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1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 
 

1.1 Produkto identifikatorius 

Produkto forma :  mišinys. 

Produkto pavadinimas :  Tyre Dressing (Padangų apsauginis padengimas)  

Produkto kodas :  914 

Produkto grupė :  valymo produktas. 
 

1.2 Medžiagos ar  mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
 

1.2.1 Nustatyti naudojimo būdai 

Pagrindinė naudojimo kategorija :  pramoninis naudojimas, skirtas profesionaliam naudojimui. 

Medžiagos/mišinio naudojimo sritis :  išsami informacija pateikta produkto informaciniame biuletenyje. 
 

1.2.2 Nerekomenduojami naudojimo būdai 

Nėra papildomos informacijos. 
 

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 
 

CID LINES NV 
Waterpoortstraat, 2 

B-8900 Ieper - Belgija 

Tel: + 32 57 21 78 77 – Faks.: +32 57 21 78 79 

sds@cidlines.com - http://www.cidlines.com 
 

1.4 Pagalbos telefono numeris 
 

Šalis Oficialios konsultacinės įstaigos Adresas Skubios pagalbos telefono 
numeris 

LIETUVOJE Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras 

 
 

Bendrasis pagalbos centras 

Šiltnamiu g. 29A 

04130 Vilnius 
 

 

+370 5 236 20 52 

+370 687 53378 
 

112 

 

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai 
 

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

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

Degieji skysčiai, 2 pavojaus kategorija H225 

Aspiracijos pavojus, 1 pavojaus kategorija H304 
 

Pilnas klasifikavimo kategorijų ir pavojingumo frazių (H) tekstas pateiktas 16 skirsnyje. 

 
Kenksmingi fizikocheminiai ir poveikiai žmonių sveikatai ir aplinkai 

Papildomos informacijos nėra. 
 

2.2 Ženklinimo elementai 
 

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] 
 

Pavojaus piktogramos (CLP) :  

 

 

 

 

           GHS02                   GHS08 
 

Signalinis žodis (CLP) :  Pavojinga (Danger) 
 

Pavojingumo frazės (CLP) :  H225 – Labai degūs skystis ir garai. 

    H304 – Prarijus arba patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. 
 

Atsargumo frazės (CLP) :  P210 – Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų 
                degimo šaltinių. Nerūkyti. 

P241 – Naudoti sprogimui atsparią elektros / ventiliacijos / apšvietimo įrangą. 

P280 – Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos 
priemones. 

P303 – PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. 
Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. 

P301+P330+P331+P310+P321 – PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. 
Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis 
į gydytoją. 

mailto:sds@cidlines.com
http://www.cidlines.com/
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P378 – Gesinimui galima naudoti visas gaisro gesinimo priemones. 
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2.3 Kiti pavojai 

Papildomos informacijos nėra. 
 

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 
 

3.1 Medžiaga 
 

Netaikytina. 
 

3.2 Mišiniai 

 
 

Sudedamosios dalies pavadinimas Produkto identifikatorius % Klasifikavimas pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Distiliatai (naftos); hidrinti lengvieji (CAS Nr.) 64742-47-8 
(EB Nr.) 265-149-8 
(EC indekso Nr.) 649-422-00-2 
(REACH Nr.) 01-2119484819-18 

30 - 60 Asp. Tox. 1, H304 

Alkanai, C7-10-izo- (CAS Nr.) 90622-56-3 

(EB Nr.) 292-458-5 

5 - 15 Flam. Liq. 2, H225 

Asp. Tox. 1, H304 

 
Pilnas H frazių tekstas pateiktas 16 skirsnyje. 
 

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės 
 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
 

Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus :  užtikrinti kvėpavimą grynu oru. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 

Pirmosios pagalbos priemonės patekus ant odos :  nusivilkti užterštus drabužius ir švelniu muilu bei vandeniu nuplauti visą paveiktos odos plotą,  
    tada nuskalauti šiltu vandeniu. 

Pirmosios pagalbos priemonės patekus į akis :  nedelsiant praskalauti dideliu kiekiu vandens. 

Pirmosios pagalbos priemonės prarijus :  išskalauti burną. Kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti pakuotę arba etiketę). 
 

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 
 

Nėra papildomos informacijos. 
 

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

Įvykus nelaimingam atsitikimui arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti pakuotę arba etiketę).  
 

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės 
 

5.1 Gesinimo priemonės 
 

Tinkamos gesinimo priemonės :  Milteliai. Smėlis. Anglies dioksidas. Vanduo. 
 

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
 

Gaisro pavojus :  gali sudaryti degų/sprogų garų ir oro mišinį. 
 

5.3 Patarimai gaisrininkams 
 

Atsargumo priemonės gaisro atveju :  šis produktas yra degus. 

Gaisro gesinimo nurodymai :  ugnies veikiamoms talpykloms aušinti naudoti purškiamą vandenį arba miglą. 

Apsaugos priemonės gesinant gaisrą :  neiti į gaisro zoną be atitinkamų apsaugos priemonių, įskaitant kvėpavimo takų apsaugą. 

Kita informacija :  nenaudoti atvirų liepsnos. Nerūkyti. 
 

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės 
 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
 

Bendrosios priemonės :  išsipylusias medžiagas tvarkyti turi apmokytas personalas, tinkamai aprūpintas  
     kvėpavimo takų ir akių apsaugos priemonėmis. Valymo komandą aprūpinti tinkama apsauga. 
 

6.1.1. Avarijos likvidavimo personalui nepriklausantiems žmonėms darbuotojams 

Nėra papildomos informacijos. 
 

6.1.2. Avariją likviduojančiam personalui 

Nėra papildomos informacijos. 
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6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 
 

Neleisti kad patektų į kanalizacijos ir vandentiekio sistemas. Jeigu produktas pateko į kanalizacijos arba vandentiekio sistemą, pranešti  

atitinkamiems valdžios organams. 
 

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
 

Valymo būdai :  surinkti į uždaromas ir tinkamas talpyklas ir po to tvarkyti pagal atitinkamas taisykles.  
 

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius 
 

 

Nėra papildomos informacijos. 
 

7 SKIRSNIS: Naudojimas ir sandėliavimas 
 

7.1 Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonės 
 

Papildomi pavojai apdorojant :  vengti bet kokio bereikalingo poveikio. Tinkamai pašalinti patekus į akis, ant odos ir drabužių. 
    Paprastai reikalinga ir vietinė ištraukiamoji, ir bendroji patalpų ventiliacija. Reikėtų laikytis  
    tinkamų įžeminimo procedūrų, kad būtų išvengta statinio elektros krūvio kaupimosi. 
 
Su saugiu naudojimu susijusios  :  nenaudoti atviros liepsnos. Nerūkyti. Laikyti ir naudoti taip, tarsi keltų rimtą potencialų  
atsargumo priemonės    Gaisro / sprogimo pavojų ir pavojų sveikatai. Su tuščiomis talpyklomis elgtis atsargiai, nes 
    jose likę garai yra degūs. Naudojant gali susidaryti degus / sprogius produkto garų mišinys su oru. 
 

Higienos priemonės :  laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų ėdesio/pašaro. Prieš valgant, geriant ar rūkant, arba 
    paliekant darbo vietą, rankas ir kitas atviras odos vietas nuplauti švelniu muilu  
    ir vandeniu.  
 

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 
 

 

Laikymo sąlygos :  laikyti nedegioje vietoje. Laikyti tik originalioje pakuotėje vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.  
    Kai nenaudojamas, produkto pakuotę laikyti sandariai uždarytą. 
 

Laikymo vieta :  laikyti atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių arba kitokių karščio šaltinių. 
 

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

Nėra papildomos informacijos. 
 

8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija / asmens apsauga 
 

8.1 Kontrolės parametrai 
 

Nėra papildomos informacijos. 
 

8.2 Poveikio kontrolė 
 

Medžiagoms apsauginei aprangai:  
 

Sąlyga  Medžiaga  Standartas 

Geras atsparumas   EN 14605:2005+A1:2009 

 

Rankų apsauga: 
 

Esant pakartotiniam arba ilgalaikiam kontaktui, mūvėti pirštines. Naudoti chemikalams atsparias PVC pirštines (atitinkančias Europos standartą  
EN 374 arba lygiavertį). 

 

Tipas  Medžiaga  Prasisunkimas  Storis (mm)  Prasiskverbimas  Standartas 

Daugkartinio naudojimo 
pirštinės 

 Nitrilo guma (NBR)  6 (> 480 minučių)  0,4  2 (<1,5)  EN 374 

 
Akių apsauga 
 

Nors ir nėra konkrečių duomenų apie akių dirginimą, dirbant su šia medžiagą naudoti akių apsaugą pagal konkrečias naudojimo sąlygas. Naudoti 
akių apsaugą, atitinkančią EN 166 standartą, pritaikytą apsaugoti nuo skysčio tiškalų. 
 

Tipas  Naudojimas  Ypatybės  Standartas 

Apsauginiai akiniai, apsauginiai 
gaubiantys akiniai, antveidis  

 Nuo lašų   skaidrūs, plastikiniai  EN 166 

 
Odos ir kūno apsauga: 
 

Reikia užtikrinti naudojimo sąlygas atitinkančią odos apsaugą. 
 

Tipas  Standartas 

Apsauginė avalynė, apsauginiai drabužiai   EN 14605:2005+A1:2009 

 
Kvėpavimo takų apsauga: 
 

Ten kur yra palaikoma pakankama ventiliacija, specialios apsaugos priemonės nebūtinos. Nepakankamos ventiliacijos atveju dėvėti tinkamas  
kvėpavimo takų apsaugos priemones. Visa, pusę ar ketvirtį veido dengiančias apsaugines kaukes (DIN EN 136/140). 
 
 



Tyre Dressing (Padangų apsauginis padengimas) 
Saugos duomenų lapas 

  

 

2018-07-24                                                                          LT (lietuviškas vertimas)                                                                                                  4 / 9 

 
 
 
 
 
Asmeninių apsaugos priemonių simboliai: 
    

 

 
 
Kita informacija 
 

Naudojimo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti.  

 

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės 
 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
 

Fizinis būvis  :  skystis. 

Spalva :  bespalvis. 

Kvapas :  duomenų nėra. 

Kvapo slenkstis :  duomenų nėra. 

pH :  duomenų nėra. 

Santykinė garavimo sparta (butilacetato=1) :  duomenų nėra. 

Lydymosi temperatūra :  duomenų nėra. 

Užšalimo temperatūra :  duomenų nėra. 

Virimo temperatūra :  duomenų nėra. 

Pliūpsnio temperatūra :  - 18 °C. 

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra :  duomenų nėra. 

Skilimo temperatūra :  duomenų nėra. 

Degumas (kietos, dujinės) :  duomenų nėra. 

Garų slėgis :  duomenų nėra. 

Santykinis garų tankis esant 20 °C :  duomenų nėra. 

Santykinis tankis :  apie 0,75. 

Tirpumas :  duomenų nėra. 

Log Pow :  duomenų nėra. 

Klampa, kinematinė :  duomenų nėra. 

Klampa, dinaminė :  duomenų nėra. 

Sprogstamosios savybės :  duomenų nėra. 

Oksiduojančios savybės :  duomenų nėra. 

Sprogumo ribos :  duomenų nėra. 
 

9.2 Kita informacija 
 

Papildomos informacijos nėra. 
 

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reakcingumas 
 

10.1 Reakcingumas 
 

Papildomos informacijos nėra. 
 

10.2 Cheminis stabilumas 
 

Normaliomis naudojimo ir laikymo sąlygomis šis produktas stabilus. 
 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 
 

Gali sudaryti degų / sprogų produkto garų mišinį su oru. 
 

10.4 Vengtinos sąlygos 
 

Atvira liepsna. Perkaitimas. Tiesioginiai saulės spinduliai. 
 

10.5 Nesuderinamos medžiagos 
 

Nėra papildomos informacijos. 
 

10.6 Nesuderinamos medžiagos 
 

Gali išskirti degias dujas. 
 



Tyre Dressing (Padangų apsauginis padengimas) 
Saugos duomenų lapas 

  

 

2018-07-24                                                                          LT (lietuviškas vertimas)                                                                                                  5 / 9 

 
 
 
 
 

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija 
 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį  
 

Ūmus toksiškumas (prarijus) :  neklasifikuojama. 

Ūmus toksiškumas (per odą) :  neklasifikuojama. 

Ūmus toksiškumas (įkvėpus) :  neklasifikuojama. 

 

Odos ėsdinimas / dirginimas :  neklasifikuojama. 

Smarkus akių pažeidimas / dirginimas :  neklasifikuojama. 

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas :  neklasifikuojama. 

Mutageninis poveikis embriono ląstelėms :  neklasifikuojama. 

Kancerogeniškumas :  neklasifikuojama. 
 

Toksiškumas reprodukcijai :  neklasifikuojama. 

 

STOT – vienkartinis poveikis :  neklasifikuojama. 

STOT – kartotinis poveikis :  neklasifikuojama. 

Aspiracijos pavojus :  prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. 
 

Galimi nepalankūs poveikiai  :  kenksminga prarijus. 
žmogaus sveikatai ir simptomai 
 

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija 
 

12.1 Toksiškumas 
 

Ūmus toksiškumas vandens aplinkai :  neklasifikuojama. 
 

Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai :  neklasifikuojama. 
 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 
 

Nėra papildomos informacijos. 
 

12.3 Bioakumuliacijos potencialas 
 

Nėra papildomos informacijos. 
 

12.4 Judrumas dirvožemyje 
 

Nėra papildomos informacijos. 
 

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
 

Nėra papildomos informacijos. 
 

12.6 Kiti nepalankūs poveikiai 
 

Nėra papildomos informacijos. 
 

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas 
 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 
 

Regioniniai teisės aktai (atliekoms) :  šalinti saugiu būdu pagal vietinius ir (arba) nacionalinius reglamentus. 
 

Atliekų tvarkymo metodai :  medžiagą ir jos talpyklą atiduoti į pavojingų arba specialiųjų atliekų surinkimo punktą. 
 

Europos atliekų kodų sąrašas (LoW) :  07 06 01* - vandeniniai plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai. 
 

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą 
 

Gabenama pagal ADR / RID / IMDG / IATA / ADN reikalavimus. 
 

14.1 JT (UN) numeris 
 

JT (UN) Nr. (ADR) :  3295. 

JT (UN) Nr. (IMDG) :  3295. 

JT (UN) Nr. (IATA) :  3295. 

JT (UN) Nr. (ADN) :  3295. 

JT (UN) Nr. (RID) :  3295. 

 

14.2 JT (UN) teisingas krovinio pavadinimas 
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Teisingas krovinio pavadinimas (ADR) :  HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. ((Naphtha (petroleum), hydrotreated light)). 

Teisingas krovinio pavadinimas (IMDG) :  HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. ((Naphtha (petroleum), hydrotreated light)). 

 

 

Teisingas krovinio pavadinimas (IATA) :  Hydrocarbons, liquid, n.o.s. ((Naphtha (petroleum), hydrotreated light)). 

Teisingas krovinio pavadinimas (ADN) :  HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. ((Naphtha (petroleum), hydrotreated light)). 

Teisingas krovinio pavadinimas (RID) :  HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. ((Naphtha (petroleum), hydrotreated light)). 

 
Transporto dokumentų aprašas (ADR) :  UN 3295 HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. ((Naphtha (petroleum), hydrotreated light)), 3, II, 
 (D/E) 
Transporto dokumentų aprašas (IMDG) :  UN 3295 HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. ((Naphtha (petroleum), hydrotreated light)), 3, II 

Transporto dokumentų aprašas (IATA) :  UN 3295 Hydrocarbons, liquid, n.o.s. ((Naphtha (petroleum), hydrotreated light)), 3, II 

Transporto dokumentų aprašas (ADN) :  UN 3295 HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. ((Naphtha (petroleum), hydrotreated light)), 3, II 

Transporto dokumentų aprašas (RID) :  UN 3295 HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. ((Naphtha (petroleum), hydrotreated light)), 3, II 

 

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 
 

ADR 

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (ADR) :  3 

Pavojaus ženklai (ADR) :  3 
 

 :      

 

 

 

 
 

IMDG 

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (IMDG) :  3 

Pavojaus ženklai (ADR) :  3 
 

 :      

 

 

 

 

IATA 

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (IATA) :  3 

Pavojingumo etiketė (IATA) :  3 

 

 :      

 

 

 
 
 

ADN 

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (ADN) :  3 

Pavojaus ženklai (ADR) :  3 
 

 :      

 

 

 
 
 

RID 

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (RID) :  3 

Pavojaus ženklai (ADR) :  3 
 

 :      
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14.4 Pakuotės grupė 
 

Pakuotės grupė (ADR) :  II 

Pakuotės grupė (IMDG) :  II 

Pakuotės grupė (IATA) :  II 

Pakuotės grupė (ADN) :  II 

Pakuotės grupė (RID) :  II 
 

14.5 Pavojus aplinkai 
 

Aplinkai pavojinga :  Ne 

Jūros teršalas :  Ne 

Kita informacija :  net mažiausius protėkius arba išsiliejimus valyti vengiant nebūtinos rizikos. 
 

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

 

Specialios atsargumo priemonės gabenant :  vairuotojas neturi bandyti pats numalšinti kokį nors krovinio gaisrą. Nenaudoti atviros liepsnos. 

    Nerūkyti. Neleisti žmonių į pavojingą zoną,  

    NEDELSIANT PRANEŠTI POLICIJAI IR GAISRININKAMS. 

 
– Kelių transportas 

Klasifikacijos kodas (ADR) :  F1 

Specialiosios nuostatos (ADR) :  640D 

Riboti kiekiai (ADR) :  1 L 

Išimtys dėl vežamų kiekių (ADR) :  E2 

Pakavimo instrukcijos (ADR) :  P001, IBC02, R001 

Mišraus pakavimo nuostatos (ADR) :  MP19 

Instrukcijos dėl kilnojamųjų cisternų ir didelio  :  T7 
tūrio transportinių talpų instrukcijos (ADR) 
 

Kilnojamųjų cisternų ir didelio tūrio  :  TP1, TP8, TP28 
transportinių talpų specialiosios nuostatos (ADR) 
 

Cisternos kodas (ADR) :  LGBF 
 

Transporto priemonė cisternos gabenimui :  FL 
 

Transporto kategorija : 2  
 

Specialiosios nuostatos gabenimui – Procesas :  S2, S20 
(ADR) 
 

Pavojaus identifikacinis numeris (Kemlerio Nr.) :  33 
 

Oranžinės lentelės :   
 

 
 
 
 
 
Apribojimų tuneliams kodas (ADR) :  D/E 
 

EAC kodas :  3YE 
 
 
– Gabenimas jūra 

Riboti kiekiai (IMDG) :  1 L 

Išimtys dėl vežamų kiekių (ADR) :  E2 

Pakavimo instrukcijos (IMDG) :  P001 

Specialiosios pakavimo nuostatos (IMDG) :  PP1 

IBC pakavimo instrukcijos (IMDG) :  IBC02 
 

Cisternų instrukcijos (IMDG) :  T7 
 

Specialios nuostatos cisternoms (IMDG) :  TP1, TP8, TP28 
 

EmS-Nr. (Gaisras) :  F-E 
 

EmS-Nr. (Išsiliejimas) :  S-D 
 

Sukrovimo kategorija (IMDG) :  B 
 

Savybės ir pastebėjimai (IMDG) :  maišumas su vandeniu priklauso nuo sudėties. 
 

MFAG-Nr. :  128 
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– Oro transportas 

PCA išimtys dėl vežamų kiekių (IATA) :  E2 

PCA riboti kiekiai (IATA) :  Y341 

PCA ribotas kiekis maks. grynasis kiekis (IATA) :  1 L 

PCA pakavimo instrukcijos (IATA) :  353 

PCA maksimalus grynasis kiekis (IATA) :  5 L 

CAO pakavimo instrukcijos (IATA) :  364 

CAO maksimalus grynasis kiekis (IATA) :  60 L 

Specialiosios nuostatos (IATA) :  A3, A224 

ERG kodas (IATA) :  3H 

 
– Vidaus vandenų transportas 

Klasifikacijos kodas (ADN) :  F1 

Specialiosios nuostatos (ADN) :  64D 

Riboti kiekiai (ADN) :  1 L 

Išimtys dėl vežamų kiekių (ADN) :  E2 

Leidžiamas gabenimas (ADN) :  T 

Reikalinga įranga (ADN) :  PP, EX, A 

Ventiliacija (ADN) :  VE01 

Mėlynų kūgių/žibintų skaičius (ADN) :  1 
 
– Geležinkelio transportas 

Klasifikacijos kodas (RID) :  F1 

Specialiosios nuostatos (RID) :  640D 

Riboti kiekiai (RID) :  1 L 

Išimtys dėl vežamų kiekių (RID) :  E2 

Pakavimo instrukcijos (RID) :  P001, IBC02, R001 

Mišraus pakavimo nuostatos (RID) :  MP19 

Instrukcijos dėl kilnojamųjų cisternų ir didelio  :  T7 
tūrio transportinių talpų instrukcijos (RID) 
 

Kilnojamųjų cisternų ir didelio tūrio  :  TP1, TP8, TP28 
transportinių talpų specialiosios nuostatos (RID) 
 

Cisternų kodai RID cisternoms (RID) :  LGBF 
 

Gabenimo kategorija (RID) :  3 
 

Colis express (greitosios siuntos) (RID) :  CE7 
 

Pavojaus identifikacinis numeris (RID) :  33 
 

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą  
 

Netaikytina. 
 

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą  
 

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

15.1.1. ES reglamentai 
 

Sudėtyje nėra medžiagų su REACH XVII priedo apribojimais. 

Sudėtyje nėra medžiagų, esančių REACH kandidatiniame sąraše. 

Sudėtyje nėra medžiagų iš REACH XIV priedo. 
 
Kita informacija, apribojimai ir draudimo nuostatos   :  užtikrinti, kad būtų laikomasi visų nacionalinių ir vietos reglamentų.  
               PIC Reglamentas ES (649/2012) – Pavojingų cheminių medžiagų eksportas ir importas 
               17 skirsnis – 1-asis paragrafas – Cheminėms medžiagoms, kurios neskirtos eksportui, galioja 

          pakuotės ir ženklinimo nuostatos, nustatytos arba kurių privaloma laikytis pagal  
          Reglamentą (EB) Nr. 1107/2009, Direktyvą Nr. 98/8/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008,  
          arba kitus susijusius Bendrijos teisės aktus. 

 
15.1.2. Nacionaliniai reglamentai 
 

Nėra papildomos informacijos. 

 

15.2 Cheminės saugos vertinimas 
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Cheminės saugos vertinimas neatliktas. 
 
 
 
 

16 SKIRSNIS: Kita informacija 
 

Kita informacija :  Šiame techniniame saugos duomenų lape pateikta informacija yra teisinga remiantis visomis  

mūsų turimomis žiniomis, ir nors stengiamės, kad ji būtų atnaujinama pagal naujausius 
duomenis, mes nedarome jokių tvirtinimų ir nesuteikiame jokių garantijų, išreikštų ar 
numanomų, dėl šiame techninių duomenų lape esančios informacijos išsamumo, tikslumo, 
patikimumo ar tinkamumo. Todėl pasikliovimas šia informacija yra visiškai jūsų rizika. Jokiu 
atveju mes nebūsime atsakingi už bet kokius nuostolius ar žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, 
netiesioginius arba pasekminius nuostolius arba žalą, arba bet kokius nuostolius arba žalą 
kilusius dėl pelno netekimo), kilusius dėl (arba ryšium su) šios informacijos ir (arba) produkto 
naudojimo, tvarkymo ar sandėliavimo. Daugiau informacijos apie saugą visada rasite produkto 
saugos duomenų lape ir etiketėje. 

 

Pilnas H ir EUH frazių tekstas: 
 

Asp. Tox. 1 Aspiracijos pavojus, 1 kategorija 

Flam. Liq. 2 Degieji skysčiai, 2 kategorija 

Eye Dam. 1 Smarkus akių pažeidimas / akių dirginimas, 1 kategorija 
H225 Labai degūs skystis ir garai. 

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. 

 

 

 

SDL CLP3 
 

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą tik dėl sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos reikalavimų.  

Todėl ji neturėtų būti traktuojama kaip kokių nors konkrečių produkto savybių garantija. 

 


