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                 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS  
(Pagal EB reglamentą Nr. 1907/2006 ir Nr. 830/2015)  

 
 
1 SKIRSNIS. (Chemin ės) medžiagos arba mišinio ir bendrov ės arba įmon ės identifikavimas.  
 
1.1 Produkto identifikatorius:  
 
Produkto pavadinimas:  AREON GLASS WIPES (AREON STIKLO SERVETĖLĖS)  
 Produkto kodas SWW03.  
 
1.2 . (Chemin ės) Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo b ūdai ir nerekomenduojami naudojimo 
būdai:  
 
VALYMO SERVETĖLĖS 
 
1.3 Išsami informacija apie saugos duomen ų lapo tiek ėją 
 

BALEV CORPORATION EOOD  
Adresas: 260, BLVD VLADISLAV VARNENCHIK.9000.VARNA.BULGARIA. 
+35929502000. Fax : +35929502002. 
office@areon-fresh.com 
www.areon-fresh.com 

 
1.4 Pagalbos telefono numeris: 112 . 
 
2 SKIRSNIS. Galimi pavojai.  
 
2.1 (Chemin ės) medžiagos ar mišinio klasifikavimas  
 
Klasifikavimas pagal Tarybos direktyv ą EB 1272/2008/EB: 
 
Degus skystis, kategorija 2 (Flam. Liq. 2, H225). 
Dirgina akis, kategorija 2 (Eye Irrit. 2, H319). 
Jautrina odą, kategorija 1B (Skin Sens. 1B, H317). 
Gali sukelti alerginę reakciją (EUH208). 
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis), 3 kategorija (STOT SE 3, H336).  
Šis mišinys nekelia pavojaus aplinkai. Nėra žinoma ar numatoma žala aplinkai standartinėmis naudojimo 
sąlygomis. 
 
2.2 Ženklinimo elementai  
Pagal 1272/2008/EB ir vėlesnius pakeitimus. 
 
Pavojaus piktogramos 
 

  
      GHS07       GHS02      

 
Įspėjamasis žodis:  PAVOJUS.  
Produktų identifikavimas:  

603-117-00-0  PROPAN-2-OL 
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Papildomas ženklinimas: 
EUH208  Sudėtyje yra citralo. Gali sukelti alerginę reakciją. 
Pavojų apibudinan čios fraz ės :  
H225   Labai degūs skystis ir garai. 
H319   Sukelia smarkų akių dirginimą. 
H336  Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. 
 
Atsargumo fraz ės – Pagrindin ės:  
P101   Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. 
P102   Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
 P103   Prieš naudojimą perskaityti etiketę. 
Atsargumo fraz ės – Prevencin ės:  
P210   Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti.  
Atsargumo fraz ės – Reagavimo:  
P303+P361+P353     PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus 
drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. 
P304+P340ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai 
kvėpuoti. 
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. 
P337+P313  Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. 
Atsargumo fraz ės – Sand ėliavimas:  
P403+P235  Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. 
 
2.3 Kiti pavojai :  
Mišinyje nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip „labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos“ (SVHC)> = 

0,1%. Cheminių medžiagų agentūra (ECHA) pagal REACH reglamento 57 straipsnį: 
http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table  
Mišinys neatitinka PBT ar vPvB kriterijų pagal REACH XIII priedą.  

 
Kiti pavojai, kurie neklasifikuojami: Nežinomi.  
 
3 SKIRSNIS. Sud ėtis arba informacija apie sudedam ąsias dalis.  
 
3.1 Medžiagos : netaikoma.  
 
3.2 Mišiniai  - pavojingi ingredientai.  
 

Komponento pavadinimas  EB 15272/2008 Pastaba  % nuo svorio  

INDEX: 603-117-00-0 
CAS: 67-63-0 
EC: 200-661-7 
PROPAN-2-OL 

GHS02, GHS07 
Dgr 
Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

[1]  25 <= x % < 50 

CAS: 5392-40-5 
EC: 226-394-6 
CITRAL 

GHS07 
Wng 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
Eye Irrit. 2, H319 

[1]  0 <= x % < 2.5 

Informacija apie ingredientus:  
[1] Medžiaga, kuriai galioja didžiausios leistinos darbo vietos ribos. 
 
4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemon ės. 
Paprastai, kilus abejonėms ar išliekant simptomams, visada skambinkite gydytojui. 
NIEKADA nesąmoningo žmogaus negirdykite niekuo. 
4.1 Pirmosios pagalbos priemoni ų aprašymas   
Įkvėpus:   
Nukentėjusįjį pašalinkite iš užterštos aplinkos ir paguldykite. Užtikrinti ramią ir saugią būseną, saugoti nuo 
šilumos praradimo. Visais atvejais praneškite gydytojui, kad įsitikintumėte, ar stebėjimo ir palaikomoji slauga 
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bus reikalinga. Jei kvėpavimas nereguliarus arba sustojo, atlikite gaivinimą iš lūpų į lūpas ir kvieskite 
gydytoją. Atsiradus alerginei reakcijai, reikia kreiptis į gydytoją.  
Esant purslams ar patekus į akis: 
Tuoj pat skalaukite akis tekančiu vandeniu mažiausiai 15 minučių, ypatingai vokus (išimkite, jei yra, 
kontaktinius lęšius). Jei yra paraudimas, skausmas ar regėjimo sutrikimas, kreipkitės į oftalmologą.  
Esant purslams ar patekus ant odos:   
Stebėkite, ar nėra likusių produktų tarp odos ir drabužių, laikrodžių, batų ir kt. 
Alerginės reakcijos atveju kreiptis į gydytoją. 
Prarijus:  
Kreipkitės į gydytoją, parodydami etiketę. 
4.2 Svarbiausi simptomai ir uždelstos pasekm ės. 
Nėra duomenų.  
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatid ėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 
reikalingum ą.  
Nėra duomenų.  
 
5 SKIRSNIS. Priešgaisrin ės priemon ės.  
 
Degus. 
Cheminiai milteliai, anglies dioksidas ir kitos gesinimo dujos tinka mažiems gaisrams gesinti. 
 
5.1. Gesinimo priemon ės. 
Pakuotes prie ugnies šaltinių laikykite vėsioje vietoje, kad slėginės talpyklos nesprogtų.  
Tinkamos gesinimo priemon ės  
Neleiskite gaisro gesinimo priemonėms patekti į kanalizaciją ar dirvą.  
Netinkamos gesinimo priemon ės:  
Stipri vandens čiurkšlė. 
 
5.2 Išskirtiniai mišinio pavojai.  
Gaisras dažnai sukelia tirštus juodus dūmus. Skilimo produktų poveikis gali būti pavojingas sveikatai. 
Neįkvėpkite dūmų. 
Gaisro metu gali susidaryti: 
- anglies oksidas (CO) 
- anglies dioksidas (CO2). 
 
5.3. Patarimai gaisrininkams  
Gaisro gesinimo darbuotojai turi būti aprūpinti autonominiais izoliuojančiais kvėpavimo aparatais.  
 
6 SKIRSNIS. Avarij ų likvidavimo priemon ės. 
 
6.1. Asmens atsargumo priemon ės, apsaugos priemon ės ir skubios pagalbos proced ūros.  
Laikykitės saugos priemonių, išvardytų 7 ir 8 skirsniuose. 
Ne pirmosios pagalbos darbuotojui:  
Venkite įkvėpti garų. 
Venkite kontakto su oda ir akimis. 
Venkite įkvėpti dulkių. 
Jei išsiliejo didelis kiekis, evakuokite visą personalą ir leiskite dirbti tik apmokytiems operatoriams, turintiems 
saugos priemones. 
 
6.2 Aplinkos apsaugos priemon ės. 
Neleiskite medžiagai patekti į kanalizaciją ar dirvą. 
 
6.3 Valymo b ūdai bei avarij ų likvidavimo priemon ės 
Geriausia valyti plovikliu, nenaudoti tirpiklių.  
 
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius. 
Nėra duomenų. 
 
7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sand ėliavimas.  

Sandėliavimo patalpų reikalavimai taikomi visoms patalpoms, kuriose naudojamas mišinys. 
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7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemon ės. 
Po darbo visada plaukite rankas. 
Prieš pakartojamą naudojimą, nusivilkite užterštus drabužius. 
Priešgaisrin ė sauga:  
Tvarkyti gerai vėdinamose vietose. 
Neleiskite susidaryti ore degių ar sprogių koncentracijų ir venkite garų koncentracijų, viršijančių profesinio 
poveikio ribines vertes. 
Neleiskite kauptis elektrostatiniams krūviams su jungtimis su žeme. 
Mišinys gali būti elektrostatiškai įkrautas: dekantavimo metu visada įžeminkite. Dėvėkite antistatinius batus, 
drabužiai ir grindys turi būti laidūs elektrai. 
Mišinį naudokite patalpose, kuriose nėra atviros liepsnos ar kitų uždegimo šaltinių, ir įsitikinkite, kad 
elektros įranga yra tinkamai apsaugota. 
Pakuotes laikyti sandariai uždarytas ir atokiau nuo šilumos šaltinių, kibirkščių ir atviros liepsnos. 
Nenaudokite įrankių, kurie gali sukelti kibirkštis. Nerūkyti. 
Neleiskite patekti pašaliniams asmenims į darbo zoną.  
Rekomenduojama įranga ir proced ūros:  
Dėl asmeninės apsaugos žr. 8 skyrių. 
Laikykitės atsargumo priemonių, nurodytų etiketėje, taip pat pramoninės saugos taisyklių. 
Venkite įkvėpti garų. Visus pramoninius veiksmus, dėl kurių tai gali atsirasti, atlikite uždarytame aparate. 
Užtikrinkite garų ištraukimą išmetimo šaltinyje ir bendrą patalpų vėdinimą. 
Taip pat aprūpinkite kvėpavimo aparatais tam tikroms išskirtinio pobūdžio trumpoms užduotims atlikti ir 
skubiai palikti paveiktą zoną. 
Visais atvejais susigrąžinkite išmetamus teršalus jų tiekėjams. 
Venkite šio mišinio patekimo į akis.  
Draudžiama įranga ir proced ūros:  
Nerūkykite, nevalgykite ir negerkite vietose, kur naudojamas mišinys. 

 
7.2 Saugaus sand ėliavimo s ąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:  

Nėra duomenų.   
Sandėliavimas : 
Saugoti nuo vaikų. 
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. 
Laikykite atokiau nuo visų užsidegimo šaltinių - nerūkykite. 
Laikykite atokiai nuo visų uždegimo šaltinių, karščio ir tiesioginių saulės spindulių. 
Neleiskite kauptis statinės elektros krūviams. 
Laikyti ne žemesnėje kaip 5 ° C ir aukštesn ėje kaip 30 ° C temperat ūroje. 
 Pakuot ė: 
Visada laikykite pakuotėje, pagamintoje iš originalios medžiagos. 

 
7.3 Konkretus (- ūs) galutinio naudojimo b ūdas (-ai).  

Nėra duomenų.   
 
8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga.  
 
8.1 Kontrol ės parametrai  
Maksimali leistina koncentracija darbo vietoje: 

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) : 
CAS  TWA :  STEL :  Riba :  Apibrėžimas:  Kriterijai: 
67-63-0  200 ppm  400 ppm 

 
A4, BEI 

 
5392-40-5  5 (IFV) ppm  

  
Skin; SEN; A4 

 
- Vokietija - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) : 
CAS  VME :  VME :  Pertekliai Pastabos 

67-63-0   
200 ppm 
500 mg/m3  2(II) 

- Prancūzija  (INRS - ED984 :2012) : 

CAS  VME-ppm :  
VME-mg/m3 
:  

VLE-ppm :  VLE-mg/m3 :  Pastabos:  
TMP Nr. 
: 

67-63-0 - - 400 980 - 84 
- DB / Vel (Workplace exposure limits, EH40/2005, 2007) : 
CAS  TWA :  STEL :  Riba :  Apibrėžimas:  Kriterijai: 
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67-63-0 
400 ppm 
999 mg/m3 

500 ppm  
1200 mg/m3    

 
8.2 Poveikio kontrol ė 
Akių arba veido apsauga:  
Venkite patekimo į akis.  
 
9 SKIRSNIS. Fizin ės ir chemin ės savyb ės 
 
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemine s savybes.  
Bendra informacija :  
fizinė būsena Kietas.  
Svarbi informacija apie sveikat ą, saug ą ir aplink ą 
pH 

 
Neaktualu 

Virimo temperatūra / virimo intervalas: >35°C  
Pliūpsnio temperatūra 22.50°C  
Garų slėgis (50 ° C): Neaktualu  
Tankis  
Tirpumas vandenyje 
Lydymosi temperatūra / lydymosi intervalas: 
Savaiminio užsidegimo temperatūra: 

<1 
Netirpsta  
Nenurodyta  
Nenurodyta 

Skilimo taškas / skilimo diapazonas: Nenurodyta 
 
9.2  Kita informacija: 
Nėra duomenų. 
 
10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakcingumas 
 
10.1 Reakcingumas –Nėra duomenų. 
10.2 Cheminis stabilumas - Šis mišinys yra stabilus 7 skyriuje nurodytomis naudojimo ir laikymo 
sąlygomis.  
10.3 Pavojing ų reakcij ų galimyb ė   
Nėra duomenų. 
10.4 Vengtinos s ąlygos  
Prietaisai, galintys sukelti liepsną arba turėti įkaitusį metalinį paviršių (degikliai, elektros lankai, krosnys ir 
t.t.), neturi būti naudojami patalpose. Venkite: 
- elektrostatinių krūvių išlydžio. 
- šildymo 
- šilumos  
- liepsnos ir įkaitusių paviršių.  
10.5. Nesuderinamos medžiagos  
Nėra duomenų. 
10.6. Pavojingi skilimo produktai  
Degimo metu išskiriamas anglies oksidas  ir dioksidas.  
 
11 SKIRSNIS. Toksikologin ė informacija  
11.1 Informacija apie toksin į poveik į 
Gali turėti grįžtamąjį poveikį akims, pavyzdžiui, akių sudirginimą, kuris yra visiškai pagydomas stebėjimo 
pabaigoje 21 dieną. Gali pasireikšti narkotinis poveikis, pvz., Mieguistumas, narkozė, sumažėjęs budrumas, 
refleksų praradimas, koordinacijos trūkumas ar galvos svaigimas. Poveikis taip pat gali pasireikšti kaip 
smarkus galvos skausmas ar pykinimas, mąstymo sutrikimas, svaigulys, dirglumas, nuovargis ar atminties 
sutrikimas. 
11.1.1. Medžiagos:  
Toksikologinių duomenų apie medžiagas nėra. 
11.1.2. Mišinys  
Turi bent vieną jautrinančią medžiagą. Gali sukelti alerginę reakciją. 
 

12 SKIRSNIS. Ekologin ė informacija  
 
12.1.1. Toksiškumas komponent ų  
12.1.2. Mišinys  
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Duomenų apie mišinio toksiškumą vandens organizmams nėra. 
 
12.2. Patvarumas ir skaidomumas 
Nėra duomenų. 
 
12.3. Bioakumuliatyvumas  
Nėra duomenų. 
 
12.4 Mobilumas dirvožemyje 
Nėra duomenų. 
 
12.5 PBT ir vPvB. 
Nėra duomenų. 
 
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis. 
Nėra duomenų. 
 
13 SKIRSNIS. Atliek ų tvarkymas  
Tinkamas mišinio ir (arba) jo talpyklos atliekų tvarkymas turi būti nustatytas pagal Direktyvą 2008/98 / EB. 
13.1 Atliek ų tvarkymo metodai 
Nepilkite į kanalizaciją ar vandens telkinius. 
Atliekos :  
Atliekų tvarkymas atliekamas nekeliant pavojaus žmonių sveikatai, nedarant žalos aplinkai ir ypač nekeliant 
pavojaus vandeniui, orui, dirvožemiui, augalams ar gyvūnams. 
Atliekas perdirbkite arba šalinkite pagal galiojančius įstatymus, geriausia per sertifikuotą surinkėją ar įmonę. 
Neužterškite žemės ar vandens atliekomis, neišmeskite atliekų į aplinką.  
Užteršta pakuot ė: 
Visiškai ištuštinkite pakuotę. Išsaugokite etiketę (-es) ant pakuotės. 
Perduokite sertifikuotam šalinimo rangovui. 
 
14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenim ą  
 
Produktas, kuriam taikomi teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu reikalavimai, įtraukti į ADR 
(kelių transportas), RID (geležinkelio transportas), ADR (vidaus transportas), IMDG (jūros transportas), ICAO 
/ IATA (oro transportas). 
 
14.1. JT numeris       UN 3175 
 

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas               UN3175 = KIETOSIOS MEDŽIAGOS arba 
kietųjų medžiagų mišiniai (pavyzdžiui, preparatai 
ir atliekos), KURIUOSE YRA DEGAUS 
SKYSČIO, N.O.S. turintys 
pliūpsnio temperatūra iki 60 ° C 
(propan-2-olis) 

 
14.3. Gabenimo (vežimo) pavojingumo klas ė       4.1 
14.4. Pakuot ės grup ė      II 
 
14.5. Pavojus aplinkai      ne  
 
14.6. Specialios atsargumo priemon ės naudotojams:  
Kelių / geležinkelių transportas ADR / RID ir jūrų transportas IMDG: Laikantis 3.4.4.2 punkto IMDG riboto 
kiekio nuostatų, atskyrimo taisyklės netaikomos. Prekė atitinka 3.4 skyriaus reikalavimus. Vidinės ir išorinės 
pakuotės ADR, dėl kurios priežastis klasifikuojama kaip „Ribotas kiekis“. Oro transportas (IATA) - pagal 
specialią nuostatą A112 ir pakavimo instrukciją Y963: ID numeris: ID8000, tinkamas gabenimas 
pavadinimas: Vartotojo prekė, IATA klasė: 9 (IATA pakavimo instrukcijos). 

ADR/RID  Klasė Kodas Pak.  
gr.  Etiketė  Ident.  LQ  Nuostata  EQ  Kat.  Tunelis 

 
4,1 F1 II 4.1  40 1 KG. 216 274 

601 E2  2 E 

IMDG  Klasė 2°Etiket ė  Pak. LQ  EMS  Nuostata.  EQ 
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gr.  

 
4.1 - II  1 kg. F-A, S-I  216 274 E2 

   
IATA  Klasė 2°Etiket ė  Pak. 

gr.  Keleivis Keleivis Kroviniai Kroviniai Pastaba   EQ 
 

 
4.1  -  II  445  15 kg. 448  50 kg. A46 E2  

  4.1  - II  Y 441 5 kg. -  - A6 E2 
 

14.7. Nesupakuot ų krovini ų vežimas pagal MARPOL   
Nėra duomenų. 
 
15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavim ą  
 
15.1 Su konkre čia chemine medžiaga ar mišiniu susij ę saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teis ės 
aktai  
- 2 skyriuje pateikta klasifikavimo ir ženklinimo i nformacija: 
Buvo laikomasi šių taisyklių: 
- ES reglamentas Nr. 1272/2008, pakeistas ES reglamentu Nr. 487/2013. 
- ES reglamentas Nr. 1272/2008, pakeistas ES reglamentu Nr. 758/2013. 
- ES reglamentas Nr. 1272/2008, pakeistas ES reglamentu Nr. 944/2013. 
- ES reglamentas Nr. 1272/2008, pakeistas ES reglamentu Nr. 605/2014. 
- ES reglamentas Nr. 1272/2008, pakeistas ES reglamentu Nr. 1297/2014  
- Informacija apie pakuot ę: 
Mišinys yra pakuotėje, kurios tūris neviršija 125 ml. 
- Konkre čios nuostatos: 
Nėra duomenų. 
15.2 Chemin ės saugos vertinimas   
Nėra duomenų. 
 
16 SKIRSNIS. Kita informacija.  
Kadangi mes nežinome vartotojo darbo sąlygų, šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra 
pagrįsta mūsų dabartiniu lygiu žinių ir nacionalinių bei bendruomenės reglamentų. 
Mišinys negali būti naudojamas kitoms reikmėms, išskyrus nurodytas 1 skyriuje, prieš tai negavęs rašytinių 
tvarkymo instrukcijų.  
Vartotojas visada privalo imtis visų būtinų priemonių, kad būtų laikomasi įstatymų ir vietos taisyklių. 
Šiame saugos duomenų lape pateikiama informacija turi būti laikoma mišinio saugos reikalavimų aprašymu, 
o ne kaip jų savybių garantija 
 
Pilnas pavoj ų apibudinan čių frazių H tekstas:  
H225 Labai degūs skystis ir garai.  
H315 Dirgina odą 
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
H318 Smarkiai pažeidžia akis 
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą 
H400 Labai toksiška vandens organizmams 
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus 
 
Šiame saugos duomen ų lape naudojam ų santrump ų ir abreviat ūrų paaiškinimas:  
ADR – Europos šalių sutartis dėl Tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu. 
IMDG kodas  – Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas.  
IATA  Tarptautinė oro transporto asociacija 
ICAO : Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija.  
RID – Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliu taisyklės.  
WGK: „Wassergefahrdungsklasse“ (vandens pavojaus klasė). 
GHS02 : Liepsna 
GHS07 : Šauktukas 
GHS09 : Aplinka 
PBT (medžiaga) patvari, turi biologinio kaupimosi savybių ir toksiška. 
vPvB  (medžiagos) yra labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos galimybės. 
SVHC: labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos. 
 


