BDS) 
 

: Biocheminis deguonies suvartojimas 
240 mg/g  
 

Cheminis deguonies 
suvartojimas (ChDS) 
 

:  1.160 mg/g  
Metodas: Cheminis deguonies suvartojimas 
 

BOD/COD 
 

:  BOD/COD: 20,69 % 
 

Komponentai: 

Alkanes, C16-20-iso-: 

Biologinis skaidomumas 
 

:  Bandymo tipas: aerobinis 
Inokuliantas: aktyvusis dumblas 
Rezultatas: Nelengvai biologiškai skaidomas. 
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Biodegradavimas:  32 % 
Susijęs su: Teorinis deguonies poreikis 
Ekspozicijos laikas: 28 d 
Paaiškinimai: Natūraliai biodegraduojamas. 
 

Etoksilinti alkoholiai (C12-18): 

Biologinis skaidomumas 
 

:  Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas. 
Biodegradavimas:  95 % 
Ekspozicijos laikas: 28 d 
Metodas: OECD Bandymų gairės 301F 
 

12.3 Bioakumuliacijos potencialas 

Produktas: 

Bioakumuliacija 
 

:  Paaiškinimai: Negalima nustatyti bioakumuliacijos galimybes. 
 

Komponentai: 

Alkanes, C16-20-iso-: 

Pasiskirstymo koeficientas: 
n-oktanolis/vanduo 
 

: log Pow: 9,5 - 10,1 (26 °C) 
Metodas: OECD Bandymų metodika 117 
 

12.4 Judumas dirvožemyje 

Neturima duomenų 

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Produktas: 

Vertinimas 
 

: Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie 
laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais 
(PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais 
(vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.. 
 

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis 

Produktas: 

Papildoma ekologinė 
informacija 
 

:  Neprofesionalaus naudojimo ar šalinimo atveju turi būti 
atsižvelgta į pavojų aplinkai. 
 

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 

Produktas :  Neleidžiamas produkto patekimas į nuotekas, vandens 
šaltinius ar gruntą. 
Chemikalais ar panaudotomis talpyklomis neužteršti vandens 
telkinių, vandentakių ar griovių. 
Nukreipti į licenciją turinčią atliekų tvarkymo įmonę. 
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Užterštos pakuotės :  Ištuštinti likusį kiekį. 
Šalinti kaip nenaudotą produktą. 
Tuščios pakuotės perdirbimui arba pašalinimui turi būti 
pristatomos į paskirtą atliekų tvarkymo vietą. 
Pakartotinai nenaudoti tuščios pakuotės. 
 

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 

 
14.1 JT numeris 
 
ADR:  Nepavojingi kroviniai 
 
RID:  Nepavojingi kroviniai 
 
TARPTAUTINĖ LAIVYBA – PAVOJINGOS PREKĖS:  Nepavojingi kroviniai 
 
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KROVINYS:  Nepavojingi kroviniai 
 
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:  Nepavojingi kroviniai 
 
 
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas 
 
ADR:  Nepavojingi kroviniai 
RID:  Nepavojingi kroviniai 
TARPTAUTINĖ LAIVYBA – PAVOJINGOS PREKĖS:  Nepavojingi kroviniai 
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KROVINYS:  Nepavojingi kroviniai 
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:  Nepavojingi kroviniai 

 
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 

 
ADR:  Nepavojingi kroviniai  
RID:  Nepavojingi kroviniai  
TARPTAUTINĖ LAIVYBA – PAVOJINGOS PREKĖS:  Nepavojingi kroviniai  
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KROVINYS:  Nepavojingi kroviniai  
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:  Nepavojingi kroviniai  
 
14.4 Pakuotės grupė 
 
ADR:  Nepavojingi kroviniai 
RID:  Nepavojingi kroviniai 
TARPTAUTINĖ LAIVYBA – PAVOJINGOS PREKĖS:  Nepavojingi kroviniai 
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KROVINYS:  Nepavojingi kroviniai 
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:  Nepavojingi kroviniai 

 
14.5 Pavojus aplinkai 
 
ADR:  Netaikomas 
RID:  Netaikomas 
TARPTAUTINĖ LAIVYBA – PAVOJINGOS PREKĖS:  Netaikomas 
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KROVINYS:  Netaikomas 
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TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:  Netaikomas 
` 
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams 
 

netaikomas 
 
14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą 
 

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje. 
 
Pavojingų krovinių apraše (jei nurodytas aukščiau), gali būti nenurodytas paketo dydis, kiekis, galutinis 
vartojimas ar tam regionui taikomos išimtys. Specifinius gabenimo aprašus galite rasti transportavimo 
dokumentuose. 
 

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 

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

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir 
gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo 
apribojimai (XVII Priedas) 
 

: Netaikomas 

REACH - Autorizuotinų labai didelį susirūpinimą 
keliančių cheminių medžiagų kandidatinis sąrašas (59 
straipsnis). 
 

: Netaikomas 

REACH - Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas (XIV 
Priedas) 
 

: Netaikomas 

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį 
ardančių medžiagų 
 

: Netaikomas 

Reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių 
teršalų 
 

: Netaikomas 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir 
importo 
 

: Netaikomas 

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis 
cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.
  Netaikomas 

 
 

Šio produkto komponentai yra paskelbti šiuose sąrašuose: 

DSL 
 

: Šis produktas yra vienas arba keli komponentai, kurie yra ne 
Kanados DSL ir turi metinius kiekio ribas. 
 

AICS 
 

: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui 
 

ENCS : Neatitinka sąrašui 

238



 

 Lapas: 16 

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS  Peržiūrėjimo data:  15.10.2018 

  Spausdinimo data: 22.07.2019 

  Saugos duomenų lapo numeris: R0557327 

Praestol™ K 133 L Flokuliantas 
™ prekių ženklas, Solenis arba jos dukterinės 
bendrovės arba filialai, registruotas įvairiose šalyse 
371206 

 Versija:  1.5 

 
 

16 / 17 
 

  
KECI 
 

: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui 
 

PICCS 
 

: Neatitinka sąrašui 
 

IECSC 
 

: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui 
 

TCSI 
 

: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui 
 

TSCA 
 

: Neįtraukta į sąrašą pagal Nuodingųjų medžiagų kontrolės 
įstatymą 
 

 

15.2 Cheminės saugos vertinimas 

Neturima duomenų 

16 SKIRSNIS. Kita informacija 

Tolesnė informacija 

Peržiūrėjimo data:  15.10.2018  
 

Mišinio klasifikavimas: Klasifikavimo procedūra: 

Eye Irrit. 2 H319 Skaičiavimo metodas 

 

Pilnas H teiginių tekstas 

H304 : Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. 
H318 : Smarkiai pažeidžia akis. 
H400 : Labai toksiška vandens organizmams. 
H412 : Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius 

pakitimus. 

Kitų santrumpų pilnas tekstas 

Aquatic Acute : Ūmus toksiškumas vandens aplinkai 
Aquatic Chronic : Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai 
Asp. Tox. : Aspiracijos pavojus 
Eye Dam. : Smarkus akių pažeidimas 

 

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. 
„European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland 
Waterways“); ADR - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. 
„European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); 
AICS - Australijos cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija 
(angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, 
ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, 
mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; 
DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų 
agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; 
ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos 
cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; 
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GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio 
tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti 
supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali 
slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų 
cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių 
kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas 
(Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių 
medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 
50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo 
iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio 
koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio 
greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos 
prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų 
Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; 
REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių 
medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų 
krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; 
SDS - Saugos duomenų lapas; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų 
medžiagų techninė taisyklė; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN 
- Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga 

 

Tolesnė informacija 

Kita informacija : 'Manoma, kad čia sukaupta informacija yra tiksli, tačiau tai 
negarantuojama tiek iš įmonės kilusios, tiek dėl kitos 
informacijos atžvilgiu. Gavėjams patariama iš anksto 
patvirtinti, kad informacija yra aktuali ir tinkama jų sąlygoms. 
Šį Saugos duomenų lapą (MSDS) parengė Solenis 
Aplinkosaugos ir saugos departamentas. 
 

 
Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai 
. 

 
LT / LT 
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Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 pataisą. 

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 

1.1 Produkto identifikatorius 

Prekinis pavadinimas : Praestol™ K 144 L 
Flokuliantas 
™ prekių ženklas, Solenis arba jos dukterinės bendrovės arba 
filialai, registruotas įvairiose šalyse 
 

 
 

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Cheminės medžiagos/mišinio 
paskirtis 

: Flokuliantas 
 

 

1.3 Išsami informacija apie saugos 
duomenų lapo teikėją 
Solenis 
Fascinatio Boulevard 522 
2909 VA CAPELLE A/D IJSSEL 
Nyderlandai 
 
 
EHSProductSafetyTeam@solenis.com 
 

1.4 Pagalbos telefono numeris 

+1-302-502-0991 , arba susisiekti su savo 
vietiniu avariniu telefono numeriu +370 5 236 20 
52 / +370 687 53378 
 
Produkto informacija 
Kreipkitės į vietinį Solenis atstovą 

 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) 

Akių dirginimas, 2 kategorija 
 

 H319: Sukelia smarkų akių dirginimą. 
 

2.2 Ženklinimo elementai 

Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) 

Pavojaus piktogramos 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signalinis žodis 
 

: Atsargiai 
 

Pavojingumo frazės 
 

: H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 
 

Atsargumo frazės 
 

: 
Prevencija:  

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą. 
P280 Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 
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Greitoji pagalba:  

P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes 
atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra 
ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 
P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į 
gydytoją. 
 

2.3 Kiti pavojai 

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai 
besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais 
(vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė. 

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

3.2 Mišiniai 

Pavojingi komponentai  

Cheminis pavadinimas CAS Nr. 
EB Nr. 
Registracijos numeris 

Klasifikacija Koncentracija 
(% w/w) 

Alkanes, C16-20-iso- Nepriskirta 
700-992-1 
01-2119452551-44-
xxxx 

Asp. Tox. 1; H304 >= 15 - < 25 

Etoksilinti alkoholiai (C12-18) 68213-23-0 
 

Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 3; 
H412 

>= 1 - < 2,5 

Abreviatūrų išaiškinimą žiūrėti 16 skyriuje. 
 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

Bendroji pagalba 
 

:  Išnešti iš pavojingos aplinkos. 
Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą. 
Nepalikti nukentėjusiojo be priežiūros. 
 

Įkvėpus 
 

:  Jei kvėpuoja, nukentėjusįjį išnešti į tyrą orą. 
Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į stabilią 
padėtį ir kviesti gydytoją. 
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją. 
 

Patekus ant odos 
 

:  Pirmoji pagalba paprastai nereikia. Vis dėlto, yra 
rekomenduojama, kad veikiami plotai būti valomos, plaunant 
muilo ir vandens. 
 

Patekus į akis 
 

:  Nedelsiant gerai praplauti akį (-is) tekančiu vandeniu. 
Išimti kontaktinius lęšius. 
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Saugoti nepažeistą akį. 
 

Prarijus 
 

:  Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų. 
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti. 
Jei simptomai toliau išlieka, kviesti gydytoją. 
 

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

Simptomai : #ios med˛iagos poveikis per kvepavima, prarijimair (arba) 
kitoki poveikio kelia, po˛ymiai ir simptomai, kurie gali buti: 
Skrandžio ir žarnyno diskomfortas (pykinimas, vėmimas, 
viduriavimas) 
sudirginimas (nosies, gerkles, oro taku) 
 

Rizikos : Sukelia smarkų akių dirginimą. 
 

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

Rizikos 
 

: Nėra pavojų, kuriems reikėtų specialių pirmosios pagalbos 
priemonių. 
 

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 

5.1 Gesinimo priemonės 

Tinkamos gesinimo 
priemonės 
 

:  Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas 
gaisro gesinimo priemones. 
Vandens purslai 
Putos 
Anglies dioksidas (CO2) 
Sausas chemikalas 
 

Netinkamos gesinimo 
priemonės 
 

:  Stipri vandens čiurkšlė 
 

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Specifiniai pavojai gaisro 
metu 
 

:  Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar 
vandens telkinius. 
 

Pavojingi degimo produktai 
 

:  Anglies monoksidas 
Anglies dioksidas (CO2) 
Azoto oksidai (NOx) 
 

5.3 Patarimai gaisrininkams 

Speciali apsaugos įranga, 
skirta gaisrininkams 
 

:  Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.  
 

Specifiniai gaisro gesinimo 
metodai 
 

: Produktas yra suderinamas su standartinėmis 
priešgaisrinėmis medžiagomis. 
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Tolesnė informacija 
 

:  Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti 
pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus. 
 

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

Asmens atsargumo 
priemonės 
 

:  Asmenys, nedevintys apsaugines irangos, turetu buti pa#alinti 
i# i#siliejimo zonos, kol viskas i#valoma. 
Atitinka visus taikomus federalinius, #alies ir vietinius 
nurodymus. 
 

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 

Ekologinės atsargumo 
priemonės 
 

:  Apsaugoti nuo produkto patekimo į nuotekas. 
Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu 
tai daryti. 
Jei produktu užteršiamos upės, ežerai ar nuotekų sistema, 
informuoti atsakingas institucijas. 
 

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Valymo procedūros 
 

:  Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis ( pvz.: 
smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, arbolitu). 
Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose. 
 

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius 

Išsamesnės informacijos ieškoti saugos duomenų lapo 8 un 13 skyriuje. 

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

Saugaus naudojimo 
rekomendacijos 
 

: Neįkvėpti garų, dulkių. 
Nerūkyti. 
Tuščia pakuotė pavojinga. 
Vengti patekimo ant odos ir į akis. 
Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti. 
Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių. 
Nuoplovas šalinti pagal vietines ir nacionalines taisykles. 
 

Patarimai apie apsaugą nuo 
gaisro ir sprogimo 
 

:  Įprastos prevencinės apsaugos nuo gaisro priemonės.  
 

Higienos priemonės 
 

:  Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje. 
Naudojant nevalgyti ir negerti. Naudojant nerūkyti.  
 

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Reikalavimai sandėliavimo 
plotams ir talpykloms 
 

:  Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. 
Atidarinėjama pakuotė turi būti atsargiai ir laikoma vertikaliai, 
kad išvengti nutekėjimo. Elektros įranga / darbinės medžiagos 
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turi atitikti technologijų saugos standartus.  
 

Kiti duomenys 
 

:  Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.  
 

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) 

Konkretus (-ūs) naudojimo 
atvejis (-ai) 
 

:  Neturima duomenų 
 

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga 

8.1 Kontrolės parametrai 

Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės. 
Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006: 

Medžiagos 
pavadinimas 

Naudojimo 
pabaiga 

Paveikimo būdai Potencialus poveikis 
sveikatai 

Vertė 

Alkanes, C16-20-iso- darbuotojai Įkvėpimas Sisteminis ilgalaikis 29,4 mg/m3 

Paaiškinimai: Kartotinių dozių toksiškumas 

 darbuotojai Odos Sisteminis ilgalaikis 8,34 mg/kg 

Paaiškinimai: Kartotinių dozių toksiškumas 

 bendras 
gyventojų 
skaičius 

Įkvėpimas Sisteminis ilgalaikis 7,25 mg/m3 

Paaiškinimai: Kartotinių dozių toksiškumas 

 bendras 
gyventojų 
skaičius 

Odos Sisteminis ilgalaikis 4,17 mg/kg 

Paaiškinimai: Kartotinių dozių toksiškumas 

 bendras 
gyventojų 
skaičius 

Oralinis Sisteminis ilgalaikis 4,17 mg/kg 

Paaiškinimai: Kartotinių dozių toksiškumas 

8.2 Poveikio kontrolė 
Inžinerinės priemonės 

Pateikite pakankamai mechaninis (bendrosios ir / arba vietinė ištraukiamoji ventiliacija) išlaikyti 
pozicijų žemiau poveikio rekomendacijas (jei taikytina) arba žemiau lygio, kuris sukelia 
žinia<(>,<)> įtariamųjų ar akivaizdžių neigiamų pasekmių. 
Asmeninės apsauginės priemonės 

Akių apsauga :  Mūvėkite cheminėms medžiagoms akiniai, kai yra dėl 
poveikio akis nuo skysčių, garų ar miglos potencialą. 
 

Rankų apsauga 
 

Paaiškinimai 
 

: butilkaučiukas  
Tinkamumas specifiniam darbui buvo aptartas su apsauginių 
pirštinių gamintoju.  
 

Odos ir kūno apsaugos 
priemonės 

:  Atitinkami drabužiai: 
Nepralaidūs drabužiai 
Saugi avalynė 
Kūno apsaugos priemones pasirinkti pagal pavojingų 
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medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje. 
 

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Išvaizda 
 

: klampusis 
 

Spalva 
 

:  balta 
 

Kvapas 
 

:  švelnus, panašus į angliavandenilių 
 

Kvapo atsiradimo slenkstis 
 

:  Neturima duomenų  
 

pH 
 

: apytikriai 3,7 (20 °C) 
Koncentracija: 10 g/l 
 

Lydimosi/užšalimo 
temperatūra 
 

: < -15 °C 
 

Virimo temperatūra / virimo 
temperatūros intervalas 
 

: 103 °C 
 

Pliūpsnio temperatūra 
 

: > 100 °C 
Metodas: Klivlendo atvirojo indo metodas 
 

Garavimo greitis 
 

:  < 1 
 

Degumas (kietų medžiagų, 
dujų) 
 

: Neturima duomenų 
 

Viršutinė sprogumo riba 
 

: Neturima duomenų  
 

Žemutinė sprogumo riba 
 

: Neturima duomenų  
 

Garų slėgis 
 

: < 35 hPa (20 °C) 
 

Santykinis garų tankis 
 

: Neturima duomenų  
 

Santykinis tankis 
 

: 1 
 

Tankis 
 

: 1 g/cm3 
 

Tirpumas 
Tirpumas vandenyje 

 
: tirpus  

Tirpumas kituose 
tirpikliuose 

 

: Neturima duomenų 
 

Pasiskirstymo koeficientas: n-
oktanolis/vanduo 
 

: Neturima duomenų  
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Skilimo temperatūra 
 

:  Neturima duomenų  
 

Klampa 
Dinaminė klampa 

 
: < 4 000 mPa s (20 °C) 

 
 

 
 > 7 mPa s (40 °C) 

 
Kinematinė klampa 

 
: > 20,5 mm2/s (40 °C) 

 
Oksidacinės savybės 
 

: Neturima duomenų  
 

9.2 Kita informacija 

Savaiminis užsidegimas : Neturima duomenų  
 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 

10.1 Reaktingumas 

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta. 

10.2 Cheminis stabilumas 

Stabilus rekomenduojamomis sandėliavimo sąlygomis. 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 

Pavojingos reakcijos 
 

:  Pavojinga polimerizacija nevyksta. 
 

10.4 Vengtinos sąlygos 

Vengtinos sąlygos 
 

: Laikyti atokiai nuo karščio, liepsnos, kibirkščių ir kitų degimo 
šaltinių. 
 

 
 

 Laikyti atokiai nuo karščio, liepsnos, kibirkščių ir kitų degimo 
šaltinių. 
Šiluma, liepsnos ir kibirkštys. 
 

10.5 Nesuderinamos medžiagos 

Vengtinos medžiagos 
 

:  Rūgštys 
Stiprūs oksidatoriai 
 

10.6 Pavojingi skilimo produktai 

Pavojingi skilimo produktai 
 

: Anglies monoksidas 
Anglies dioksidas (CO2) 
Azoto oksidai (NOx) 
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11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Komponentai: 

Alkanes, C16-20-iso-: 

Ūmus toksiškumas prarijus 
 

:  LD50 (Žiurkė, patinas ir patelė): > 10.000 mg/kg  
Metodas: OECD Bandymų gairės 401 
 

Ūmus toksiškumas susilietus 
su oda 
 

:  LD50 (Žiurkė, patinas ir patelė): > 2.000 mg/kg 
Metodas: OECD Bandymų gairės 402 
GLP: taip 
Vertinimas: Pagal GHS neklasifikuojama kaip ūmiai toksiška 
susigėrusi per odą. 
 

Etoksilinti alkoholiai (C12-18): 

Ūmus toksiškumas prarijus 
 

:  LD 50 (žiurkė): > 2.000 mg/kg  
 

Ūmus toksiškumas įkvėpus 
 

:  Paaiškinimai: Neturima duomenų 
 

Ūmus toksiškumas susilietus 
su oda 
 

:  LD50 (Triušis): > 2.000 mg/kg 
 

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Produktas: 

Paaiškinimai: Gali sukelti odos dirginimą jautriems asmenims. 
 

Komponentai: 

Alkanes, C16-20-iso-: 

Rūšis: Triušis 
Metodas: OECD Bandymų gairės 404 
Rezultatas: Šiek tiek dirgina odą 
GLP: taip 
 

Etoksilinti alkoholiai (C12-18): 

Rezultatas: Nedirgina odos 
 

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas 

Sukelia smarkų akių dirginimą. 

Produktas: 

Paaiškinimai: Garai gali sukelti akių, kvėpavimo sistemos ir odos dirginimą. 
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Sukelia smarkų akių dirginimą. 
 

Komponentai: 

Alkanes, C16-20-iso-: 

Rūšis: Triušis 
Metodas: OECD Bandymų gairės 405 
Rezultatas: Nedirgina akių 
GLP: ne 
 

Etoksilinti alkoholiai (C12-18): 

Rezultatas: Ardanti (ėsdinanti) 
 

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas 

Odos jautrinimas  

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Kvėpavimo takų sensibilizacija  

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Komponentai: 

Alkanes, C16-20-iso-: 

Bandymo tipas: Maksimizacijos testas 
Rūšis: Jūrų kiaulytė 
Metodas: OECD Bandymų gairės 406 
 

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Komponentai: 

Alkanes, C16-20-iso-: 

Genotoksiškumas in vitro 
 

: Bandymo tipas: Ames testas 
Rūšis: Salmonella typhimurium 
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų 
aktyvinimo 
Metodas: OECD Bandymų gairės 471 
Rezultatas: neigiamas 
GLP: taip 
 

 
 

: Bandymo tipas: In vitro žinduolių ląstelių genų mutacijų 
tyrimas 
Rūšis: pelės limfomos ląstelės 
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų 
aktyvinimo 
Metodas: OECD Bandymų gairės 476 
Rezultatas: neigiamas 
GLP: taip 
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: Bandymo tipas: Chromosomų aberacijos testas in vitro 
Rūšis: Žmogaus limfocitai 
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų 
aktyvinimo 
Metodas: OECD Bandymų gairės 473 
Rezultatas: neigiamas 
GLP: taip 
 

Kancerogeniškumas 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Toksiškumas reprodukcijai 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

STOT (vienkartinis poveikis) 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

STOT (kartotinis poveikis) 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Toksiškumas įkvėpus 

Neklasifikuota pagal turimą informaciją. 

Komponentai: 

Alkanes, C16-20-iso-: 

Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. 
 

Tolesnė informacija 

Produktas: 

Paaiškinimai: Neturima duomenų 
 

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 

12.1 Toksiškumas 

Produktas: 

Toksiškumas žuvims 
 

:  LC50 (Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)): 11 mg/l 
Ekspozicijos laikas: 48 h 
 

Toksiškumas dafnijoms ir 
kitiems vandens 
bestuburiams 
 

:  LC50 (Ceriodaphnia dubia): 1,75 mg/l 
Ekspozicijos laikas: 48 h 
 

Komponentai: 

Alkanes, C16-20-iso-: 

Toksiškumas žuvims 
 

:  LC50 (Danio rerio (oranžinė zebra)): > 0,026 mg/l 
Ekspozicijos laikas: 96 h 
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Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas 
Metodas: Direktyva 67/548/EEB, V Priedas, C.1. 
Paaiškinimai: Ties tirpumo riba toksiškumas nepasireiškia 
 

Toksiškumas dafnijoms ir 
kitiems vandens 
bestuburiams 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): > 0,077 mg/l 
Ekspozicijos laikas: 48 h 
Bandymo tipas: statinis bandymas 
Metodas: Direktyva 67/548/EEB, V Priedas, C.2. 
Paaiškinimai: Ties tirpumo riba toksiškumas nepasireiškia 
 

Toksiškumas jūros 
dumbliams 
 

:  ErC50 (Desmodesmus subspicatus (Žalieji dumbliai)): > 0,021 
mg/l 
Ekspozicijos laikas: 72 h 
Bandymo tipas: statinis bandymas 
Metodas: Direktyva 67/548/EEB, V Priedas, C.3. 
GLP: taip 
Paaiškinimai: Ties tirpumo riba toksiškumas nepasireiškia 
 

 
 

  NOEC (Desmodesmus subspicatus (Žalieji dumbliai)): > 0,021 
mg/l 
Ekspozicijos laikas: 72 h 
Bandymo tipas: statinis bandymas 
Metodas: Direktyva 67/548/EEB, V Priedas, C.3. 
GLP: taip 
Paaiškinimai: Ties tirpumo riba toksiškumas nepasireiškia 
 

Toksiškumas 
mikroorganizmamas 
 

:  EC50 (Pseudomonas putida (Pseudomona)): > 2,0 mg/l  
Ekspozicijos laikas: 5,25 h 
Bandymo tipas: statinis bandymas 
GLP: taip 
 

Toksiškumas dafnijoms ir 
kitiems vandens 
bestuburiams (Lėtinis 
toksiškumas) 
 

: NOEC: 100 mg/l  
Ekspozicijos laikas: 21 d 
Rūšis: Daphnia magna (Dafnija ) 
Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas 
Analitinis monitoringas: taip 
Metodas: OECD Bandymų metodika 211 
GLP: taip 
 

Etoksilinti alkoholiai (C12-18): 

Toksiškumas žuvims 
 

:  LC50 (Danio rerio (oranžinė zebra)): 0,876 mg/l 
Ekspozicijos laikas: 96 h 
Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas 
Metodas: Direktyva 67/548/EEB, V Priedas, C.1. 
Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie 
panašias medžiagas. 
 

Toksiškumas dafnijoms ir 
kitiems vandens 
bestuburiams 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): 0,999 mg/l 
Ekspozicijos laikas: 48 h 
Bandymo tipas: statinis bandymas 
 

Toksiškumas jūros :  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 0,41 
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dumbliams 
 

mg/l 
Pabaiga: Augimo slopinimas 
Ekspozicijos laikas: 72 h 
Bandymo tipas: statinis bandymas 
Metodas: OECD Bandymų metodika 201 
Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie 
panašias medžiagas. 
 

Toksiškumas žuvims (Lėtinis 
toksiškumas) 
 

: NOEC: 0,16 mg/l  
Ekspozicijos laikas: 10 d 
Rūšis: Lepomis macrochirus (Mėnulžuvė Bluegill sunfish) 
Bandymo tipas: bandymas pretekėjimo sąlygomis 
 

Toksiškumas dafnijoms ir 
kitiems vandens 
bestuburiams (Lėtinis 
toksiškumas) 
 

: NOEC: 0,77 mg/l  
Pabaiga: Toksiškumo reprodukcijai tyrimas 
Ekspozicijos laikas: 21 d 
Rūšis: Daphnia magna (Dafnija ) 
Bandymo tipas: bandymas pretekėjimo sąlygomis 
Paaiškinimai: Pateikta informacija pagrįsta duomenimis apie 
panašias medžiagas. 
 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

Produktas: 

Fizikinis cheminis 
pašalinamumas 
 

:  Paaiškinimai: Produktas gali būti suskaidytas vykstant 
abiotiniams (pvz.: cheminis ar fotolizės) procesams. 
Iš vandens produktas gali būti pašalintas vykstant abiotiniams 
procesams, pvz.: absorbcija aktyviuoju dumblu. 
 

Komponentai: 

Alkanes, C16-20-iso-: 

Biologinis skaidomumas 
 

:  Bandymo tipas: aerobinis 
Inokuliantas: aktyvusis dumblas 
Rezultatas: Nelengvai biologiškai skaidomas. 
Biodegradavimas:  32 % 
Susijęs su: Teorinis deguonies poreikis 
Ekspozicijos laikas: 28 d 
Paaiškinimai: Natūraliai biodegraduojamas. 
 

Etoksilinti alkoholiai (C12-18): 

Biologinis skaidomumas 
 

:  Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas. 
Biodegradavimas:  95 % 
Ekspozicijos laikas: 28 d 
Metodas: OECD Bandymų gairės 301F 
 

12.3 Bioakumuliacijos potencialas 

Produktas: 

Bioakumuliacija :  Paaiškinimai: Negalima nustatyti bioakumuliacijos galimybes. 
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Komponentai: 

Alkanes, C16-20-iso-: 

Pasiskirstymo koeficientas: 
n-oktanolis/vanduo 
 

: log Pow: 9,5 - 10,1 (26 °C) 
Metodas: OECD Bandymų metodika 117 
 

12.4 Judumas dirvožemyje 

Neturima duomenų 

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Produktas: 

Vertinimas 
 

: Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie 
laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais 
(PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais 
(vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.. 
 

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis 

Produktas: 

Papildoma ekologinė 
informacija 
 

:  Neprofesionalaus naudojimo ar šalinimo atveju turi būti 
atsižvelgta į pavojų aplinkai. 
 

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 

Produktas :  Neleidžiamas produkto patekimas į nuotekas, vandens 
šaltinius ar gruntą. 
Chemikalais ar panaudotomis talpyklomis neužteršti vandens 
telkinių, vandentakių ar griovių. 
Nukreipti į licenciją turinčią atliekų tvarkymo įmonę. 
 

Užterštos pakuotės :  Ištuštinti likusį kiekį. 
Šalinti kaip nenaudotą produktą. 
Tuščios pakuotės perdirbimui arba pašalinimui turi būti 
pristatomos į paskirtą atliekų tvarkymo vietą. 
Pakartotinai nenaudoti tuščios pakuotės. 
 

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 

 
14.1 JT numeris 

 
ADR:  Nepavojingi kroviniai 
 
RID:  Nepavojingi kroviniai 
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IMDG code:  Nepavojingi kroviniai 
 
IATA-DGR:  Nepavojingi kroviniai 
 
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:  Nepavojingi kroviniai 
 
 
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas 
 
ADR:  Nepavojingi kroviniai 
RID:  Nepavojingi kroviniai 
IMDG code:  Nepavojingi kroviniai 
IATA-DGR:  Nepavojingi kroviniai 
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:  Nepavojingi kroviniai 

 
14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 

 
ADR:  Nepavojingi kroviniai  
RID:  Nepavojingi kroviniai  
IMDG code:  Nepavojingi kroviniai  
IATA-DGR:  Nepavojingi kroviniai  
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:  Nepavojingi kroviniai  
 
14.4 Pakuotės grupė 
 
ADR:  Nepavojingi kroviniai 
RID:  Nepavojingi kroviniai 
IMDG code:  Nepavojingi kroviniai 
IATA-DGR:  Nepavojingi kroviniai 
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:  Nepavojingi kroviniai 

 
14.5 Pavojus aplinkai 
 
ADR:  Netaikomas 
RID:  Netaikomas 
IMDG code:  Netaikomas 
IATA-DGR:  Netaikomas 
TARPTAUTINĖ ORO TRANSPORTO ASOCIACIJA –KELEIVIS:  Netaikomas 

` 
14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams 
 

netaikomas 
 
14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą 
 

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje. 
 
Pavojingų krovinių apraše (jei nurodytas aukščiau), gali būti nenurodytas paketo dydis, kiekis, galutinis 
vartojimas ar tam regionui taikomos išimtys. Specifinius gabenimo aprašus galite rasti transportavimo 
dokumentuose. 
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15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 

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

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir 
gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo 
apribojimai (XVII Priedas) 
 

: Netaikomas 

REACH - Autorizuotinų labai didelį susirūpinimą 
keliančių cheminių medžiagų kandidatinis sąrašas (59 
straipsnis). 
 

: Netaikomas 

REACH - Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas (XIV 
Priedas) 
 

: Netaikomas 

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį 
ardančių medžiagų 
 

: Netaikomas 

Reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių 
teršalų 
 

: Netaikomas 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir 
importo 
 

: Netaikomas 

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis 
cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės.
  Netaikomas 

 
 

Šio produkto komponentai yra paskelbti šiuose sąrašuose: 

EINECS 
 

: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui 
 

TSCA 
 

: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui 
 

DSL 
 

: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui 
 

ENCS 
 

: Neatitinka sąrašui 
 

KECI 
 

: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui 
 

AICS 
 

: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui 
 

IECSC 
 

: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui 
 

PICCS 
 

: Neatitinka sąrašui 
 

TCSI 
 

: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui 
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15.2 Cheminės saugos vertinimas 

Neturima duomenų 

16 SKIRSNIS. Kita informacija 

Tolesnė informacija 
Peržiūrėjimo data:  06.09.2018  

 
Mišinio klasifikavimas: Klasifikavimo procedūra: 

Eye Irrit. 2 H319 Skaičiavimo metodas 

 

Pilnas H teiginių tekstas 

H304 : Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. 
H318 : Smarkiai pažeidžia akis. 
H400 : Labai toksiška vandens organizmams. 
H412 : Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius 

pakitimus. 

Kitų santrumpų pilnas tekstas 

Aquatic Acute : Ūmus toksiškumas vandens aplinkai 
Aquatic Chronic : Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai 
Asp. Tox. : Aspiracijos pavojus 
Eye Dam. : Smarkus akių pažeidimas 

 

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. 
„European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland 
Waterways“); ADR - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. 
„European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); 
AICS - Australijos cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija 
(angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, 
ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, 
mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; 
DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų 
agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; 
ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos 
cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; 
GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio 
tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti 
supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali 
slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų 
cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių 
kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas 
(Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių 
medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 
50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo 
iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio 
koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio 
greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos 
prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų 
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Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; 
REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių 
medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų 
krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; 
SDS - Saugos duomenų lapas; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų 
medžiagų techninė taisyklė; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN 
- Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga 

 

Tolesnė informacija 

Kita informacija : 'Manoma, kad čia sukaupta informacija yra tiksli, tačiau tai 
negarantuojama tiek iš įmonės kilusios, tiek dėl kitos 
informacijos atžvilgiu. Gavėjams patariama iš anksto 
patvirtinti, kad informacija yra aktuali ir tinkama jų sąlygoms. 
Šį Saugos duomenų lapą (MSDS) parengė Solenis 
Aplinkosaugos ir saugos departamentas. 
 

 
Pagrindinių duomenų, naudotų pildant saugos duomenų lapą, šaltiniai 
. 

 
LT / LT 
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 Produkto pavadinimas:   MOBIL VACTRA OIL NO. 4
 Peržiūros data:  26 Grd 2019
 Keitimo Numeris:  1.06
 Puslapis 1 atžvilgiu  13   
_____________________________________________________________________________________________________________________

  

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
SKIRSNIS 1 CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS 

PAVADINIMAS
Aukščiau nurodytą peržiūros datą šis medžiagos saugos duomenų lapas atitiko Lietuvoje taikomas taisykles.

1.1. PRODUKTO IDENTIFIKATORIUS
Produkto pavadinimas:     MOBIL VACTRA OIL NO. 4
Produkto aprašas:    Bazinė alyva ir priedai
Produkto kodas:    201560901025,   600510-60

 

 
1.2. REIKŠMINGI IDENTIFIKUOTI MEDŽIAGOS AR MIŠINIO NAUDOJIMO BŪDAI IR NEREKOMENDUOJAMI 
NAUDOJIMO BŪDAI

Numatytas naudojimas:  Tepalas

Nerekomenduojama naudoti:  Nėra, nebent būtų nurodyta kitoje šio SDL vietoje.

1.3. DUOMENYS APIE SAUGOS DUOMENŲ LAPO PATEIKĖJĄ
Tiekėjas: ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA 

POLDERDIJKWEG  
B-2030 ANTWERPEN
Belgija

 
 Techninė informacija apie produktus, tel.:  (CZ) +420 221 456 426
 Tiekėjo kontaktinis tel. numeris:  (CZ) +420 221 456 426
 MSDL Interneto Adresas:  www.msds.exxonmobil.com
 E-Mail:  SDS.DE@EXXONMOBIL.COM
 Tiekėjas / Registrantas:  (BE)  +32 3 790 3111

1.4. AVARINĖS PAGALBOS TELEFONO NUMERIS
 Medicininė pagalba ištisą parą telefonu:  112 / (+370) 52140238 (CHEMTREC)
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras: (+370) 5 236 20 52 / (+370) 687 

53378

SKIRSNIS 2 GALIMI PAVOJAI

2.1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS AR MIŠINIO KLASIFIKACIJA 
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 Produkto pavadinimas:   MOBIL VACTRA OIL NO. 4
 Peržiūros data:  26 Grd 2019
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Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Neklasifikuojama
  

2.2. ETIKETĖS ELEMENTAI

Jokių Ženklinimo elementų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008   

Sudėtyje yra: FOSFORO RŪGŠTIES ESTERIS, AMINO DRUSKA  Gali sukelti alerginę reakciją.

2.3. KITI PAVOJAI

Fizikiniai / cheminiai pavojai:
Reikšmingų pavojų nėra.

Pavojus Sveikatai:
Įšvirkštimas aukštu slėgiu po oda gali sukelti rimtų sužalojimų.  Dėl per stipraus poveikio gali būti sudirgintos 
akys, oda ar kvėpavimo takai.

Pavojai aplinkai:
Reikšmingų pavojų nėra.  Medžiaga neatitinka PBT ar vPvB kriterijaus pagal REACH XIII Priedą.

 SKIRSNIS 3 SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. MEDŽIAGOS  Netaikoma. Ši medžiaga reglamentuojama kaip mišinys.

3.2. MIŠINIAI

Ši medžiaga apibrėžiama kaip mišinys.

Praneština (-os) pavojinga (-os) cheminė (-ės) medžiaga (-os), atitinkanti (-čios) klasifikavimo kriterijų ir (arba) 
poveikio ribinę vertę (OEL)
Pavadinimas CAS# EB Nr. Registracija# Koncentracija

*
GHS/CLP 
klasifikacija

2,6-DI-TERT-BUTIL-P-KRESOLIS 128-37-0 204-881-4 01-2119565113-46  0.1 - < 1% Aquatic Acute 1 H400 (M 
factor 1),
Aquatic Chronic 1 H410 
(M factor 1)

4-METIL-2PENTANOLIO IR DIFOSFORO 
PENTASULFIDO REAKCIJOS PRODUKTAI, 
PROPOKSILINTI, ESTERINTI DIFOSFORO 
PENTOKSIDU IR NEUTRALIZUOTI AMINAIS, 
C12-14-TERT-ALKILU

91745-46-9 931-384-6 01-2119493620-38  0.1 - < 1% [Aquatic Acute 2 H401],
Aquatic Chronic 2 H411,
[Flam. Liq. 4 H227],
Acute Tox. 4 H302,
Skin Sens. 1 H317,
Eye Dam. 1 H318

Pastaba: bet kokia skliaustuose pateikta klasifikacija yra pasaulinės suderintosios sistemos (PSS) standartinis elementas, kuris 
nebuvo priimtas ES klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (KŽP) reglamentu (Nr. 1272/2008), ir todėl ji netaikoma ES ar tose ne ES 
šalyse, kurios yra įgyvendinusios KŽP, bei pateikiama tik informaciniams tikslams.
  

259



 
 Produkto pavadinimas:   MOBIL VACTRA OIL NO. 4
 Peržiūros data:  26 Grd 2019
 Keitimo Numeris:  1.06
 Puslapis 3 atžvilgiu  13   
_____________________________________________________________________________________________________________________

Pastaba:  Visas pavojaus frazių tekstas pateiktas (M)SDL 16 Skyriuje  

 SKIRSNIS 4 PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

ĮKVĖPIMAS
 Pašalinkite, kad nebūtų tolesnio poveikio.  Teikdami pagalbą venkite poveikio sau patiems ar kitiems.  
Naudokite tinkamas kvėpavimo apsaugos priemones.  Atsiradus kvėpavimo takų dirglumui, svaiguliui, 
pykinimui ar asmeniui netekus sąmonės, nedelsdami kreipkitės pagalbos į gydytoją.  Jei kvėpavimas sustojo, 
atlikite vėdinimą mechaniniu įtaisu arba dirbtinį kvėpavimą „burna į burną“.

SĄLYTIS SU ODA
 Nuplaukite sąlyčio vietas muilu ir vandeniu.  Jei produktas įšvirkščiamas į odą ar po oda, arba į bet kurią kūno 
dalį, nepriklausomai nuo žaizdos išvaizdos ar dydžio gydytojas turėtų nedelsdamas įvertinti, ar asmeniui reikia 
neatidėliotinos chirurginės operacijos. Net jei pradiniai simptomai po to, kai buvo įšvirkšta aukštu slėgiu, yra 
minimalūs arba jų visai nėra, ankstyvas chirurginis įsikišimas per pirmąsias keletą valandų gali smarkiai 
sumažinti galutinį sužalojimo mastą.

SĄLYTIS SU AKIMIS
 Kruopščiai perplaukite vandeniu.  Jei atsiranda dirglumas, kreipkitės pagalbos į gydytoją.

PRARIJIMAS
 Paprastai suteikti pirmosios pagalbos neprireikia. Jei jaučiate diskomfortą, kreipkitės pagalbos į gydytoją.

4.2. REIKŠMINGIAUSI SIMPTOMAI IR POVEIKIAI, TIEK ŪMŪS, TIEK LĖTINIAI
 Vietinė nekrozė, kurią rodo uždelstai pajuntamas skausmas ir audinių pažeidimas praėjus kelioms valandoms 
po injekcijos.

4.3. BET KOKIOS REIKALINGOS SKUBIOS MEDICININĖS PAGALBOS IR SPECIALAUS GYDYMO NUORODA
 Prievolė darbo vietoje turėti specialias priemones specifinei ar skubiai medicininei pagalbai teikti nėra tikėtina.

SKIRSNIS 5 PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. GESINIMO PRIEMONĖS
Tinkamos gesinimo priemonės:  Liepsną gesinkite vandens dulksna, putomis, sausais chemikalais arba 
anglies dioksidu (CO2).

Netinkamos gesinimo priemonės:  Tiesios vandens čiurkšlės

5.2. SPECIALŪS PAVOJAI, KYLANTYS IŠ MEDŽIAGOS AR MIŠINIO
Pavojingi degimo produktai:   Aldehidai, Nevisiško sudegimo produktai, Anglies oksidai, Dūmai, garai, 
Sieros oksidai

5.3. REKOMENDACIJOS GAISRININKAMS
Gaisro gesinimo instrukcijos:  Evakuokite žmones iš zonos.  Neleiskite, kad ištekėtų iš degimo reguliavimo 
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įrangos ar patektų į tekančius vandenis, kanalizaciją ar geriamojo vandens šaltinius.  Ugniagesiai turėtų 
naudoti standartinę apsauginę įrangą, o dirbdami uždarose erdvėse – užsimauti autonominius kvėpavimo 
aparatus (SCBA).  Vandens purkštuvais atvėsinkite ugnies paveiktą paviršių ir apsaugokite personalą.  

LIEPSNUMO SAVYBĖS 
Pliūpsnio taškas [Metodas]:  >210°C  (410°F)  [ASTM D-92]
Viršutinės/apatinės degumo ribos (Apytikslis tūris ore %):   UEL (viršutinė sprogumo riba):  7.0     LEL 
(apatinė sprogumo riba): 0.9   [Apskaičiuota]
Savaiminio užsidegimo temperatūra:  Nėra duomenų 

 SKIRSNIS 6 AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. ASMENINĖS ATSARGUMO PRIEMONĖS, APSAUGINĖ ĮRANGA IR PROCEDŪROS ĮVYKUS AVARIJAI

PRANEŠIMO PROCEDŪROS
Išlieję ar atsitiktinai išleidę medžiagą, praneškite apie tai susijusioms valdžios institucijoms laikydamiesi 
visų taikomų taisyklių.

APSAUGOS PRIEMONĖS
Stenkitės neprisiliesti prie išpiltos medžiagos.  Informaciją apie gaisro gesinimą rasite 5 skirsnyje.  
Informacija apie didelius pavojus pateikta skyriuje Cheminės medžiagos, galimi preparato pavojai.  Žr. 4 
skirsnį „Pirmosios pagalbos priemonės“.  Žr. 8 skirsnį dėl minimalių reikalavimų asmenininėms apsaugos 
priemonėms. Priklausomai nuo specifinių sąlygų ir (arba) gelbėtojų ekspertinio vertinimo gali prireikti 
papildomų apsaugos priemonių.

Darbinės pirštinės (geriausia – su riešų apsauga), kurios būtų atitinkamai atsparios cheminiam poveikiui.  
Pastaba: iš PVA pagamintos pirštinės nėra atsparios vandeniui ir netinka naudoti avariniais atvejais.  Jei 
galimas ar tikėtinas sąlytis su įkaitusiu produktu, rekomenduojamos karščiui atsparios ir termiškai izoliuotos 
pirštinės.  Kvėpavimo organų apsauga: kvėpavimo organų apsauga reikalinga tik specialiais atvejais, pvz., 
jei susidaro aerozoliai. Priklausomai nuo išsiliejusios medžiagos kiekio ir galimo poveikio lygio galima 
naudoti pusės veido ar viso veido respiratorių su filtru (-ais) nuo dulkių / organinių garų ar Autonominius 
Kvėpavimo Aparatus (AKA). Jei poveikio neįmanoma visiškai apibūdinti arba galimas ar numanomas 
deguonies trūkumas atmosferoje, rekomenduojama naudoti AKA.  Rekomenduojamos angliavandeniliams 
atsparios darbinės pirštinės. Iš polivinilacetato (PVA) pagamintos pirštinės nėra atsparios vandeniui ir 
netinka naudoti įvykus avarijai.  Jei galimas taškymasis ar sąlytis su akimis, rekomenduojama naudoti nuo 
cheminių medžiagų apsaugančius akinius.  Mažas išsiliejusios medžiagos kiekis: paprastai tinka normalūs 
antistatiniai darbiniai drabužiai.  Didelis išsiliejusios medžiagos kiekis: rekomenduojamas visą kūną 
dengiantis kostiumas iš cheminėms medžiagoms atsparios, antistatinės medžiagos.
 

6.2. SU APLINKOS APSAUGA SUSIJUSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS
Stambaus masto išliejimas:  iš tolo apkaskite išsiliejusį skystį, kuris vėliau turi būti surinktas ir išmestas.  
Neleiskite, kad patektų į vandenų telkinius, kanalizaciją, rūsius ar ankštas patalpas.

6.3. SULAIKYMO IR VALYMO METODAI IR MEDŽIAGOS
Išliejimas ant žemės:  Sustabdykite tekėjimą, jei tai padaryti galite be pavojaus.  Surinkite siurbliu arba 
tinkamu absorbentu.

Išliejimas į vandenį:  Sustabdykite tekėjimą, jei tai padaryti galite be pavojaus.  Išsipylusią medžiagą 
nedelsiant uždarykite plūduriuojančiomis užtvaromis.  Perspėkite kitos siuntos gabentojus.  Nuimkite paviršių 
nugriebdami arba naudodami tinkamas sugeriančias medžiagas.  Prieš naudodami dispergentus pasitarkite su 
specialistu.
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Rekomendacijos dėl išliejimo į vandenį ir ant žemės pagrįstos labiausiai tikėtinu šios medžiagos išliejimo 
scenarijumi; kita vertus, atitinkamus veiksmus, kurių reikia imtis, gali smarkiai paveikti geografinės sąlygos, 
vėjas, temperatūra ir, išliejimo į vandenį atveju, bangos, srovės kryptis bei greitis.  Dėl šios priežasties reikėtų 
pasitarti su vietos ekspertais.  Pastaba:  vietos taisyklėse gali būti apibrėžti ar apriboti veiksmai, kurių reikia 
imtis.

6.4. NUORODOS Į KITUS SKYRIUS
Žr. 8 ir 13 Skyriuje.

 SKIRSNIS 7  NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. SAUGAUS NAUDOJIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS
 Pasirūpinkite, kad neišsilietų ir nenutekėtų net ir nedidelis medžiagos kiekis – išvengsite pavojaus paslysti. 
Medžiaga gali kaupti elektrostatinį krūvį, kuris gali sukelti elektros kibirkštį (uždegimo šaltinį). Kai naudojamas 
didelis tūris medžiagos, elektros kibirkštis gali uždegti degius garus iš skysčių ar likučių, kurių gali būti (pvz., 
perpylimo operacijose). Naudokite elektrinio sujungimo ir (arba) įžeminimo procedūras. Tačiau elektriniai 
sujungimai ar įžeminimai gali nepanaikinti elektrostatinio krūvio susidarymo pavojaus. Pasinaudokite 
galiojančiais standartais. Papildomi informacijos šaltiniai yra Amerikos naftos institutas (American Petroleum 
Institute) 2003 (Apsauga nuo uždegimo dėl elektrostatinių, žaibavimo ir parazitinių srovių (Protection Against 
Ignitions Arising out of Static, Lightning and Stray Currents)) ar Nacionalinė priešgaisrinės saugos agentūra 
(National Fire Protection Agency) 77 (Rekomenduojama  darbo su statine elektra praktika (Recommended 
Practice on Static Electricity)), ar CENELEC CLC/TR 50404 (Elektrostatika - Statinės elektros keliamų pavojų 
išvengimo praktika (Electrostatics - Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity)).    

Statinis akumuliatorius:   Ši medžiaga yra statinis akumuliatorius.

7.2. SAUGAUS SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS, ĮSKAITANT BET KOKIUS NESUDERINAMUMO ATVEJUS
Talpos, naudojamos medžiagai laikyti, tipas gali turėti įtakos statinės elektros krūvio kaupimuisi ir išsikrovimui.  
Nelaikykite atvirose arba nepaženklintose talpyklose.  Laikyti toliau nuo nesuderinamų medžiagų.           

7.3. KONKREČIOS GALUTINĖS NAUDOJIMO PASKIRTYS
  1 Skirsnis  informuoja apie identifikuotas galutines naudojimo paskirtis.  Nėra jokio pramonei ar konkrečiam 
sektoriui skirtų nurodymų.

 SKIRSNIS 8 POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA

8.1. KONTROLINIAI PARAMETRAI

RIBINĖS POVEIKIO VERTĖS

Poveikio ribos/standartai (pastaba: poveikio ribos nėra priedas)
 
 Med˛iagos pavadinimas  Forma  Riba / standartas Pastaba �altinis
2,6-DI-TERT-BUTIL-P-KRESOLIS   TWA  5 mg/m3    Lietuvos OEL 

vertės
2,6-DI-TERT-BUTIL-P-KRESOLIS  

Įkvepiam
a frakcija 
arba 
garai

 TWA  2 mg/m3    ACGIH
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   Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai (Nr. 645/169, 
2001 m. gruodžio 13 d.)

Tvarkant šį produktą galinčių susidaryti medžiagų poveikio ribinės vertės / standartai:   Kai gali susidaryti 
miglos/aerozoliai, rekomenduojama: 5 mg/m³ - ACGIH TLV (įkvepiamoji frakcija).  
 
Pastaba: informaciją apie rekomenduojamas stebėjimo procedūras galima gauti iš šios(-ų) agentūros(-ų) / instituto (-ų):

 Socialines apsaugos ir darbo ministerija

 

8.2. POVEIKIO KONTROLĖS PRIEMONĖS

TECHNINĖS KONTROLĖS PRIEMONĖS

Apsaugos lygis ir būtinų kontrolės priemonių tipai skirsis priklausomai nuo galimų poveikio sąlygų.  Kontrolės 
priemonės, į kurias reikia atkreipti dėmesį:

 Įprastomis naudojimo sąlygomis ir tinkamai vėdinant nekeliami jokie specialūs reikalavimai.

ASMENINĖ APSAUGA
 
 Asmeninės apsaugos įrangos variantai skiriasi priklausomai nuo galimų poveikio sąlygų, tokių kaip sąlytis, 
veiksmai tvarkant, koncentracija ir vėdinimas.  Kaip nurodyta žemiau, informacija apie apsauginės įrangos, 
skirtos dirbti su medžiaga, variantus, yra pagrįsta numatytomis, normaliomis naudojimo sąlygomis. 

Kvėpavimo apsauga:    Jei taikant techninės kontrolės priemones teršalų koncentracijos ore lygis nėra toks, 
kad pakaktų apsaugoti darbuotojų sveikatą, gali prireikti patvirtinto tipo respiratoriaus.  Respiratorių atranka, 
naudojimas ir priežiūra turi atitikti normatyvinius reikalavimus, jei tokie taikomi.  Į respiratorių, kurie numatyti 
dirbti su šia medžiaga, tipus įeina:

 Įprastomis naudojimo sąlygomis ir tinkamai vėdinant nekeliami jokie specialūs reikalavimai.  

Susidarius didelei koncentracijai ore, naudokite patvirtinto tipo tiekiamo oro respiratorių, įjungtą teigiamo slėgio 
režimu.  Gali tikti tiekiamo oro respiratoriai su suslėgto oro balionu, jei deguonies lygis nepakankamas, menkos 
įspėjamosios dujų / garų savybės arba jei gali būti viršytas oro gryninimo filtro našumas / pralaidumas.

Rankų apsauga:   Bet kokia specifinė informacija apie pirštines yra pagrsįsta literatūriniais ir pirštinių 
gamintojo duomenimis. Darbo sąlygos gali labai įtakoti pirštinių ilgaamžiškumą; apžiūrėkite ir pakeiskite 
susidėvėjusias ar pažeistas pirštines. Šiai medžiagai tinkamų pirštinių tipai gali būti tokie:

 Normaliomis naudojimo sąlygomis apsaugos paprastai nereikia. 

Akių apsaugos priemonės:   Jei galimas sąlytis, rekomenduojami apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.

Odos ir kūno apsauga:    Visa pateikta specifinė informacija apie aprangą yra pagrįsta išspausdinta 
medžiaga arba gamintojo duomenimis.  Į aprangos, kuri tinka darbui su šia medžiaga, tipus įeina:

 Normaliomis naudojimo sąlygomis apsaugoti odos paprastai nereikia.  Vadovaujantis tinkama 
pramoninės higienos praktika reikėtų imtis atsargumo priemonių sąlyčiui su oda išvengti.
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Specifinės higienos priemonės:    Visada imkitės tinkamų asmeninės higienos priemonių, pavyzdžiui, 
nusiplaukite rankas po to, kai tvarkėte medžiagą, ir prieš valgydami, gerdami ir (ar) rūkydami.  Reguliariai 
skalbkite darbinę aprangą ir valykite apsaugines priemones, kad pašalintumėte teršalus.  Išmeskite tą užterštą 
aprangą ir apavą, kurio neįmanoma išvalyti. Palaikykite tvarką.

 

APLINKOS APSAUGOS PRIEMONĖS
 Laikykitės galiojančių aplinkosaugos reikalavimų dėl išmetimų į orą, vandenį ir dirvožemį. Saugokite aplinką 
taikydami tinkamas kontrolės priemones apsaugant nuo išmetimų arba ribojant juos.

 

SKIRSNIS 9 FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Pastaba:  Fizinės ir cheminė savybės pateiktos tik saugumo, sveikatos ir aplinkosaugos tikslais ir gali išsamiai 
neatspindėti produkto specifikacijų.  Papildomos informacijos kreipkitės į Tiekėją.

9.1. INFORMACIJA APIE PAGRINDINES FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

Fizinė būklė:    Skystis 
Spalva:   Rudas
Kvapas:   Savybė
Uoslės slenkstis:   Nėra duomenų
pH:   Techniškai neįgyvendinama
Lydimosi taškas:   Techniškai neįgyvendinama
Užšalimo taškas:   Nėra duomenų
Pradinė virimo temperatūra / ir virimo intervalas:    > 316°C (600°F)  [Apskaičiuota]
Pliūpsnio taškas [Metodas]:     >210°C  (410°F)  [ASTM D-92]
Garavimo koeficientas (N-butilo acetatas = 1):   Nėra duomenų
Degumas (Kieta medžiaga, Dujos):  Techniškai neįgyvendinama
Viršutinės/apatinės degumo ribos (Apytikslis tūris ore %):   UEL (viršutinė sprogumo riba):  7.0     LEL 
(apatinė sprogumo riba): 0.9   [Apskaičiuota]
Garų slėgis:   < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) esant 20°C   [Apskaičiuota]
Garų tankis (oras = 1):   > 2 esant 101 kPa  [Apskaičiuota]
Santykinis tankis (ties 15 °C):    0.892   [ASTM D1298]
Tirpumas: vanduo   Nereikšmingas
Pasidalijimo koeficientas (n-oktanolio/vandens pasidalijimo koeficientas):   > 3.5  [Apskaičiuota]
Savaiminio užsidegimo temperatūra:  Nėra duomenų 
Skilimo temperatūra:   Nėra duomenų
Klampa:   220 cSt  (220 mm2/sec) esant 40°C   [ASTM D 445]
Sprogumo Savybės:  Nėra
Oksidavimo savybės:  Nėra

9.2. KITA INFORMACIJA
    
Takumo taškas:      -3°C  (27°F)  [ASTM D97]   
Dimetilsulfoksido ekstraktas (tik mineralinė alyva), IP-346:    < 3 %wt
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 SKIRSNIS 10 STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. REAKTINGUMAS:  Žr. toliau pateiktus poskyrius.

10.2. CHEMINIS STABILUMAS:  Medžiaga stabili normaliomis sąlygomis.

10.3. GALI VYKTI PAVOJINGOS REAKCIJOS:  Pavojinga polimerizacija nevyks.

10.4. SĄLYGOS, KURIŲ REIKIA VENGTI:  Per didelė šiluma. Didelės energijos užsidegimo šaltiniai

10.5. NESUDERINAMOS MEDŽIAGOS:   Stiprūs oksidatoriai

10.6. PAVOJINGI IRIMO PRODUKTAI:  Medžiaga nesiskaido aplinkos temperatūroje.

SKIRSNIS 11 TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. INFORMACIJA APIE TOKSIKOLOGINĮ POVEIKĮ

Pavojaus klasė  Išvada / pastabos
ĮKVĖPIMAS
Ūmus toksiškumas:  Medžiagoms nėra 
galutinio taško duomenų.

Minimaliai nuodinga. Remiantis komponentų įvertinimu.

Dirginimas: Medžiagoms nėra galutinio taško 
duomenų.

Nereikšmingas pavojus aplinkos temperatūroje / normaliomis 
tvarkymo sąlygomis.

Prarijimas
Ūmus toksiškumas: Medžiagoms nėra 
galutinio taško duomenų.

Minimaliai nuodinga. Remiantis komponentų įvertinimu.

Oda
Ūmus toksiškumas: Medžiagoms nėra 
galutinio taško duomenų.

Minimaliai nuodinga. Remiantis komponentų įvertinimu.

Odos ėsdinimas/Dirginimas: Medžiagoms 
nėra galutinio taško duomenų.

Nereikšmingas odos dirginimas aplinkos temperatūroje. Remiantis 
komponentų įvertinimu.

Akis 
Smarkus akių pažeidimas/Dirginimas: 
Medžiagoms nėra galutinio taško duomenų.

Gali sukelti silpną, trumpalaikį diskomfortą akims. Remiantis 
komponentų įvertinimu.

Jautrumo didinimas 
Kvėpavimo takų jautrinimas: Medžiagai 
nenustatytas galutinis titravimo taškas.

Nemanoma, kad yra kvėpavimo takus jautrinanti medžiaga.

Odos jautrinimas: Medžiagai nenustatytas 
galutinis titravimo taškas.

Nemanoma, kad yra odą jautrinanti medžiaga. Remiantis 
komponentų įvertinimu.

Įkvėpimas: Duomenų yra. Nemanoma, kad kelia plaučių pakenkimo pavojų prarijus.  
Pagrįsta fizinėmis-cheminėmis medžiagos savybėmis.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: 
Medžiagai nenustatytas galutinis titravimo 
taškas.

Nemanoma, kad yra lytinių ląstelių mutagenas. Remiantis 
komponentų įvertinimu.

Kancerogeniškumas: Medžiagai 
nenustatytas galutinis titravimo taškas.

Nemanoma, kad sukelia vėžį. Remiantis komponentų įvertinimu.

Toksiškumas Reprodukcijai: Medžiagai 
nenustatytas galutinis titravimo taškas.

Nemanoma, kad yra toksiškai reprodukciją veikianti medžiaga. 
Remiantis komponentų įvertinimu.

Laktacija: Medžiagai nenustatytas galutinis Nemanoma, kad kenkia žindomam vaikui.
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titravimo taškas.
Toksiškumas konkrečiam veikiamam 
organui (STOT)
Vienkartinis poveikis: Medžiagai 
nenustatytas galutinis titravimo taškas.

Nemanoma, kad pakenkia organams po vienkartinio poveikio.

Kartotinis poveikis: Medžiagai nenustatytas 
galutinis titravimo taškas.

Nemanoma, kad kenkia organams, jeigu veikia ilgai arba 
kartotinai. Remiantis komponentų įvertinimu.

KITA INFORMACIJA
             Pačiam produktui:  

Remiantis sudėtinių medžiagų, šio mišinio ar panašių mišinių tyrimais nemanoma, kad šio mišinio sudėtinių medžiagų 
koncentracijos jautrina odą.
Sudėtyje yra:
Stipriai rafinuota bazinė alyva: nekancerogeninė remiantis tyrimų su gyvūnais rezultatais. Reprezentatyvi medžiaga 
išlaiko IP-346, modifikuotą Ames (mutageniškumo) bandymą ir (ar) kitus tyrimo bandymus. Dermatologiniai ir 
inhaliaciniai tyrimai parodė minimalų poveikį: nespecifinę imuninių ląstelių infiltraciją į plaučius, alyvų nuosėdas ir 
minimalias granulomos formacijas. Nedidina bandomųjų gyvūnų jautrumo.

SKIRSNIS 12 EKOLOGINĖ INFORMACIJA
Pateikta informacija remiasi medžiagos, medžiagos sudėtinių dalių arba panašių medžiagų duomenimis, taikant 
siejamuosius principus.

12.1. TOKSIŠKUMAS   
             Medžiaga -- Nesitikima, kad gali būti kenksminga vandens organizmams.

12.2. TVARUMAS IR SKAIDOMUMAS 
Biologinis skaidymas: 
             Bazinės alyvos komponentas -- Manoma, kad pagal savo pobūdį yra biologiškai skaidoma   

12.3. BIOLOGINIO KAUPIMOSI GALIMYBĖ 
             Bazinės alyvos komponentas -- Turi bioakumuliacinį potencialą, tačiau medžiagų apykaita ir fizinės 

savybės gali sumažinti biokoncentraciją arba apriboti biologinį prieinamumą.

12.4. MOBILUMAS DIRVOŽEMYJE 
             Bazinės alyvos komponentas -- Menkai tirpi, plūdri; manoma, kad migruoja iš vandens į žemę.  

Manoma, kad skyla į nuosėdas ir kietąsias nuotekų daleles.

12.5. MEDŽIAGOS(-Ų) PATVARUMAS, BIOAKUMULIACIJA IR TOKSIŠKUMAS
Medžiaga neatitinka REACH reglamento XIII priede išdėstytų kriterijų dėl PBT arba vPvB.

12.6. KITOKS NEIGIAMAS POVEIKIS
Neturėtų būti neigiamo poveikio.
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 SKIRSNIS 13 ATLIEKŲ TVARKYMAS

Rekomendacijos dėl atliekų tvarkymo yra pagrįstos medžiagos tiekimo būdu.  Tvarkyti atliekas būtina laikantis dabar 
taikomų įstatymų bei taisyklių ir atsižvelgiant į medžiagos savybes tvarkymo metu. 

13.1. ATLIEKŲ PERDIRBIMO METODAI
 Produktą galima deginti uždaroje kontroliuojamoje kameroje kaip kurą arba sunaikinti deginant labai aukštoje 
temperatūroje prižiūrimos procedūros metu, kad nesusidarytų nepageidaujami degimo produktai. Saugokite 
aplinką. Panaudota alyva atsikratykite tam skirtose vietose. Kuo labiau sumažinkite sąlytį su oda. Nemaišykite 
panaudotų alyvų su tirpikliais, stabdžių skysčiais ar aušinimo skysčiais. 
 

Europos atliekų kodeksas:  13 02 05*

PASTABA:  šie kodai priskirti remiantis bendrais šios medžiagos naudojimo atvejais ir gali būti nesusiję su 
teršalais, kurie susidaro tikrojo naudojimo metu.  Tam, kad priskirtų tinkamą(-us) atliekų šalinimo kodą(-us), 
atliekų gamintojai turi įvertinti tikrąjį procesą, kurio metu susidarė atliekos, ir jo teršalus.

Ši medžiaga laikoma pavojinga atlieka pagal Direktyvą 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų, todėl jai taikomos tos 
direktyvos nuostatos, išskyrus 1 straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus.

 Įspėjimas: tuščia talpykla Dėl talpyklų ištuštinimo (jei taikoma):   tuščiose talpyklose gali būti medžiagų likučių, kurie 
yra pavojingi. Neturėdami tinkamų nurodymų nebandykite iš naujo pripildyti arba valyti talpyklų. Iš tuščių statinių būtina 
išleisti visas medžiagas ir jas saugiai laikyti prieš tinkamą atnaujinimą ar pašalinimą. Tuščios talpyklos turi būti 
pakartotinai panaudotos, perdirbtos grąžinamuoju būdu, pašalintos arba atiduotos rangovui, kuris atlieka tokius darbus 
ir turi atitinkamą licenciją, išduotą pagal galiojančius teisės aktus. SAUGOKITE ŠIAS TALPYKLAS NUO PER DIDELIO 
SLĖGIO, NEPJAUSTYKITE JŲ, NEVIRINKITE, NELITUOKITE, NEGRĘŽKITE, NEŠLIFUOKITE IR NELAIKYKITE JŲ 
KARŠTAI, SAUGOKITE TALPYKLAS NUO LIEPSNOS, KIBIRKŠČIŲ, STATINĖS ELEKTROS BEI KITŲ DEGIMO 
ŠALTINIŲ. ŠIOS TALPYKLOS GALI SPROGTI IR NULEMTI SUŽALOJIMUS AR NET MIRTĮ.

 SKIRSNIS 14  INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

SAUSUMA (ADR/RID):   14.1-14.6 Transportavimas sausuma nereglamentuotas
              

VIDAUS VANDENŲ KELIAI (ADN):   14.1-14.6 Transportavimas vidaus vandenų keliais nereglamentuotas
           

JŪRA (IMDG):   14.1-14.6 Transportavimas jūra nereglamentuotas pagal IMDG kodeksą
         

JŪRA (MARPOL 73/78 Konvencija – II Priedas):
14.7.  Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Neklasifikuojama pagal II Priedą
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AIR (IATA):   14.1-14.6 Transportavimas oru nereglamentuotas
          

 SKIRSNIS 15 INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

NORMATYVINIS STATUSAS IR TAIKOMI ĮSTATYMAI BEI TAISYKLĖS

Įtraukta arba taikomos išimtys šiuose cheminių medžiagų inventoriniuose aprašuose (Sudėtye gali būti 
medžiagos (-ų), apie kurią (-ias) reikia pranešti Aplinkos apsaugos agentūros (EPA) Aktyvių cheminių 
medžiagų sąrašui pagal Toksinių cheminių medžiagų kontrolės įstatymą (TSCA) prieš importuojant į 
JAV):   AICS, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TCSI, TSCA

15.1. SAUGOS, SVEIKATOS IR APLINKOS REGLAMENTAI/TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS 
KONKREČIĄ MEDŽIAGĄ AR MIŠINĮ

Taikomos ES direktyvos ir reglamentai: 
 
               1907/2006 [... dėl Cheminių Preparatų Registracijos, Vertinimo, Leidimo ir Apribojimų ... ir jų 
pataisų]
               1272/2008  [dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, žymėjimo ir pakavimo.. ir šio 
dokumento keitimai]

15.2. CHEMINĖS SAUGOS ĮVERTINIMAS

REACH informacija:  Vienai ar daugiau šios medžiagos sudėtyje esančių cheminių medžiagų atliktas Cheminės 
Saugos įvertinimas.

SKIRSNIS 16 KITA INFORMACIJA

NUORODOS:   Ruošiant SDL buvo naudojamasi vienu ar daugiau iš tokių duomenų šaltinių: rezultatai iš vidinių ar 
tiekėjo toksikologinių tyrimų, CONCAWE Produkto Dosjė, publikacijos iš kitų prekybos organizacijų, tokių kaip ES 
Angliavandenilinių Tirpiklių REAC Konsorciumas, JAV HPV Programos Suvestinės, ES IUCLID Duomenų Bazė, JAV 
NTP publikacijos ir kitų tinkamų šaltinių.

Santrumpų ir akronimų, kurie gali būti (bet nebūtinai yra) naudojami šiame saugos duomenų lape, sąrašas:
Akronimas Visas tekstas
N/A Netaikoma
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N/D Nenustatyta
Nėra aišku Nenustatyta
VOC (lakusis 
organinis junginys)

Lakus Organinis Junginys

AICS Australijos cheminių medžiagų sąrašas
AIHA WEEL vertė 
(Amerikos 
pramoninės 
higienos 
asociacijos 
nustatyta poveikio 
ribinė vertė darbo 
vietoje)

Amerikos pramoninės higienos asociacijos aplinkos poveikio darbo vietoje ribinės vertės

ASTM „ASTM International“, kurios visas pavadinimas yra Amerikos bandymų ir medžiagų draugija 
(ASTM)

DSL Šalies vidaus medžiagų sąrašas (Kanada)
EINECS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
ELINCS Europos naujų cheminių medžiagų sąrašas
ENCS Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonijos sąrašas)
IECSC Esamų cheminių medžiagų sąrašas Kinijoje
KECI Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas
NDSL Ne šalies vidaus medžiagų sąrašas (Kanada)
NZIoC (N. 
Zelandijos 
cheminių 
medžiagų 
aprašas)

Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas

PICCS Filipinų chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas
TLV Slenksčio ribinė vertė (Amerikos valstybinė pramonės higienistų konferencija)
TSCA Toksinių medžiagų kontrolės įstatymas (JAV sąrašas)
UVCB Nežinomos ar Kintamos sudėties Cheminės Medžiagos, Sudėtiniai reakcijų produktai ar Biologinės 

medžiagos
LC Mirtina Koncentracija
LD Mirtina Dozė
LL Mirtina Įkrova
EC Veiksminga Koncentracija
EL Veiksminga Įkrova
NOEC Nepastebėto Poveikio Koncentracija
Nepastebimas 
poveikio lygis

Nepastebėto Poveikio Įkrovos Koeficientas

ŠIO DOKUMENTO 3 SKYRIUJE PATEIKTŲ H KODŲ RAKTAS (tik informacijai):
[Flam. Liq. 4 H227]: Degus skystis; liepsnus skystis, 4 kat
Acute Tox. 4 H302: Kenksminga prarijus; ūmus toksiš. per burną, 4 kat
Skin Sens. 1 H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją; odos jautrinimas, 1 kat
Eye Dam. 1 H318: Smarkiai pažeidžia akis; smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 kat
Aquatic Acute 1 H400: labai toksiška vandens organizmams; ūmus toksiš. aplink., 1 kat
[Poveikio Vandens Organizmams Stiprumas 2 H401]: Toksiškas vandens gyvybei; Stiprus Apl. Toks., 2 Kat.
Aquatic Chronic 1 H410: labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus; lėtinis toksiš. aplink., 1 kat
Aquatic Chronic 2 H411: toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus; lėtinis toksiš. aplink., 2 kat

ŠIAME SAUGOS DUOMENŲ LAPE YRA PERŽIŪRĖTI TOKIE DALYKAI::
01 Skyrius: Bendrovės pagalbos kontaktinis telefono numeris informacija buvo pakeista.
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01 Skyrius: kompanijos kontaktiniai metodai, paskirstyti pagal prioritetus informacija buvo pakeista.
12 SKIRSNIS informacija buvo pakeista.
12 skyrius: PBT / vPvB informacija buvo pakeista.
Sudėtis: Komponentų Lentelė, skirta REACH informacija buvo pakeista.
 
 
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Čia pateikta informacija ir rekomendacijos, turimomis „ExxonMobil“ žiniomis ir įsitikinimu, yra tikslios bei patikimos 
išleidimo dieną.  Jūs galite susisiekti su „ExxonMobil“ ir pasiteirauti, ar šis dokumentas yra pats naujausias iš tų, 
kuriuos turi „ExxonMobil“.  Informacija ir rekomendacijos pateiktos tam, kad naudotojas atsižvelgtų į jas ir patikrintų.  
Naudotojas pats turi patikrinti, ar produktas tinka numatytam naudojimui.  Jei pirkėjas šį produktą iš naujo supakuoja, 
naudotojas pats privalo garantuoti, kad kartu su talpykla ir (ar) ant jos būtų pateikta reikiama informacija apie sveikatą 
bei saugą ir kita būtina informacija.  Tvarkytojams ir naudotojams turėtų būti pateikti atitinkami įspėjimai bei saugaus 
darbo procedūros taisyklės.  Griežtai draudžiama šį dokumentą modifikuoti.  Išskyrus atvejus, kai to reikia pagal 
įstatymą, šio dokumento ar jo dalies neleidžiama perleisti arba pakartotinai perduoti.  Terminas „ExxonMobil“ 
vartojamas patogumo sumetimais; į jį gali įeiti vienas ar daugiau iš šių subjektų: „ExxonMobil Chemical Company“, 
„Exxon Mobil Corporation“ ar bet kuri dukterinė įmonė, kurios veikla šie subjektai tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tik vidiniam naudojimui
 MHC:  0B, 0B, 0, 0, 0, 0 PPEC:   A

 DGN:  2007257XLT  (547784)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Šis produktas neklasifikuojamas kaip keliantis pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai ir nereikia poveikio scenarijaus. Šis 
SDL apima atitinkamas rizikos valdymo priemones.

PRIEDAS
Priedas dėl šios medžiagos nereikalingas.
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5 priedas Preliminari atliekų laikymo zonų išdėstymo schema 
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ATLIEKŲ LAIKYMO ZONŲ IR CECHŲ IŠDĖSTYMO SCHEMA  

 

 

- UAB „Ecso“ Antrinių žaliavų ir atliekų laikymo zonos atviroje teritorijoje (aikštelėse) 

 

- UAB „Ecso“ Antrinių žaliavų ir atliekų laikymo zona uždaroje patalpoje  
- atliekų tvarkymo įrenginio teritorija 

- planuojama statyti uždara stoginė 

 

 

1 

1 
2 

3 
4 

1 – Antrinių žaliavų rūšiavimo zona (pastate) 

2 – Plastikinių pakuočių ir plastiko atliekų plovimo cechas (pastate) 
3 – Granuliavimo cechas – granulių gamyba (pastate) 
4 – Produkcijos laikymo zona (pastate) 

Sandėlių g. 16, Vilnius 

A, B, C, D, E, H, K, L, M, N zonos – plastikinių pakuočių ir plastiko atliekų laikymo zonos 
F zona – plastikinių pakuočių ir plastiko atliekų, metalų ir metalinės pakuotės, medinės, stiklo, mišrios, kombinuotosios bei popieriaus ir 
kartono pakuotės, popieriaus ir kartono laikymo zona; 
G zona – iš MBA įrenginių atvežtų antrinių žaliavų laikymo ir veiklos metu susidariusių netinkamų perdirbti atliekų laikymo zona; 

I zona – plastikinių pakuočių atliekų, po mechaninio rūšiavimo susidariusių atliekų ir veiklos metu susidariusių netinkamų perdirbti atliekų 
laikymo zona; 
J zona – rūšiavimui atvežtų antrinių žaliavų laikymo bei po mechaninio rūšiavimo susidariusių atliekų laikymo zona 
O zona -  įv. antrinių žaliavų (plastikinių pakuočių ir plastiko atliekų, popieriaus ir kartono pakuočių bei popieriaus ir karto atliekų, 
kombinuotos, mišrios ir kitos pakuotės atliekų) bei kitų mechaninio atliekų apdorojimo atliekų laikymo zona 
P zona – dumblo laikymo konteineriuose zona 
R zona – automatinėje rūšiavimo linijoje išrūšiuotų atliekų laikymo zona 

D zona 

J zona 
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6 priedas 
Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2016-02-18 sprendimas Nr. 
12(12.32)BSV-1715 dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių 
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U A li,.Ekokonsultacijos''

3/

VILNIAUS VISUOMENES SVEIKATOS CENTRAS

BiudZetine [staiga, Kalvarijqg. 153, LT-08221Vilnius, tel. (8 5) 2124098, faks. (8 5)2612707,
el. p. info@vilniausvsc. sam. lt, http ://vilniausvsc. sam. lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniq asmenq registre, kodas 291349070

SPRENDIMAS DEL PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS GALIMYBIU

20r6-02-t3 Nr. 12( 12.3 2)- .gs tr-/.r /g
Vilnius

(juridinio asmens pcmadinimas ir imonds kodas /filialo pavadinimas ir
lmonds kodas /fizinio asmens vardas, pavarde)

UAB,,ECSO",
302446374

Quridinio asmens buveini ar adresas, kuriuo but4 galima si4sti
korespondencijq/filialo bweind ar adresas, kuriuo butqgalima si4sti
kor e sp onde nc ij q / fi z in io as mens adre s as, kur iuo b ut 4 gal ima s i 4s t i
korespondencijq)

Sandeliq g. 16, Vilnius

(kont aH in i ai t e I efonai, faks as, e I e hr on in i o p ai t o adr e s as) tel.: 865578359

(iuridinio asmens pavadinimas ir imonds kodas / filialo pavadinimas ir
imonis kodas /fizinio asmens vardas, pavarde)

UAB,,Ekokonsultacij os"

(juridinio asmens bweind cr adresas, kuriuo butq galima siqsti
korespondencijq / filialo bweini ar adresas, kuriuo but4 galima si4sti
korespondencijq / fizinio osmens adresas, kuriuo but4 galima si4sti
korespondencijQ

J. GalvydZio g.3, Vilnius

tel.:852745491

Antriniq ialiavrlsurinkimas ir perdirbimas

(apslwitis, miestas, rajonas, senifrnija, knimas, gatv|) Sandeliq g. 16, Vilnius

Planuojama [kine veikla (toliau - PUV) - antriniq Zaliavq surinkimas, rii5iavimas, presavimas,
taip pat plastikiniq pakuodiq ir plastiko atliekq smulkinimas, plovimas ir perdirbimas I granules. PUV bus
vykdoma pramonineje teritorijoje, komercines paskirties 3,6543 ha sklype (kad. Nr.0101/0165:15)
esandiuose dviejuose sandeliuose, kurie priklauso UAB,,Ecso" bei dalyje sklypo (kad. Nr.0l0l/0165:15),
kuri UAB ,,Ecso" nuomoja pagal su Nacionalines Zemes tarnyba prie Zemes tikio ministerijos pasira5ytq
sutar[.

Perdirbimui atveZtos antrin6s Zaliavos ir pakuot6s (popieriaus, kartono, medines, metalines,
stiklines, plastikines bei kombinuotos), supresuotose kipose, mai5uose bei konteineriuose laikomos tam
skirtoje aik5teleje ir rampose Salia pastatq. Pastatq viduje esant poreikiui antrinds Zaliavos ir pakuotes
rii5iuojamos ir presuojamos I kipas presu. Popieriaus, kartono, medines, metalines bei kombinuotos
pakuotes laikomos iki perdavimo kitoms [monems, o i5rii5iuotos plastikines pakuotes bei plastiko atliekos
transporteriu tiekiamos I linijoje [rengt4 smulkintuvq kuriame smulkinamos iki 30 mm dydZio plastiko
dribsniq. Oro srauto separatoriuje plastiko dribsniai nupudiami I NIR separatorius, kur atskiriamas
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polietilenas ir rEiiuojamas pagal spalv4 o kitos priemai5os nukreipiamos I konteinerius ir saugomos iki
perdavimo kitoms imonems. Atskirtas polietilenas plovimo linijoje plaunamas, suslegiamas, nusausinamas

sraigtiniame prese ir vamzdynu keliauja I granuliavimo linijos [renginius, kur yra kaitinamas, tankinamas,
lydomas bei granuliuojamas. Pagamintos granules pakuojamos I talpas. PI-JV metu papildomos chemines
medZiagos ir preparatai technologiniame procese nenaudojami, plastikq lydymo metu susidaro organines
riig5tys ir anglies monoksidas. 60 proc. susidariusiq ter5alq nutraukiama ventiliacine sistema ir i5metama I
ore per tar5os Saltin[.

Antriniq Laliavqrii5iavimo linijos pajegumas 20 100 tonq per metus, o plastikq perdirbimo linijos

- l0 452 tonq per metus.
Pagal pateiktq informacij4 artimiausiq grvenamqjq namq sklypai nuo PUV nutolq apie 515 m, 680

m ir 700 m atstumu.
Gamybinems ir darbuotojq buitinems reikmems vanduo bus tiekiamas i5 esamo vandens grgZinio.

Nuotekos valomos dumblo nusodintuve ir i5leidZiamos I miesto nuotekq tinklus.

Remiantis atliktais skaidiavimais, nustat5rtos [mones sanitarines apsaugos zonos (toliau - SAZ)
ribos sutampa su PUV sklypo ribq dalimi. SAZ plotas - I,26ha.

Pagal pateikt4 informacij4 atlikus oro tarSos modeliavimq ADMS 4.2 programa ([vertinus PUV
keliamq tar54 tiek be foninio uZter5tumo tiek su foniniu uZter5tumu) ter5alai aplinkos ore nevir5ys jiems
nustatltU ribiniq verdiq.

POV skleidZiamas kvapas (susidarius acto rug5diai\ uL, SAZ ribq nevir5ys Lietuvos higienos
normoje HN 121:2010,,Kvapo koncentracijos ribin6 verte grvenamosios aplinkos ore", patvirtintoje
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio a d. lsakymu Nr. V-885 ,,Kvapo
koncentracijos ribind verte gyvenamosios aplinkos ore" ir kvapq kontroles glrvenamosios aplinkos ore

taisykliq patvirtinimo" reglamentuoj amos vertes.
Pagal atlikus PUV keliamo triuk5mo matavimus (matavimai atlikti veikiant visiems [renginiams

bei vaZinejant krautuvams) PW keliamas triuk5mas dienos metu uZ SAZ ribq nevir5ija Lietuvos higienos
normoje HN 33:2011 ,,Triuk5mo ribiniai dydLiai gyvenamuosiuose ir visuomenines paskirties pastatuose

bei jU aplinkoje", patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 20ll m. birZelio 13 d.

[sakymu Nr. V-604 ,,Dei Lietuvos higienos norrnos m\- 33:20ii ,,Triuk5mo ribiniai dydLiai
g)ryenamuosiuose ir visuomenines paskirties pastatuose bei jq aplinkoje" patvirtinimo" (toliau - HN
33:2011) reglamentuojamq ribiniq dydZiq. Vakaro ir nakties metu [mond dirbs su uZdarais gamybinirl
pastatq vartais, todel (pagal atliktus matavimus uZdarius gamybiniq pastatq vartus) PUV keliamas
triuk5mas uLSAZ ribqtaip pat nevir5ys HN 33:2011 reglamentuojamqvakaro ir nakties triuk5mo ribinirl
verdiu.

Planuojamos iikinds veiklos s4lygos atitinka visuomends sveikatos saugos teises aktq
reikalavimus.

NusprendZiu, kad planuojama iikine veikla 1ra leistina/ neleistina pasirinktoje vietoje.

Direktoriaus pa

Komelija Bajelyte, tel. (8 5) 264 9650, el. p. kornelija.bajelylE@vilniausvsc.sam.lt
Darius Karmaza,tel. (8 5) 2649657, el. p. darius.kairnaza@vilniausvsc.sam.lt

Robertas Petraitis
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Sklypo ribos 

Siūloma SAZ (1,26 ha) 
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