
 
 

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 
Pagal EB reglament  Nr 1907/2006 (ir jo pataisas) 

Paskutinis atnaujinimas: 2016 rugs jis 

Šis saugos duomen  lapas naikina ir pakeičia visus ankstesnius SDL šiam produktui. 

 

 
 

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS / PREPARATO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS 
IDENTIFIKAVIMAS 

 
Produkto pavadinimas: „Areon Eucalyptus Essential Oil“ (eterinis aliejus) 
Naudojimo paskirtis: oro gaiviklis, aromaterapija 

Gamintojo pavadinimas: „Balev Corporation“ 

Adresas: 260, Boulevard „Vladislav Varnenchik“, Varna 9000, Bulgarija 

Telefonas: +359 2 9502000 

Faksas: +359 2 9502002 

 
Telefonas skubiai informacijai suteikti: +359 2 9502000 

Apsinuodijim  kontrol s ir informacijos biuras: tel. +370 5 2362052 arba +370 687 53378  

Bendrasis pagalbos centras 112 
 
 

2. GALIMI PAVOJAI 

 
Klasifikavimas pagal Reglament  (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 
 

Fiziniai pavojai: 

Degus skystis – 3 kategorija 

 

Pavojai sveikatai: 

Aspiracinis toksiškumas – 1 kategorija 

Odos dirginimas – 2 kategorija 

Odos jautrinimas – 1 kategorija 

 

Pavojai aplinkai: 

L tinis (ilgalaikis) pavojus vandens aplinkai – 2 kategorija 

 

Ženklinimo (etiket s) elementai: 

 

Pavojaus piktogramos: GHS02, GHS09, GHS07, GHS08 

 

 

 

 

 

Signalinis žodis: Pavojinga (Danger) 

 
 

3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 
 

Sudedamoji dalis CAS Nr. EB Nr. Pavojingumo klas s / Fraz s Koncentracija % 

Eucalyptus globulus (rutulinio 

eukalipto) eterinis aliejus 

8000-48-4 283-406-2 Flam. Liq. 3 H226 

Eye Irrit. 2 H319 

Skin Sens. 1 H317 

Aquatic Chronic 2 H411 

100 
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4. PIRMOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS PRIEMONĖS 

 
Apskritai reik t  vengti produkto patekimo ant odos ir  akis. 

 

Patekus  akis: nedelsiant imti gausiai skalauti vandeniu mažiausiai 10-15 minuči . Atsiradus 

sudirginimui, kreiptis  gydytoj . 

Patekus ant odos: nusivilkti užterštus drabužius. Medicinos pagalbos prireikti netur t . Atsiradus 

neigiamam poveikiui, kreiptis  gydytoj  ir nustoti naudoti. 
Prarijus: burn  praskalauti vandeniu bent 10 minuči . Kreiptis  gydytoj  ir parodyti pakuotę arba 
etiketę. 

kv pus: atsiradus negalavimams, nustoti naudoti ir kreiptis  gydytoj . 

 

 

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

 
Tinkamos gaisro gesinimo medžiagos: anglies dioksidas, sausi milteliai, alkoholiui atspari  put  
gesintuvai. Ne kv pti dūm  ir gar . Esant nepakankamam v dinimui, naudoti tinkam  kv pavimo 
rang . 

 

 

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS  
 

Surinkti  tinkam  talpykl  šalinimui. Šalinti pagal vietos institucij  reglamentus. 

 

 

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

 
Naudojimas: vengti patekimo  akis ir ant odos. 

Sand liavimas: laikyti originalioje pakuot je ir normalioje temperatūroje. Nelaikyti žemesn je kaip  
5 °C ir aukštesn je kaip 30 °C temperatūroje. 

 
 

8. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA 

Profesinio poveikio ribos nenustatytos. Reikia laikytis geros asmenin s higienos. 

Kv pavimo tak  apsauga: normaliai naudojant netur t  būti reikalinga. 

Aki  apsauga: normaliai naudojant netur t  būti reikalinga. 

Odos apsauga: normaliai naudojant netur t  būti reikalinga  
 
 

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

 
Kvapas: būdingas. 

Pliūpsnio temperatūra: 45 °C. 

pH: netaikytina. 

Sprogumo savyb s: netaikytina. 

Oksidavimo savyb s: netaikytina. 

Tirpumas vandenyje: neišmatuotas. 
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10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

 
Stabilumas: normaliomis s lygomis produktas yra stabilus. 

Vengtinos s lygos: vengti aukšt  temperatūr . Reakcij  su vandeniu nežinoma. 
 

 
 

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 
Toksikologiniai tyrimai šiam preparatui nebuvo atliekami, tačiau jis pagamintas iš sudedam j  
dali , turinči  nustatytus toksikologinius aprašus (išsamesn s informacijos žr. 3 skirsn ). 

 
 
 

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 
Neleisti, kad produktas užteršt  dirv , žemę ir paviršiaus vandenis. Biologinis skaidomumas 
nenustatytas. 

 
 
 

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 
Produkto likučius tvarkyti pagal 6 skirsnyje pateiktus nurodymus. 

 
 
 

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 
 

Sausumos transportas (ADR/RID) 

UN (JT) numeris: UN1169 

Teisingas krovinio pavadinimas: ekstraktai, aromatiniai, skysti 

ADR/RID pavojingumo klas : 3 

Klasifikavimo kodas: F1 

ADR/RID pakuot s grup : III 
Gabenimo tuneliais apribojimo kodas: D/E 

Transportavimo kategorija: 3 

 

Šis krovinys atitinka ADR taisykli  3.4 skirsn  vidinei ir išorinei pakuotei, d l ko yra klasifikuojamas 
kaip „Ribotas kiekis“ („Limited quantity“). 
Pavojingumo ir tvarkymo ženklas/-ai ribotam kiekiui: 
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Jūr  transportas (IMDG) 
UN (JT) numeris: UN1169 

Teisingas krovinio pavadinimas: ekstraktai, aromatiniai, skysti 

IMDG pavojingumo klas : 3 

EmS: F-E, S-D 

IMDG pakuot s grup : III 
Šis krovinys atitinka IMDG kodekso 3.4 skirsn  vidinei ir išorinei pakuotei, d l ko yra 
klasifikuojamas kaip „Ribotas kiekis“ („Limited quantity“). 
Pavojingumo ir tvarkymo ženklas/-ai ribotam kiekiui: 

 

 

 

 

 

 

Remiantis IMDG kodekso 3.4.4.2 skirsnio s lygomis ribotam kiekiui, netaikomos jokios atskyrimo 
taisykl s. 
 

 

Oro transportas (IATA) – pagal speciali sias s lygas A112 ir pakuot s instrukcij  Y963 

ID numeris: ID8000 

Teisingas krovinio pavadinimas: plataus vartojimo prek s 

IATA pavojingumo klas : 9 

Pavojingumo ženklas/-ai : 

 

 

 

 

 

 

Pakuot s grup : n ra 

 

Šis krovinys atitinka IATA taisykli  pakuot s instrukcij  Y963 vidinei ir išorinei pakuotei, d l ko yra 
klasifikuojamas kaip „Ribotas kiekis“ („Limited quantity“) keleiviniams ir transportiniams 
orlaiviams. 

 

 

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

 
Klasifikavimas pagal Reglament  (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 

 

Fiziniai pavojai: 

Degus skystis – 3 kategorija 

 

Pavojai sveikatai: 

Aspiracinis toksiškumas – 1 kategorija 

Odos dirginimas – 2 kategorija 

Odos jautrinimas – 1 kategorija 
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Pavojai aplinkai: 

L tinis (ilgalaikis) pavojus vandens aplinkai – 2 kategorija 

 

Atitinkamos pavojingumo fraz s: 
H226 Degūs skystis ir garai. 
H304 Prarijus ir patekus  kv pavimo takus, gali sukelti mirt . 
H315 Dirgina od . 
H317 Gali sukelti alerginę odos reakcij . 
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

 

 

 

16. KITA INFORMACIJA 

 
Ženklinimas: 

 

 
 
 
 
 
 

           Pavojinga (Danger) 
 

Gali sukelti alerginę odos reakcij . 
PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Jeigu sudirginama oda arba j  
išberia: kreiptis  gydytoj . 
Prarijus ir patekus  kv pavimo takus, gali sukelti mirt . 
PRARIJUS: nedelsiant skambinti  APSINUODIJIM  KONTROL S IR INFORMACIJOS BIUR  
arba kreiptis  gydytoj . 
NESKATINTI v mimo. 
Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi tur kite produkto talpykl  arba jo etiketę. 
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 
 

Sud tis: 

eucalyptus globulus (rutulinio eukalipto) eterinis aliejus (EB Nr. 283-406-2). 
 

 

 

 
Šiame saugos duomen  lape pateikta informacija paremta jo sudarymo metu tur tomis žiniomis. Ši informacija skirta 

tik produktui aprašyti. Ji nesuteikia jokios garantijos d l kokios nors konkrečios produkto savyb s ar specifikacij . 

Produkt  draudžiama naudoti kitokiems tikslams, negu nurodyta 1 skirsnyje. 


