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1 Skirsnis 1: Medžiagos/mišinio ir bendrovės/įmonės 
identifikavimas 

 
1.1. Produkto pavadinimas 

 

BC 1815 0.5L Xirallic red R2 
AU06-3815 R265 
50411335 

 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir 
nerekomenduojami naudojimo būdai 

 

Rekomenduojama naudoti  
Automobili  apdailos produktai 

 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją 

 

BASF France SAS Division 
Coatings Z.I de Breuil le Sec 

 
60676 Clermont-de-l'Oise 
Cedex France  
El. pašto adresas:  
Product-Safety-Coatings@basf.com 

 

1.4. Pagalbos telefono numeris 

 

+33 3 4477 7777  
_____________________________________________________________________________________ 

 

2 Skirsnis 2: Pavojų identifikavimas 
 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 
 

Pagal Reglament  (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] 

 

- Degus skystis 3, H226 Deg s skystis ir garai. 
- Dirginantis / Graužiantis od  2, H315 Dirgina od . 
- Pažeidžiantis / dirginantis akis 2, H319 Sukelia smark  aki  dirginim . 
- STOT SE 3, H335 Gali dirginti kv pavimo takus. 
- STOT SE 3, H336 Gali sukelti mieguistum  arba galvos svaigim . 

 
2.2. Ženklinimo elementai 

 

Pagal Reglament  (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] 



 

 

Saugos duomenų lapas 

Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 

 
  
Pavojaus piktogramos: 

 

  

 

Signalinis žodis:  
Atsargiai 

 

Pavojaus fraz s:  

H226 Deg s skystis ir garai. 
H315 Dirgina od . 
H319 Sukelia smark  aki  dirginim . 
H335 Gali dirginti kv pavimo takus. 
H336 Gali sukelti mieguistum  arba galvos svaigim . 

Atsargumo fraz s (Prevencija): 

P271 Naudoti tik lauke arba gerai v dinamoje patalpoje. 

P280 
M v ti apsaugines pirštines/d v ti apsauginius 
drabužius/naudoti aki  (veido) apsaugos priemones. 

 

Atsargumo fraz s (Reagavimas):  
P305 + P351 + P338 PATEKUS  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  APSINUODIJIM  KONTROL S IR  
 INFORMACIJOS BIUR /kreiptis  gydytoj . 

 

Atsargumo fraz s (Sand liavimas):  
P403 + P233 Laikyti gerai v dinamoje vietoje. Talpykl  laikyti sandariai  
 uždaryt . 
 
Atsargumo fraz  (Šalinimas):  
P501 Turin  arba talpykl  išpilti (išmesti)  pavojing  arba 

speciali  atliek  šalinimo vietas. 

 

Pavojingi komponentai, kurie turi b ti nurodyti etiket je:  
ethylbenzene 
methyl isobutyl ketone 
n-butylacetate 
xylene (izomer  mišinys) 
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Saugos duomenų lapas 

Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 

 
 

2.3. Kiti pavojai 

 

Jei taikytina informacija pateikiama šiame skirsnyje apie kitus pavojus, 
kurie n ra nurodyti klasifikacijoje, bet kurie gali padidinti bendr  
medžiagos ar mišinio pavoj . 

 
03  Skirsnis 3: Sudėtis/Informacija apie sudedamąsias dalis 

 

3.1. Medžiagos 

 

netaikoma 

 

3.2. Mišiniai 

 

Chemin  sud tis 

celiulioz s esteris, Alkydo dervos, poliesterio dervos, organinis tirpiklis, 
glaistai, pigmentas 

 

        Pavojingos sudedamosios dalys pagal Reglament  (EB) Nr. 1272/2008 

 

CAS Nr. EB Nr. Registracijos Nr. INDEKSO Nr. 

% (svoris)     

Klasė, Kategorija, Pavojaus frazė  

n-butylacetate  

123-86-4 204-658-1 

01-2119485493-
29-XXXX 607-025-00-1 

30,0 - < 50,0  

Labai degus skystis 3, H226  

STOT SE 3, H336  

methyl isobutyl ketone  

108-10-1 203-550-1 
01-2119473980-
30-XXXX 606-004-00-4 

12,5 - < 15,0  

Degus skystis 2, H225  

mus Toks. 4, H332  

Aki  pažeidimai / dirginimas 2, H319  

STOT SE 3, H335  

xylene (izomerų mišinys)  

1330-20-7 215-535-7 
01-2119488216-
32-XXXX 601-022-00-9 

7,0 - < 10,0  

Degus skystis 3, H226  

mus Toks. 4, H312  

mus Toks. 4, H332  

Dirginantis od  2, H315  

Aki  pažeidimai / dirginimas 2, H319  

STOT SE 3, H335  

STOT RE 2, H373  

Asp. Toks. 1, H304  

Chroniškas Vandeniui 3, H412  

ethylbenzene  

Produkto pavadinimas: BC 1815 0.5L Xirallic red R2 

Produkto kodas: AU06-3815 R265 Lapas3 iš 16 

Spausdinimo data: 2015-06-05 versija 5 

Perži ros data: 2015-02-24 EUREN  00000000004 

1 



100-41-4 202-849-4 
01-2119489370-
35-XXXX 601-023-00-4 

1,0 - < 2,0  

Degus skystis 2, H225  

mus Toks. 4, H332  

Dirginantis od  2, H315  

Aki  pažeidimai / dirginimas 2, H319  

STOT SE 3, H335  

STOT RE 2, H373  

Asp. Toks. 1, H304  

Chroniškas Vandeniui 3, H412  

 
Šame skirsnyje pilnai nesurašyt  klasifikacij  visas tekstas yra pateiktas 16 
skirsnyje. 

 

4 Skirsnis 4: Pirmosios pagalbos priemonės 
 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
 

Esant abejon ms ar išliekant simptomams, kreipkit s  gydytoj . Niekados 
nieko neduokite  burn  žmogui be s mon s. 

 

kv pus  
Pacient  išgabenkite  gryn  or  ir kreipkit s gydytojo pagalbos. Pacientui 
užtikrinkite šilum  ir ramybę. Jei kv pavimas netolygus ar jo n ra, atlikite 
dirbtin  kv pavim . Netekus s mon s paguldykite ant šono. 

 

Patekus ant odos  
Nuvilkite užterštus drabužius. Od  nuplaukite muilu ir vandeniu, gausiai 
nuskalaukite. Nenaudokite tirpikli  ir skiedikli . 

 

Patekus  akis  
B tina išimti kontaktinius lęšius. Laikykite atmerktas akis ir nuplaukite 
dideliu vandens kiekiu ar specialiu aki  plovimo skysčiu. Kreipkit s  
gydytoj .  

 

Prarijus  
Prarijus išplaukite burn  dideliu vandens kiekiu (jei žmogus turi s monę) ir 
nedelsiant kreipkit s  gydytoj . Sužeistam žmogui užtikrinkite ramybę. 
Nesukelkite v mimo. 

 

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, ūmus ir uždelstas 

 

Svarbiausi žinomi simptomai ir poveikis yra aprašyti etiket se (žr. 2 skirsn ) 
ir/arba 11 skirsnyje. 

 

4.3. Bet kokio neatidėliotinos medicinos pagalbos ir 
specialaus gydymo  priemonės 

 

N ra duomen .  
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05  Skirsnis 5: Priešgaisrinės priemonės 

 
5.1. Gesinimo priemonės
Tinkamos gesinimo priemon s  
Putos (atsparios alkoholiui), anglies dvideginis, milteliai, purškiamas vanduo.  
Neleiskite, kad ugnies gesinimo nuotekos patekt   kanalizacij  ar vandens 
telkinius. 

 

Netinkamos gesinimo priemon s d l saugumo sumetim   
Vandens srov  

 



5.2. Ypatingi medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

 

Kadangi preparate yra organini  medžiag , susidarys tank s juodi d mai. kv pus 
pavojing  skilimo produkt  gali kilti rimt  sveikatos problem . 

 

5.3. Patarimai ugniagesiams 

 

Specialios apsaugin s priemon s  
Gali b ti reikalingi atitinkami kv pavimo aparatai. 

 

Papildoma informacija  
Atv sinkite uždaras talpas, esančias netoli ugnies šaltinio.  
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06  Skirsnis 6: Avarijų likvidavimo priemonės 

 

6.1. Asmeninės atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir 
pagalbos procedūros 

 

Kadangi produkte yra organini  tirpikli , venkite ugnies šaltini  ir v dinkite 
patalpas. Ne kv pkite gar . 

 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 

 

Neleiskite, kad patekt   kanalizacij  ar vandens telkinius. Jei produktas 
patenka  kanalizacij , reikia nedelsiant informuoti vietos vandens tiekimo 
monę; upeli , upi  ar ežer  užteršimo atveju – Aplinkosaugos agent r . 

 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros ir priemonės 

 

Išsiliejusias medžiagas surinkite nedegiomis sugeriančiomis priemon mis, t.y. 
sm liu, žeme, vermikulitu, diatomine žeme ir patalpinkite  atitinkam  atliek  
konteiner  vadovaudamiesi atliek  tvarkymo taisykl mis (žr. 13 skirsn ). 
Išvalykite detergentu, nenaudokite tirpikli . 

 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 

 

Informacij  apie poveikio kontrolę, asmeninę apsaug  ir šalinim  galima 
rasti 8 ir 13 skirsniuose. 
 

7 Skirsnis 7: Naudojimas ir sandėliavimas 
 

7.1. Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonės 
 

Saugaus naudojimo instrukcijos  
Neleiskite, kad ore susidaryt  degios arba sprogios gar  koncentracijos ir venkite 
gar  koncentracijos, kuri viršija leistinas ribas. 

 

Venkite kontakto su oda ir akimis. Ne kv pkite gar  ar aerozolio. 

 

Ne kv pkite dulki  apdorojimo sm liu metu. 

 

Darbo zonoje draudžiama r kyti, valgyti ir gerti. Informacija apie asmeninę 
apsaug  pateikta 8 skirsnyje. Laikykit s sveikatos ir saugumo darbe taisykli . 

 

Izoliuokite nuo karščio, kibirkšči  ir atviros liepsnos šaltini . 
Nenaudokite kibirkščiuojanči  ranki . 

 

Produktas gali tur ti elektrostatin  kr v : perkeldami iš vienos talpos  kit  
visada naudokite žeminim  ir žeminkite talpas. Rekomenduojama, kad darbuotojai 
d v t  antistatinius drabužius ir avalynę. 

 

Kai darbuotojai, atliekant dažym  ar jo neatliekant, turi dirbti dažymo kameros 



viduje, mažai tik tina, kad daleli  ir skiediklio gar  kontrolei visais atvejais 
pakanka ventiliacijos. Tokiais atvejais dažymo metu jie turi d v ti suspausto oro 
respiratorius, tol kol daleli  ir skiediklio gar  koncentracija sumaž s iki leistin  
norm . 

 

Informacija apie apsaug  nuo gaisro ir sprogimo  
Skiediklio garai yra sunkesni už or  ir pasklinda pažeme. Garai su oru 
sudaro sprogius mišinius. 

 

Talp  laikykite saus  ir sandariai uždaryt  v sioje ir gerai v dinamoje vietoje. 

 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant bet kokius neatitikimus 

 

Reikalavimai sand liavimo patalpoms ir tarai  
Elektros ranga pagal atitinkamus standartus turi b ti atspari sprogimams. Grindys 
turi b ti konduktyvaus tipo ir nepralaidžios sand liuojamoms medžiagoms. 

 

Laikykite talpas sandariai uždarytas. Išpildami niekada nenaudokite sl gio; 
talpa n ra sl ginis indas. Po atidarymo talpas kruopščiai uždarykite ir 
sand liuokite vertikalioje pozicijoje, kad b t  išvengta ištek jimo. 
Draudžiama r kyti. Neleiskite eiti pašaliniams asmenims. 

 

Informacija apie mišr  sand liavim   
Laikykite atokiai nuo oksiduojanči , stipri  šarmini  ir r gštini  
medžiag . 

 

Papildoma informacija apie sand liavimo s lygas 

Visada laikykite talpose iš tokios pat medžiagos kaip ir originalios talpos. 
Laikykit s etiket s nurodym . Sand liuokite sausoje, gerai v dinamoje vietoje 
nuošaliai nuo karščio šaltini  ir tiesiogini  saul s spinduli . Laikykite 
nuošaliai nuo uždegimo šaltini . 

 

Sand liavimo temperat ra  : 5 – 35 °C 

 

7.3. Konkretūs galutinio naudojimo būdai 

 

Smulkesn  informacija yra pateikta atitinkamuose technini  duomen  lapuose.  
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8 Skirsnis 8: Poveikio prevencija / Asmeninė apsauga 
 

8.1. Kontrolės parametrai 
 

Leistinos ribos 

 

CAS Nr.  riba vertės  

  ml/m3 (ppm) mg/m3 

ethylbenzene   

100-41-4 EU-L 100 442 

 EU-S 200 884 

methyl isobutyl ketone    

108-10-1 EU-L 20 83 

 EU-S 50 208 

xylene (izomerų mišinys)   

1330-20-7 EU-L 50 221 

 EU-S 100 442 

 

Kartu su orientacin mis profesinio poveikio ribin mis vert mis pagal Reglament  
2000/39/EB, reikia atsižvelgti ir  šalyje galiojančias, 3 skirsnyje apibr žtoms 
medžiagoms taikomas profesinio poveikio ribines vertes. 

 

8.2. Poveikio kontrolė 

 



Atitinkama kontrolės įranga 

 

renkite tinkam  ventiliacij . Tai galima pasiekti naudojant vietinę 
išpučiam j  ventiliacij  ir ger  bendr  oro ištraukim . Jei to nepakanka norint 
darbo vietoje išlaikyti koncentracij  žemiau normos, reikia d v ti atitinkamus 
sertifikuotus respiratorius. 

 

Asmeninės apsaugos priemonės 

 

Kv pavimo apsauga  
Darbuotojai, dirbantys aplinkoje, kurioje koncentracija viršija profesinio 
poveikio ribines vertes, turi  d v ti atitinkamus sertifikuotus respiratorius. 

 

Sausos daž  pl vel s apdorojimas sm liu, pjovimas liepsna ar virinimas sukelia 
dulkes ir atsirand  pavojing  d m . Jei manoma, turi b ti naudojamas dr gnas 
pavirši  apdorojimas. Jei vietin  ventiliacija negali išlaikyti koncentracijos 
žemiau normos, reikia  naudoti tinkamas kv pavimo apsaugos priemones. 

 

Kontaktuojant su aerozoliais naudokite A1P2 tipo kv pavimo kaukę. 

Rank  apsauga  
D v kite apsaugines pirštines.  
Tinka bet kokios chemin s apsaugos pirštin s, sertifikuotos pagal EN 374, 
pvz. butilo gumos pirštin s 

 

Medžiagos storis: = 0,7 mm 

 

Informacij  apie sig rimo laik  teikia pirštini  gamintojas. 

 

Duomenys yra paremti pirštini  gamintojo, žaliavos tiek jo informacija 
arba produkto sudedam j  dali  charakteristikomis. 

 

Turi b ti išbandytas apsaugini  pirštini  tinkamumas (t.y. mechaninis 
stiprumas, produkto atitikimas, antistatin s savyb s). 

 

Laikykit s gamintojo rekomendacij  d l pirštini  naudojimo, laikymo, 
prieži ros ir keitimo. 

 

Pažeistos ar su d v jimo požymiais pirštin s turi b ti nedelsiant pakeistos. 
Rekomenduojama naudoti apsaugin  odos krem . 

 

Aki  apsauga  
Reikalinga jei yra kontakto su akimis rizika. 

 

Naudokite stipriai prigludusius apsauginius akinius. 

 

Odos apsauga  
Darbuotojai turi d v ti antistatinius, atsparius liepsnai drabužius, pagamintus 
iš nat ralaus pluošto ar/ir karščiui atsparaus sintetinio pluošto. 

 

Aplinkosaugos priemonės 

 

Žr. 7 ir 12 skirsnius.  
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9 Skirsnis 9: Fizinės ir cheminės savybės 
 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
 

Fizin  b kl  : skystis 

 

Spalva : raudona 

 



Kvapas : specifinis 

 

pH : n ra duomen  

 

Fizin s b kl s pokytis 

Virimo temperat ra/ribos : 119 – 139 °C  
Tirpimo taškas/ribos : n ra duomen  

 

Pli psnio temperat ra : +023 °C  ISO 3679 

Užsidegimo temperat ra : > 200 °C  
skiedikliai 

 

Sprogumo ribos, apatin  : > 35 g/m3 

                                    viršutin  : n ra duomen  

 

Gar  sl gis : 8,4 hPa esant 20°C 

 

Tankis : 0,999 g/cm3 esant 20°C 

 

Tirpumas vandenyje : netirpus 

 

Klampumas : 411,6 mm2/s 

 

9.2. Kita informacija 

 

Tek jimo laikas : >060/6 s esant 20°C  ISO 2431  
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10 Skirsnis 10: Stabilumas ir reaktingumas 
 

10.1. Reaktingumas 
 

Stabilus esant rekomenduojamoms sand liavimo ir naudojimo s lygoms (žr. 7 
skirsn ). 

 

10.2. Cheminis stabilumas 

 

Produktas yra stabilus jei sand liuojamas ir naudojamas kaip nurodyta. 

 

10.3. Pavojingų reakcijų tikimybė 

 

Joki  pavojing  reakcij  jei sand liuojamas ir naudojamas kaip nurodyta. 

 

10.4. Vengtinos sąlygos 

 

Venkite vis  uždegimo šaltini : karščio, kibirkšči , atviros liepsnos. 

 

10.5. Nesuderinamos medžiagos 

 

Nor dami išvengti egzotermini  reakcij , laikykite atokiai nuo stipriai 
r gštini  ar šarmini  medžiag  ir oksidant . 

 

10.6. Pavojingi skilimo produktai 

Esant aukštos temperat ros poveikiui gali atsirasti pavojingi skilimo produktai 
– d mai, anglies monoksidas, anglies dioksidas, azoto oksidai, vandenilio 
cianidas, monomeriniai izocianatai.  
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11 Skirsnis 11: Toksikologinė informacija 
 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 
 

Mišinys buvo vertintas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatus. 



Žr. 2 ir 15 skirsnius. 

 

Jei sud tyje esančio tirpiklio gar  koncentracija viršija nustatyt  poveikio 
darbo vietoje rib , tai gali sukelti neigiam  poveik  sveikatai, pvz. 
gleivini  ir kv pavimo tak  dirginim , neigiam  poveik  inkstams, kepenims ir 
centrinei nerv  sistemai. Simptomai ir požymiai: galvos skausmas, galvos 
svaigimas, nuovargis, raumen  silpnumas, mieguistumas ir kraštutiniais 
atvejais - s mon s netekimas.  
Ilgai ir pakartotinai veikiant tirpikliams, kai lygis viršija poveikio darbo 
vietoje rib , gali sukelti ilgalaikius centrin s nerv  sistemos sutrikimus, pvz. 
chronišk  toksinę encelofatij . Vienas iš apsinuodijimo požymi  yra elgesio ir 
atminties pokyčiai.  
Per od  sig rę tirpikliai gali sukelti min tus poveikius. Pakartotinis ir 
ilgalaikis kontaktas su preparatu gali pašalinti nat ralius odos riebalus, 
prasiskverbti pro od  ir sukelti nealergin  kontaktin  dermatit . 

 

mus toksiškumas  
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikacijos kriterij . 

 

Odos dirginimas  
Dirgina od . 

 

Stiprus aki  pažeidimas/aki  dirginimas  
Sukelia stipr  aki  pažeidim . 

 

 akis pakliuvęs skystis gali sukelti dirginim  ir laikin  sužalojim . 

 

Kv pavimo tak /odos dirginimas  
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikacijos kriterij . 

 

Lytini  l steli  mutageniškumas  
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikacijos kriterij . 

 

Kancerogeniškumas  
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikacijos kriterij . 

 

Toksiškumas reproduktyvumui 

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikacijos kriterij . 

 

Toksiškumas specifiniam organui # vienkartinis poveikis  
Gali dirginti kv pavimo takus. 
Gali sukelti mieguistum  arba galvos svaigim . 

 

Toksiškumas specifiniam organui # pakartotinis poveikis  
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikacijos kriterij . 

 

kv pimo pavojus  
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikacijos kriterij .  
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12  Skirsnis 12: Ekologinė informacija 

 

Šiam produktui bandymo rezultat  n ra. 

 

Mišinys buvo vertinamas pagal Reglament  (EB) Nr. 1272/2008 ir n ra 
klasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai, bet sud tyje turi aplinkai kenksming  
sudedam j  dali . Žr. 3 skirsn . 
 
12.1. Toksiškumas 

 

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas 



 

Pavojing  medžiag  biologinis skaidomumas išd stytas 3 skirsnyje: 

 

CAS nr. testas metodas biologinis skaidomumas % 

xylene (izomerų mišinys) 
1330-20-7 OECD 301 A biologiškai skaidi 
ethylbenzene 
100-41-4 OECD 301 A biologiškai skaidi 
    

 

12.3. Bioakumuliacinis potencialas 

 

n ra duomen  

 

12.4. Judrumas dirvožemyje 

 

n ra duomen  

 

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

 

Pagal Reglamento (EB) Nr.1907/2006 XIII pried  d l Chemikal  registracijos, 
vertinimo, autorizacijos ir ribojimo (REACH): Produkto sud tyje n ra medžiag , 
atitinkanči  PBT (patvarus, bioakumuliatyvus, toksiškas) ir vPvB (labai 
patvarus/labai bioakumuliatyvus) kriterijus.  

 
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 

Šis produktas neturi patekti  kanalizacij  ir vandens telkinius.  
_____________________________________________________________________________________ 

 

13 Skirsnis 13: Atliekų tvarkymas 
 

13.1. Atliekų šalinimo būdai 
 

Laikykit s šalies ir vietini  reikalavim . 

 

Europinis atliekų sąrašas 

 

Komisijos sprendimas Nr. 2000/532/EB, 2000-05-03 d. 

 

08 01 11* 
 

Gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos ir daž  bei lako 
šalinimas;  
daž  ir lako atliekos, sud tyje turinčios organini  tirpikli  ir kit  pavojing  
medžiag  

 

Atliekos, pažym tos žvaigždele (*) yra laikomos pavojingomis pagal Direktyv   
91/689/EEB d l pavojing  atliek . 

 

Užterštos pakuotės 

 

Rekomendacija  
Gerai neištuštintos talpos turi b ti šalinamos pagal Direktyv  91/689/EEB  

_____________________________________________________________________________________ 

 

14  Skirsnis 14: Informacija apie transportavimą 

 

14.1. UN numeris 

 

Transportavimas keliais ir geležinkeliais 
(ADR/RID): 1263 

 

Transportavimas j ra 



(IMDG): 1263 

 

Transportavimas oru 
(IATA/ICAO): 1263 

 

Transportavimas vidaus vandenimis 
(ADN): ne vertinta 

 

14.2. UN tinkamas transportavimo pavadinimas 

 

Transportavimas keliais ir geležinkeliais (ADR/RID):  
PAINT 

 

Transportavimas j ra (IMDG):  
PAINT 

 

Transportavimas oru (IATA/ICAO):  
PAINT 

 

Transportavimas vidaus vandenimis 
(ADN): ne vertinta 

 

14.3. Transportavimo pavojaus klasės 

 

Transportavimas keliais ir geležinkeliais 
(ADR/RID): 3 

 

Transportavimas j ra 
(IMDG): 3 

 

Transportavimas oru 
(IATA/ICAO): 3 

 

Transportavimas vidaus vandenimis 
(ADN): ne vertinta 

 

14.4. Pakuotės grupė 

 

Transportavimas keliais ir geležinkeliais (ADR/RID):  
III 

 

Transportavimas j ra (IMDG):  
III 

 

Transportavimas oru (IATA/ICAO):  
III 

 

Transportavimas vidaus vandenimis (ADN): 
ne vertinta 

 

14.5. Pavojus aplinkai 

 

Transportavimas keliais ir geležinkeliais 
(ADR/RID): PAVOJINGAS APLINKAI 

 

Transportavimas j ra (IMDG):  
Vandens terš jas (solvent naphtha (benzinas), lengva aromatin , <0.1% benzeno) 

 

Transportavimas vidaus vandenimis (ADN): 
ne vertinta 



 
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojui 

Transportavimas keliais ir geležinkeliais (ADR/RID):  
Tunelio kodas: D/E  
Pavojaus numeris 30  
Speciali nuostata 640 E  

 

Transportavimas j ra (IMDG):  
EMS-Nr: F-E, S-E 

 

14.7. Transportavimas urmu pagal MARPOL 73/78 II Priedą ir 
IBC kodeksą 

 

ne vertinta  
_____________________________________________________________________________________ 

 

15  Skirsnis 15: Informacija apie reglamentavimą 

 
15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos 

ir aplinkosaugos teisės aktai 
 

Informacija pagal VOC Direktyvą 1999/13/EB (tiekiamam produktui)  
Deg s org. tirpikliai:     68 % 

VOC : 68 % 

Degios CMR medžiagos : n.d. 

 

Duomenys, susiję su VOC Direktyva 2004/42/EC   

Papild. kategorija IIB priede : n.d  

Ribota vert  maksimaliam VOC t riui   

kaip nurodyta IIB priede : n.d  

 

Šalies teisės aktai 

 

15.2. Cheminio saugumo vertinimas 

 

Cheminio saugumo vertinimas neb tinas  
_____________________________________________________________________________________ 

 

16  Skirsnis 16: Kita  informacija 

 

Apribota tik profesionaliems naudotojams. 

 

Šis duomen  lapas yra paruoštas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006, II 
Pried , su Reglamento (EB) Nr. 453/2010 pakeitimais. 

 

Šiame duomen  lape esanti informacija neatleidžia naudotojo nuo prievol s atlikti 
savo rizikos vertinim  pagal Direktyv  98/24/EB. 

Pilnas sud tini  dali  pavoj  apibr žim  tekstas pateiktas 2 ir 3 skirsniuose 

 

Labai toksiškas  
Labai toskiškas  Chroniškas vandeniui  
Pavojingas vandens aplinkai – chroniškas 
Asp. Toks.  
kv pimo pavojus  Pažeidžiantis/dirginantis akis  

Sunkus aki  pažeidimas/aki  sudirginimas  
Degus skystis  
Deg s skysčiai 



STOT RE  
Kenksmingas specifiniams organams – pakartotinas poveikis 

STOT SE  
Kenksmingas specifiniams organams – vienkartinis poveikis   Dirginantis odą  
Odos deginimas/dirginimas  

 

H225  
Labai deg s skystis ir garai. 

H226  
Deg s skystis ir garai. 
H304  
Prarijus ir patekus  kv pavimo takus, gali sukelti mirt . 
H312  
Kenksminga susilietus su oda.    
H315  
Dirgina od .    
H319  
Sukelia smark  aki  dirginim .   
H332  
Kenksminga kv pus.  
H335  
Gali dirginti kv pavimo takus.  
H336  
Gali sukelti mieguistum  arba galvos svaigim . 
H373  
Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. 
H412  
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.    

 

Keli  pakuoči  sistemoms ži r kite vis  komponent  saugumo duomen  lapus. 

 

Trumpini  paaiškinimas: 
 

n. d. n ra duomen  
n.a. netaikoma 

 

EU-L Nustatyta poveikio darbo vietoje riba pagal Direktyv  98/24/EB - 8 
valandos  
EU-S Nustatyta poveikio darbo vietoje riba pagal Direktyv  98/24/EB – 
trumpas terminas  
EUCLV Nustatyta poveikio darbo vietoje riba pagal Direktyv  98/24/EB – 
Viršutin s ribos vert   

_____________________________________________________________________________________ 

 

Šiame saugos duomen  lape esantys duomenys yra paremti m s  esamomis žiniomis ir 
patirtimi. Produktas yra aprašomas tik atsižvelgiant  saugumo reikalavimus. 
Dokumentas nepateikia produkto savybi  (produkto specifikacij ). Iš saugos duomen  
lapo negali b ti pašalinta jokia savyb  ar produkto tinkamumas kokiam nors tikslui. 
Produkto gav jas yra atsakingas už tai, kad b t  laikomasi vis  nuosavyb s teisi , 
galiojanči  statym  ir teis s akt  


