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1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 
 

1.1. Produkto identifikatorius 

Mišinio pavadinimas: Rankų plovimo pasta HAND CLEANER 

 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Skirtas rankoms plauti nuo sunkiai pašalinamų nešvarumų 

 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 
Bendrovės/įmonės pavadinimas:  UAB “Lesta” 

Adresas:     Rudaminos g 1A, Skaidiškės, LT-13275, Vilniaus r. 

Elektroninio pašto adresas:   info@lesta.lt 

Telefonas (darbo metu):   +370 5 235 02 10 
Faksas:     +370 5 235 02 91 

1.4. Pagalbos telefono numeris 

+370 5 236 20 52 (visą parą) 
 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 
 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Šiam produktui netaikomi klasifikavimo bei ženklinimo reikalavimai pagal Reglamentą (EB) Nr. 

1272/2008, kadangi jis priskiriamas prie kosmetikos produktų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 

2.2 Ženklinimo elementai 

Šiam produktui netaikomi klasifikavimo bei ženklinimo reikalavimai pagal Reglamentą (EB) Nr. 

1272/2008, kadangi jis priskiriamas prie kosmetikos produktų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 

2.3 Kiti pavojai 

Nėra duomenų 

 

3 SKIRSNIS.Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 
 

3.1. Medžiagos 
Netaikoma 

3.2. Mišiniai 

 

CAS Nr.  EC Nr.  Indekso 

Nr.  
REACH 

registracijos 

Nr.  

PROC. 

[masė]  
Pavadinimas  Klasifikacija pagal 

Reglamentą (EB) 

Nr. 1278/2008 

(CLP).  

68955-
19-1 

 

273-257-1 

 

- - 2.5-<10 Oksietilintų 
riebiųjų 

alkoholių 

C12-C14 
natrio sulfatas  

Eye Dam.1, H318 * 

* visas klasifikacijų tekstas nurodytas 16 skirsnyje 
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4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 
 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

· Bendra informacija: Specialiosios priemonės nėra būtinos. 

· Įkvėpus: Garantuoti tyrą orą, tęsiantis negalavimams, kreiptis į gydytoją. 

· Po kontakto su oda: 

Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti. 

Nesiliaujant odos perštėjimui, kreiptis į gydytoją. 

· Po kontakto su akimis: Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. 
· Prarijus: 

Praskalauti burną ir išgerti didelį kiekį vandens. 

Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju. 

· 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. 

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 

 

5.1. Gesinimo priemonės 

Visų tipų gesintuvai priklausomai nuo aplinkos, vanduo. 

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Nėra jokių kitų svarbių informacijų. 

· 5.3 Patarimai gaisrininkams 

· Ypatingos saugos priemonės: Specialiosios priemonės nėra būtinos. 

 

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 
 

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

Nereikalaujama 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 

Neišlesti į kanalizaciją, paviršinius ar gruntinius vandenis.  

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Surinkti mechaniškai. 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 

Žr. 7, 8 ir 13 skirsnius 

 

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas 

 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

Naudojant pagal instrukciją, nebūtinos jokios specialiosios priemonės. 
· Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Nebūtinos jokios specialiosios priemonės. 

· 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

· Sandėliavimas: 

· Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms: Nėra jokių specialių reikalavimų. 

· Nuorodos dėl laikymo bendrai: Nereikalaujama. 
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8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga 

 

8.1. Kontrolės parametrai 
HN 23:2011 duomenų nerasta 

8.2. Poveikio kontrolė 

Asmeninės apsaugos priemonės: 
Įprastos apsaugos priemones. Turėtų būti laikomasi bendrųjų taisyklių dirbant su chemikalais. 

Kvepavimo takų apsauga: Nereikalaujama. 

· Rankų apsauga: Nereikalaujama. 

· Pirštinių medžiaga jokių 
· Akių apsauga: Nereikalaujama. 

 

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 
 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

 

Agregatinė būsena: 
Spalva 

Kvapas 

Kvapo atsiradimo riba 
pH, 20°C 

Būsenos pakeitimas: 

Tirpimo taškas / Tirpimo sritis:  
Virimo taškas / Virimo sritis:  

Pliūpsnio temperatūra: 

Užsidegimo taškas: 

Uždegimo temperatūra: 
Savaiminis užsidegimas: 

Sprogimo pavojus: 

Tankis: 
Tirpumas vandenyje 

Viskoziškumas: 

Dinaminis:  

Kinematinis:  

Pasta 
Rusvai gelsva 

Vaisinis 

Nenustatyta 
6,5 

 

Nenustatyta 
100 °C  

101°C 

Nenustatyta 

Nenustatyta 
Produktas savaime neužsidega. 

Produktas nekelia sprogimo pavojaus. 

0,8 g/cm
3
 

Maišosi 

 

Nenustatyta.  

Nenustatyta 
 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 

 

10.1 Reaktingumas 

· 10.2 Cheminis stabilumas 

· Terminis irimas / vengtinos sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją. 
· 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Nežinomos jokios pavojingos reakcijos. 

· 10.4 Vengtinos sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų. 

· 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų. 

· 10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nežinomi jokie irimo produktai. 
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11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 

 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 
 

Pirminis perštėjimo efektas: 

· prie odos: Jokio perštėjimo. 
· prie akies: Slight irritation. 

· Jautrumas: Nežinomas joks dirginantis poveikis. 

· Papildomos toksikologinės nuorodos: 

Pagal kriterijus, pateikiamus paskutinėje aktualioje bendrųjų ES mišinių klasifikavimo nuostatų 
redakcijoje, 

produktą ženklinti neprivaloma. 

Remiantis mūsų patirtimi bei turima informacija, naudojant kvalifikuotai ir vartojant pagal instrukciją, 
produktas nesukelia sveikatai pavojingų reiškinių. 

 

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 

 

12.1. Toksiškumas 

Toksiškumas vandens organizmams: Nėra jokių svarbių informacijų. 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų. 
· 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų. 

· 12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų. 

· Kitos ekologinės nuorodos: 

· Bendrosios nuorodos: 

Neleisti neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į 

kanalizaciją, net ir menkais kiekiais. 

Vandens užteršimo klasė 1 (Savarankiška klasifikacija): lengvai užteršia vandenį 
Do not allow to enter waters, waste water, or soil. 

· 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

· PBT: Nevartotina. 
· vPvB: Nevartotina. 

· 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra jokių kitų svarbių informacijų. 

 

 

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 

 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 
· Rekomendacija: Mažesnius kiekius galima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. 

· Nevalytos pakuotės: 

· Rekomendacija: 

Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą. Valymui netinkamomis pakuotėmis atsikratyti kaip atitinkama 

medžiaga. Rekomenduojamas valiklis: Vanduo, jeigu įmanoma pridedant valymo priemonės. 

 

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 

 

ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR pervežimo taisyklės netaikomos 

14.1. JT numeris  

netaikoma 

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas  
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netaikoma 

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)  

netaikoma 

14.4. Pakuotės grupė  

netaikoma 

14.5. Pavojus aplinkai  

netaikoma 

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams  

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

15. SKIRSNIS. 

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 
 

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

Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių 

15.2 Cheminės saugos vertinimas 

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas. 

 

16 SKIRSNIS. Kita informacija 

 

Pavojingumo simboliai ir skaitmeniniai ženklai, nurodyti 3 skirsnyje: 

H318    Smarkiai pažeidžia akis 
 


