
REMA TIP TOP AG 

 
 
 

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS  
surinkamai su EB Reglamentu Nr. 1907/2006 

   
TIP TOP MONT-TALKUM-TALC 

Produkto kodas: 00156-0075 
Tikslinimo data 16.02.2017                         Spausdinimo data 16.02.2017 
 

1 
 

 

1 SKIRSNIS. (Cheminės) Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas. 

 
1.1. Produkto identifikatorius 
     TIP TOP MONT-TALKUM-TALC 
Produkto Nr. 
593 0649, 593 0687  
CAS Nr. 14807-96-6  
EB Nr.  238-877-9 
 
1.2. (Cheminės) Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo 
būdai 
Medžiagos ar mišinio naudojimo paskirtis 
Atskirimo agentas. 
 
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją 
Kompanija:   REMA TIP TOP AG   
Gatvė:   Gruber Strasse 63  
Miestas:   D-85586 Poing 
Telefonas:                                +49 (0) 8121 / 707 - 100 
 Atsakingas Departamentas:   Asmuo, atsakingas už Saugos Duomenų Lapą: sds@gbk-ingelheim.de 
Pagalbos telefono numeris:    TARPTAUTINIS: +49 (0) 6132 - 84463 (GBK GmbH, 24 val. – 7 d/sav. – 
365 d/metuose)     

 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai. 
 
2.1. (Cheminės) Medžiagos ar mišinio klasifikavimas. 
EB Reglamentas 1272/2008:  
Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas. 
 
2.2. Ženklinimo elementai  
EB Reglamentas 1272/2008. Produktas nereikalauja ženklinimo, kadangi prie pavojingų nepriskiriamas. 
 
2.3. Kiti pavojai 
Nėra duomenų. 
 

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis. 

 
3.1.  Cheminė medžiaga  
 

CAS 
numeris 

Pavadinimas Kiekis 

 EB numeris Indeksas Nr. Numeris  

 GHS klasifikacija 

14807-96-6 Talkas >99% 

 238-877-9    

  

 
Cheminis apibūdinimas 
Natūralūs mineraliniai milteliai. Talko-chlorido su kvarcu junginys (mažiau kaip 1% alveolių kvarco).  
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4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės. 

 
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
 
Bendrieji nurodymai 
Nedelsiant nusivilkti užterštus rūbus.  Jei blogai jaučiatės, kreipkitės į gydytoją.   
Jokių specialių atsargumo priemonių nereikia. 
 
Įkvėpus 
Atsitiktinai įkvėpus garų, išeiti arba išnešti nukentėjusįjį į gryną orą.  
Jeigu yra apsinuodijimo simptomų, kreiptis į gydytoją. 
 
Patekus ant odos 
Nuplauti su muilu ir dideliu kiekiu vandens.  
Jokių specialių atsargumo priemonių nereikia. 
 
Patekus į akis 
Nedelsiant skalauti dideliu kiekiu vandens, taip pat ir po vokais mažiausiai 15 minučių. 
Akių dirginimo atveju kreiptis į gydytoją. 
 
Prarijus 
Specialių nurodymų dėl pirmosios pagalbos suteikimo nėra.   
 
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas). 
Dulkės gali šiek tiek sudirginti akis ir gleivines. 
 
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 
reikalingumą 
Gydyti pagal simptomus. 
 

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės. 

 
5.1. Gesinimo priemonės 
 
Tinkamos gaisro gesinimo priemonės 
Produktas nedegus. Gesinimo priemones pasirinkti konkrečioje gaisro situacijoje. 
 
Netinkamos (dėl su sauga susijusių priežasčių) gaisro gesinimo priemonės  
Didelio slėgimo atvira vandens čiurkšlė. 
 
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
Nėra duomenų. 
 
5.3. Patarimai gaisrininkams 
Nėra cpecialių nurodymų. 
 
Papildoma informacija 
Atvėsinti riziką keliančias talpas vandens čiurkšle. 

 
6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės. 

 
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
Esant dulkėms, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.  
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Užtikrinti tinkamą vėdinimą.  
Naudoti asmens apsauginę aprangą.  
 
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 
Medžiagos nepilti į kanalizaciją ir drenažo sistemas, vandens telkinius ir gruntinius vandenis. 
 
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
Surinkti mechaniškai, vengiant dulkių, ir pateikti utilizavimui į tam įgaliotas įmones.  
Jei įmanoma, pirmenybė teikiama perdirbimui. 
 
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 
Laikykitės saugos instrukcijų (žr. 7 ir 8 skirsnius). Atliekų tvarkymas – žr. 13 skirsnį.  
 

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas. 

 
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 
 
Rekomendacijos dėl saugaus naudojimo 

Laikyti konteinerius sandariai uždarytus.  
Pasirūpinti tinkamu vėdinimu ir neleisti dulkėms patekti į aplinką..  

 
Rekomendacijos dėl apsisaugojimo nuo gaisro ir sprogimo 
Nėra specialių nurodymų priešgaisrinės saugos klausimais.  
 
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 
 
Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir tarai 
Laikyti konteinerius sandariai uždarytus sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.  
Išvengti dulkių susidarymo. 
 
Kita informacija dėl sandėliavimo sąlygų 
Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro. 
 
7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 
Atskirimo agentas. 
 

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga. 

 
8.1. Kontrolės parametrai  
 
Didžiausia leistina kenksmingų medžiagų riba ore darbo zonoje (EH40)   

CAS Nr. Medžiaga ppm Mg/m³ Pluoštų/ml Kategorija  Kilmė  

14807-96-6  talkas - 
- 

1  
- 

- 
- 

TWA (8 val.)  
STEL (15 min) 

WEL  
WEL 

 
8.2. Poveikio kontrolė 
 
Atitinkamos techninio valdymo priemonės  
Užtikrinti pakankamą vėdinimą, ypač uždarose patalpose.  
Esant dulkėms naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.  
 
Apsauginės ir higienos priemonės  
Prieš pertraukas ir nedelsiant po produkto laikymo plauti rankas.  
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Naudojant produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti.   
Neįkvėpti dulkių. 
Nusivilkti ir išskalbti suteptus drabužius prieš pakartotinį naudojimą.    
 
Akių apsauginės priemonės 
Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai (EN 166).  
 
Rankų apsauginės priemonės 
Apsauginės atsparios chemikalams pirštinės iš butilo. Mažiausias storis 0.6 mm, prasiskverbimo 
atsparumas (dėvėjimo trukmė) apie 480 min., pvz.: apsauginės pirštinės <Lapren 7068>, pagamintos 
www.kcl.de. Ši rekomendacija pagrįsta tik cheminiu suderinamumu ir bandymais, atitinkančiais  EN374, 
vykdomais  laboratorijos sąlygomis. Reikalavimai gali skirtis priklausomai nuo naudojimo. Todėl būtina 
vadovautis papildomomis gamintojo pateikiamomis rekomendacijomis dėl  apsauginių priemonių 
panaudojimo.  
 
Kitos odos apsauginės priemonės  
Drabužiai ilgomis rankovėmis (EN 368).   
 
Kvėpavimo takų apsauginės priemonės 
Nebūtina, išskyrus dulkių susidarymo atvejus. 
 

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės. 

 
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
 

Fizikinė būsena: Milteliai    

Spalva: Pilkšva  

Kvapas: Bekvapis.  
 Bandymo metodo standartas 
pH (esant 20°C) 9,0 - 9,5 (10%) 
Fizinės būsenos pokyčiai 
 
Lydymosi temperatūra: >1300ºC 

Pliūpsnio temperatūra: Nėra duomenų 
 

Degumas  
mišinio                                                              Nėra duomenų  
dujų                                                                  Nėra duomenų  
 
Sprogimo savybės  
Produktas ne sprogus  
Žemutinė sprogstamoji riba: 
Viršutinė sprogstamoji riba           

Nėra duomenų  
Nėra duomenų 
 

Užsidegimo temperatūra: >1000 ºC 
 
Oksidavimo savybės  
Produktas nėra oksiduojanti 
medžiaga.  
 

 

Garų slėgis (esant 20ºC): 2,58-2,83 g/cm³ 
  

Tirpumas vandenyje                                          Netirpsta. 
 

http://www.kcl.de/
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9.2. Kiti duomenys  
Nėra duomenų 
 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakcingumas. 

 
10.1. Reakcingumas 
Sandėliuojant ir naudojant kaip nurodyta, reakcijos nevyksta. 
 
10.2. Cheminis stabilumas 
Normaliomis sąlygomis medžiaga stabili. 
 
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė  
Pavojingos reakcijos nevyksta.  
 
10.4. Vengtinos sąlygos 
Nėra duomenų. 
 
10.5. Nesuderinamos medžiagos 
Nesuderinamos medžiagos nežinomos. 
 
10.6. Pavojingi skilimo produktai 
Gaisro metu pavojingi skilimo produktai neišsiskiria.  
 

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija. 

 
11.1. Informacija apie toksinį poveikį 
 
Ūminis toksiškumas 
Neatitinka klasifikacijos reikalavimams.  
Toksikologinės informacijos nėra. 
 
Dirginimas ir ėsdinimas  
Neatitinka klasifikacijos reikalavimams.  
 
Jautrinantys poveikiai 
Neatitinka klasifikacijos reikalavimams.  
 
Kancerogeniškumas / Mutageniškumas / Toksiškas poveikis reprodukcijai 
Neatitinka klasifikacijos reikalavimams.  
 
Smarkūs poveikiai esant kartotiniam arba ilgalaikiam poveikiui 
Neatitinka klasifikacijos reikalavimams.  
 
Pavojus įkvėpus  
Neatitinka klasifikacijos reikalavimams.  
 
Papildoma informacija apie atliktus bandymus 
Klasifikavimas atliktas laikantis įvertinimo procedūros, nurodytos reglamente (EB) Nr. 1272/2008. 
 
Empiriniai duomenys apie poveikį žmonėms 
Dulkės gali sukelti lengvą akių ir gleivinių dirginimą.  
Tinkamai naudojant produktą ir laikantis bendrų higienos taisyklių pavojaus sveikatai nepastebėta. 
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12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija. 

 
12.1. Toksiškumas 
Ekologijos duomenų nėra. 
 
12.2. Patvarumas ir skaidomumas 
Duomenų nėra. 
 
12.3. Bioakumuliacijos potencialas 
Duomenų nėra. 
 
12.4. Judrumas dirvožemyje 
Nėra duomenų. 
 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
Pagal REACH reglamentą Nr. 1907/2006 šio produkto sudėtyje nėra patvarių, bioakumuliuojančių ir 
toksiškų medžiagų / labai patvarių, stipriai bioakumuliuojančių medžiagų (PBT/vPvB).  
 
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 
 Duomenų nėra.   
 
Kita informacija 
Naudojant tinkamai, ekologiniai pažeidimai nėra žinomi ar tikėtini.  
Neišpilkite į paviršinius vandenis ir sanitarinę kanalizaciją. 
 

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas. 

 
13.1. Atliekų tvarkymo metodai 
 
Atliekų šalinimo būdai 
Turi būti atliekamas specialios procedūros, pvz. tinkamoje šalinimo vietoje, kad atitiktų vietinius 
reikalavimus.  
Kai įmanoma, vietoje šalinimo reikėtų pasirinkti perdirbimą.  
 
Likučių / nepanaudotų produktų atliekų šalinimo numeris 100804.  
TERMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS, kitos spalvotųjų metalų terminės metalurgijos atliekos; dalelės ir 
dulkės. 
 
Užterštos pakuotės 
Užteršta pakuotė turėtų būti šalinama sutinkamai su vietiniais reikalavimais. Pakuotės, kurios negali būti 
išvalomos, turi būti šalinamos kaip ir produktas. Tušti konteineriai turi būti paimti vietiniam perdirbimui, 
atnaujinimui ar atliekų pašalinimui.  

 
14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą.  

 
Sausumos transportas (ADR/RID)   
14.1. JT(UN) NUMERIS:    nepriskiriama prie pavojingų medžiagų  
14.2. JT krovinio pavadinimas:   nepriskiriama prie pavojingų medžiagų  
14.3. Gabenimo (vežimo) pavojingumo klasė:  nepriskiriama prie pavojingų medžiagų  
14.4. Pakuotės grupė    nepriskiriama prie pavojingų medžiagų  
 
 
Vidaus vandenų transportas  
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14.1. JT(UN) NUMERIS:    nepriskiriama prie pavojingų medžiagų  
14.2. JT krovinio pavadinimas:   nepriskiriama prie pavojingų medžiagų  
14.3. Gabenimo (vežimo) pavojingumo klasė:  nepriskiriama prie pavojingų medžiagų  
14.4. Pakuotės grupė    nepriskiriama prie pavojingų medžiagų  
 
 
Jūrų transportas  
14.1. JT(UN) NUMERIS:    nepriskiriama prie pavojingų medžiagų  
14.2. JT krovinio pavadinimas:   nepriskiriama prie pavojingų medžiagų  
14.3. Gabenimo (vežimo) pavojingumo klasė:  nepriskiriama prie pavojingų medžiagų  
14.4. Pakuotės grupė    nepriskiriama prie pavojingų medžiagų  
 
 
Oro transportas  
14.1. JT(UN) NUMERIS:    nepriskiriama prie pavojingų medžiagų  
14.2. JT krovinio pavadinimas:   nepriskiriama prie pavojingų medžiagų  
14.3. Gabenimo (vežimo) pavojingumo klasė:  nepriskiriama prie pavojingų medžiagų  
14.4. Pakuotės grupė    nepriskiriama prie pavojingų medžiagų  
 
 
14.5. Pavojai aplinkai    
Aplinkai pavojinga:   ne  
 
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams 
Laikytis įprastų elgesio su cheminėmis medžiagomis atsargumo priemonių. 
 
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL73/78 II priedą ir IBC kodeksą 
Nepriskiriama prie pavojingų medžiagų.  
 

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą. 

 
15.1. Su konkrečia chemine medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 
2004/42/EB (VOC)  0%.  
 
Nacionalinė teisinė reglamentacija   
Vandens teršimo klasė (D):   nepriskiriama prie vandens teršalų.   
 
15.2. Cheminės saugos vertinimas. 
Nebuvo atliekamas.  
 
 

16 SKIRSNIS. Kita informacija 

 
Nr. CAS – cheminės medžiagos skaitmeninis žymėjimas, sukurtas Amerikos organizacijos 
„ChemicalAbstractsService“ (CAS). 
Nr. EC – cheminės medžiagos numeris Europiniame sąraše esamų medžiagų su komercine verte sąraše 
notifikuotų cheminių medžiagų (ELINCS – angl. EuropeanListofNotifiedChemicalSubstances), arba numeris 
sąraše cheminių medžiagų, išvardintų leidinyje „No-longerpolymers". (EINECS - ang. 
EuropeanInventoryofExistingChemicalSubstances), arba numeris, priskirtas medžiagai Europiniame sąraše. 
ADR– Europos šalių sutartis dėl Tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu. 
RID – Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliu taisyklės.  
IMDG kodas – Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas. 
ICAO /IATA – Saugaus pavojingų krovinių gabenimo oru techninės instrukcijos 
MARPOL – Tarptautinė jūrų taršos prevencijos Konvencija.  
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JT numeris – tai keturženklis identifikacinis numeris medžiagos, mišinio arba produkto pagal modelių numerius 
JTO. 
IMO – Tarptautinė jūrų organizacija. 
 
Kita informacija 
Duomenys, pateikti 4-8 ir 10-12 punktuose, dalinai netaikomi, esant normaliam produkto naudojimui ir jo 
įprastam pritaikymui (šios informacijos ieškoti naudojimo instrukcijoje ir ant gaminio), o daugiau jo 
didesnių kiekių išsipylimui nelaimingų atsitikimų ar neteisingo naudojimo atvejais. 
Pateikta informacija aprašo tik produktui taikomus saugos reikalavimus ir remiasi dabartinėmis mūsų 
turimomis žiniomis. 
Tiekiamo produkto specifikacija pateikta atitinkamame produkto duomenų lape. 
Čia pateikti duomenys nėra produkto savybių garantija, kaip ir nurodyta garantijos teisinėse normose. 
(n.a. = netaikoma; n.d. = nenustatyta) 
 

(Duomenys apie pavojingus komponentus buvo paimti nurodyta tvarka iš subrangovo 
naujausio saugos duomenų lapo.) 

 


