
SAUGOS INFORMACIJOS DOKUMENTAS
Šį dokumentą sudaro laisvai pateikiama produkto informacija
pagal REACH SDS formatą. Saugos duomenų dokumentas pagal
EB nuostatos 1907/2006 (REACH) 31 straipsnį nėra privalomas
tiems kosmetikos produktams, kuriems taikoma EB nuostata
1223/2009.
Išduota 2016-07-12

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės
identifikavimas
1.1. Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas Tork Mild Liquid Soap / 
Tork Mild Mini Liquid Soap 
Tork švelnus skystasis muilas / 
Tork Mini švelnus skystasis muilas

Tiekėjo produkto numeris 420501,
420502,
421501,
421502,
400505

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

1.2.1 Nustatyti naudojimo būdai Odos priežiūros produktai, muilas
1.3. Duomenys apie tiekėją, nurodytą saugos informacijos dokumente

Įmonė SCA Hygiene Products AB
Bäckstensgatan 5
SE-40503  GÖTEBORG
Švedija

Telefonas +46 31 746 00 00
El. paštas info@sca.com
Interneto svetainė http://www.sca.com

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai
Produkto saugumas įvertintas pagal EB (1223/2009) nuostatų dėl kosmetikos gaminių 10 straipsnį
ir nustatyta, kad jis nekenkia žmogaus sveikatai, kai naudojamas įprastomis arba pagrįstai
numatytomis sąlygomis. Nėra jokio akivaizdaus pavojaus žmogaus sveikatai arba aplinkai.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
Vandens, aktyviosios paviršiaus medžiagos, kvepalų ir konservantų mišinys. Pagal galiojančius EB
teisės aktus šis gaminys laikytinas kosmetikos produktu, kuris atitinka EB nuostatos 1223/2009
reikalavimus. Produkto informacijos dokumente galite rasti informacijos apie sudėtį, o ant
pakuotės nurodomos sudedamosios dalys.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės
Bendrai

Kai kreipsitės į gydytoją arba nuodų kontrolės centrą, visada turėkite su savimi pakuotę arba
etikę ir galimai pakuotės turinį.

Patekus į akis
Skalaukite akis kelias minutes drungnu vandeniu. Jei dirginimas neišnyksta, kreipkitės į
gydytoją / terapeutą (akių specialistą), kad patartų dėl tolesnio gydymo.
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Patekus ant odos
Jei jaučiamas diskomfortas, nedelsiant praskalaukite vandeniu. Kreipkitės į gydytoją, jei odos
dirginimas neišnyksta.

Prarijus
Nurijus didesnį kiekį: NESKATINKITE vėmimo; praskalaukite burną ir išgerkite vieną stiklinę
vandens. Jei reikės, kreipkitės į nuodų kontrolės centrą arba gydytoją. Jei nurijo kūdikiai / vaikai,
visada kreipkitės į nuodų kontrolės centrą arba gydytoją prevenciniais tikslais.

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

Netaikoma.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės
Galima naudoti visas įprastines gesinimo medžiagas.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos
procedūros

Jei išpiltas didelis kiekis gaminio, rekomenduojama naudoti apsaugines pirštines, prijuostę ir
guminius batus.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės
Neišpilkite didelio kiekio į kanalizaciją. Pakuotę reikėtų perdirbti, kai likutis sunaudotas;
nedidelius produkto likučius galima išskalauti. Pilnas, nenaudotas pakuotes reikia utilizuoti
atskirai pagal savivaldybėje galiojančias atliekų direktyvas.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Nedaug išpylę, nuvalykite arba nuplaukite vandeniu. Jei kiekis didelis, surinkite medžiagą ir
pagal vietines nuostatas sudeginkite.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Vadovaukitės instrukcijomis ir (arba) įspėjimais, pateiktais ant pakuotės. Saugokitės, kad
nepatektų į akis. Jei dažnai tenka profesionaliai tvarkyti produktą ir yra didelė tikimybė, kad jis
pateks ant odos, rekomenduojama naudoti prevencinę odos apsaugą arba odos priežiūros
priemones.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje (teigiamoje temperatūroje, bet ne didesnėje nei 30 °C).
Laikymo trukmė nuo atidarymo: 12 mėnesių.

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

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)
Nereikia jokių išskirtinių apsauginių priemonių.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės
a) Išvaizda Forma: skystis

Spalva: Šviesiai geltonas
b) Kvapas Panašus į kvepalus
c) Kvapo atsiradimo slenkstis Netaikoma
d) pH Ca 5
e) Lydimosi/užšalimo temperatūra Netaikoma

f) Pradinė virimo temperatūra ir
virimo temperatūros intervalas

Netaikoma
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g) Pliūpsnio temperatūra Netaikoma
h) Garavimo greitis Netaikoma
i) Degumas (kietų medžiagų, dujų) Netaikoma
j) Viršutinė (apatinė) degumo riba

ar sprogstamumo ribinės vertės
Netaikoma

k) Garų slėgis Netaikoma
l) Garų tankis Netaikoma

m) Santykinis tankis 1.02 kg/L
n) Tirpumas Tirpumas vandenyje Tirpus
o) Pasiskirstymo koeficientas:

n-oktanolis/vanduo
Netaikoma

p) Savaiminio užsidegimo
temperatūra

Netaikoma

q) Skilimo temperatūra Netaikoma
r) Klampa 3000 - 4500 cPs
s) Sprogiosios savybės Netaikoma
t) Oksidacinės savybės Netaikoma

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas
Produktas yra stabilus.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija
Nėra žinoma arba tikėtina, kad įprastomis naudojimo sąlygomis pakenktų sveikatai.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija
Nenustatyta ir nėra tikėtina jokia ekologinė žala įprastomis naudojimo sąlygomis. Šio produkto
aktyviosios paviršiaus medžiagos yra mikroorganizmų suskaidomos. Nei vienas komponentas nėra
nuodingas vandens augalijai ar gyvūnijai.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas
Visas pakuotes galima perdirbti, jei teikiamos perdirbimo paslaugos. Jei perdirbti nepraktiška,
išmeskite pagal vietines nuostatas. Gamintojas vadovaujasi visomis perdirbimo schemomis kaip
„Green Dot“, REPA visose ES ir EFTA šalyse, kur to reikalaujama pagal vietinius įstatymus.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą
Neklasifikuojamas kaip pavojingas krovinys.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą
Šiam gaminiui taikoma kosmetiniams produktams numatyta ES nuostata 1223/2009.

16 SKIRSNIS. Kita informacija
Šį dokumentą sudaro laisvai pateikiama produkto informacija pagal REACH SDS formatą. Saugos
duomenų dokumentas pagal EB nuostatos 1907/2006 (REACH) 31 straipsnį nėra privalomas tiems
kosmetikos produktams, kuriems taikoma EB nuostata 1223/2009.
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