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1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 

1.1 Produkto identifikatorius 
 

Prekinis pavadinimas  
Anodal ASL liq  

 

Medžiagos numeris: 102793 
 

 

UFI: TF9D-X0GC-J00V-TAMS 
 

Cheminė prigimtis:  Nickel acetate preparation 
 
1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 

 

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai 
Pramonės sektorius: Metalo apdirbimo  skysčių gamintojas 

Poveikio scenarijai: žr. priedą 
 
1.3 Duomenys apie saugos duomenų lapo tiekėją 

 

Bendrovės identifikavimas 
Heubach Colorants Germany GmbH   
Brüningstraße 50  
65929 Frankfurt am Main  
Telefono nr. : +49 69 305 13619  

 

Informacija apie medžiagą/mišinį 
Product Stewardship  
el.paštas: SDS.PI.Europe@clariant.com 

 
1.4. Skubios pagalbos telefono numeris 
 

 00800-5121 5121    
 

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras  

+370 5 236 20 52   (7/5) 

+370 687 53378    

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) 

Kvėpavimo takų sensibilizacija, 1 
kategorija 
 

 H334: Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos 
simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. 
 

Odos jautrinimas, 1 kategorija 
 

 H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
 

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms, 
2 kategorija 
 

 H341: Įtariama, kad gali sukelti genetinius 
defektus. 
 

Kancerogeniškumas, 1A Kategorija 
 

 H350i: Gali sukelti vėžį įkvėpus. 
 

Toksiškumas reprodukcijai, 1B kategorija 
 

 H360D: Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. 
 

Specifinis toksiškumas konkrečiam 
organui - kartotinis poveikis, 1 kategorija 

 H372: Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia 
ilgai arba kartotinai. 
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Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens 
aplinkai, 2 kategorija 
 

 H411: Toksiška vandens organizmams, sukelia 
ilgalaikius pakitimus. 
 

2.2 Ženklinimo elementai 

Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008) 

Pavojaus piktogramos 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signalinis žodis 
 

: Pavojinga 
 

Pavojingumo frazės 
 

: H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos 
simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. 
H341 Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus. 
H350i Gali sukelti vėžį įkvėpus. 
H360D Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. 
H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba 
kartotinai. 
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius 
pakitimus. 
 

Atsargumo frazės 
 

: 
Prevencija:  

P201 Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. 
P260 Neįkvėpti rūko ar garų. 
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius 
drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones/ naudoti 
klausos apsaugos priemones. 

Greitoji pagalba:  

P304 + P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam 
būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. 
P308 + P313 Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: 
kreiptis į gydytoją. 
P342 + P311 Jeigu pasireiškia kvėpavimo sutrikimo 
simptomai: skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR 
INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. 
P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą. 
 

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate 

2.3 Kiti pavojai 

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai 
besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais 
(vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė. 

 
Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais 
endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos 
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deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių 
koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė. 

 
Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais 
endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos 
deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių 
koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė. 

 
Nėra žinomi jokie papildomi pavojai,  išskyrus tuos, kurie nurodyti etikėtese. 

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

3.2 Mišiniai 

Komponentai 

Cheminis pavadinimas CAS Nr. 
EB Nr. 
Indekso Nr. 
Registracijos numeris 

Klasifikacija Koncentracija 
(% w/w) 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, 
tetrahydrate 

6018-89-9 
206-761-7 
028-022-00-6 
01-2119488197-24 
01-2119488197-24-
0001 

Acute Tox. 4; H302 
Acute Tox. 4; H332 
Resp. Sens. 1; H334 
Skin Sens. 1; H317 
Muta. 2; H341 
Carc. 1A; H350i 
Repr. 1B; H360D 
STOT RE 1; H372 
Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 
 
M faktorius (Ūmus 
toksiškumas vandens 
aplinkai): 1 
M faktorius (Lėtinis 
toksiškumas vandens 
aplinkai): 1 
 
 
Specifinė 
koncentracijos riba 
STOT RE 1; H372 
>= 1 % 
STOT RE 2; H373 
0,1 - < 1 % 
Skin Sens. 1; H317 
>= 0,01 % 
 

>= 10 - < 20 

Formaldehyde, polymers with 
sulfonated 1,1'-
oxybis[methylbenzene], sodium 
salts 

73378-66-2 
 

Aquatic Chronic 3; 
H412 

>= 2,5 - < 10 

Acetic acid 64-19-7 
200-580-7 

Flam. Liq. 3; H226 
Skin Corr. 1A; H314 

>= 1 - < 3 
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607-002-00-6 
01-2119475328-30 
01-2119475328-30-
0000 
01-2119475328-30-
0003 
01-2119475328-30-
0006 
01-2119475328-30-
0018 
01-2119475328-30-
0033 
01-2119475328-30-
0076 
01-2119475328-30-
0095 
01-2119475328-30-
0105 
01-2119475328-30-
XXXX 
UK-20-2623164445-
6-0000 

Eye Dam. 1; H318 
 
Specifinė 
koncentracijos riba 
Skin Corr. 1A; H314 
>= 90 % 
Skin Corr. 1B; H314 
25 - < 90 % 
Skin Irrit. 2; H315 
10 - < 25 % 
Eye Irrit. 2; H319 
10 - < 25 % 
 

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje. 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

Bendroji pagalba 
 

:  Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 

 
Įkvėpus 
 

:  Įkvėpus, išvesti į gryną orą. 
Nedelsiant iškviesti gydytoją. 
 

Patekus ant odos 
 

:  Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu. 
Nuvilkti užterštus drabužius ir nuauti avalynę. 
Atsiradus simptomams, kviesti gydytoją. 
 

Patekus į akis 
 

:  Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ne 
trumpiau kaip 15 minučių. 
Gauti medicininę pagalbą. 
 

Prarijus 
 

:  Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę 
arba etiketę. 
Praskalauti burną vandeniu. 
 

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

Rizikos : Nėra žinomi jokie papildomi pavojai,  išskyrus tuos, kurie 
nurodyti etikėtese. 
 

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

Gydymas : Simptominis gydymas. 
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5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 

5.1 Gesinimo priemonės 

Tinkamos gesinimo 
priemonės 
 

:  Išpurslinta vandens srovė 
Putos 
Sausi milteliai 
Anglies dioksidas (CO2) 
 

Netinkamos gesinimo 
priemonės 
 

:  Stipri vandens čiurkšlė 
 

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Specifiniai pavojai gaisro 
metu 
 

:  Anglies oksidai 
 

 
 

  Sieros oksidai 
 

 
 

  nikelio oksidai 
 

 
 

  Nežinomas. 
 

5.3 Patarimai gaisrininkams 

Speciali apsaugos įranga, 
skirta gaisrininkams 
 

:  Degimo atveju naudoti tinkamą kvėpavimo aparatą.  
 

Tolesnė informacija 
 

:  Dėvėti tinkamas apsaugos priemones. 
 

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

Asmens atsargumo 
priemonės 
 

:  Dėvėti tinkamas apsaugos priemones. 

 

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 

Ekologinės atsargumo 
priemonės 
 

:  Neleidžiamas produkto patekimas į nuotekas, vandens 
šaltinius ar gruntą. 
 

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Valymo procedūros 
 

:  Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis ( pvz.: 
smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, arbolitu). 
Regeneruotą medžiagą apdoroti atskiroje sekcijoje. 
 

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius 

Informacija dėl Saugaus tvarkymo, žiūrėti 7 skirsnį., Informacija apie asmenines apsaugos priemones 
pateikta 8 skirsnyje., Informaciją apie atliekų tvarkymą rasite 13 sk. 
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7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

Saugaus naudojimo 
rekomendacijos 
 

: Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. 
 

Patarimai apie apsaugą nuo 
gaisro ir sprogimo 
 

:  Laikytis įprastų pramoninių priešgaisrinių priemonių  
 

Higienos priemonės 
 

:  Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš 
vėl apsivelkant. Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos 
pabaigoje. Prieš produkto naudojimą, pasitepti apsauginiu 
odos kremu.  
 

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Papildoma informacija apie 
sandėliavimo sąlygas 
 

:  Laikyti pakuotes sandariai uždarytas gerai vėdinamoje vietoje. 
Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai.  
 

Patarimai dėl sandėliavimo 
 

: Nesandėliuoti šalia rūgščių. 
Laikyti atokiau nuo oksiduojančių medžiagų. 
Laikyti atokiau nuo redukuojančių medžiagų. 
 

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) 

Konkretus (-ūs) naudojimo 
atvejis (-ai) 
 

:  Papildomų rekomendacijų nėra. 

 

 

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga 

8.1 Kontrolės parametrai 

Poveikio darbo vietoje ribos 

Komponentai CAS Nr. Vertės tipas 
(Poveikio forma) 

Kontrolės parametrai Šaltinis 

Acetic acid, 
Nickel(2+)salt, 
tetrahydrate 

6018-89-9 IPRD 0,1 mg/m3 
(Nikelis) 

LT OEL 

 Tolesnė informacija: jautrinantis (sensibilizuojantis) poveikis, kancerogeninis 
poveikis, mutageninis poveikis, Poveikis reprodukcijai 

Sodium sulphate 7757-82-6 IPRD 10 mg/m3 LT OEL 
Acetic acid 64-19-7 IPRD 10 ppm 

25 mg/m3 
LT OEL 

  TWA 10 ppm 
25 mg/m3 

2017/164/EU 

 Tolesnė informacija: Orientacinis 

  STEL 20 ppm 
50 mg/m3 

2017/164/EU 

 Tolesnė informacija: Orientacinis 

  TPRD 20 ppm 
50 mg/m3 

LT OEL 
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Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006: 

Medžiagos 
pavadinimas 

Naudojimo 
pabaiga 

Paveikimo būdai Potencialus poveikis 
sveikatai 

Vertė 

Sodium sulphate 
CAS Nr.: 7757-82-6 

Darbuotojai Įkvėpimas Ilgalaikis - sisteminis 
poveikis 

20 mg/m3 

 Paaiškinimai:DNEL 

 Darbuotojai Įkvėpimas Ilgalaikis - vietinis 
poveikis 

20 mg/m3 

 Paaiškinimai:DNEL 

 Bendra 
populiacija 

Įkvėpimas Ilgalaikis - sisteminis 
poveikis 

12 mg/m3 

 Paaiškinimai:DNEL 

 Bendra 
populiacija 

Įkvėpimas Ilgalaikis - vietinis 
poveikis 

12 mg/m3 

 Paaiškinimai:DNEL 

Acetic acid 
CAS Nr.: 64-19-7 

Darbuotojai Įkvėpimas Ūmus - vietinis 
poveikis 

25 mg/m3 

 Paaiškinimai:DNEL 

 Darbuotojai Įkvėpimas Ilgalaikis - vietinis 
poveikis 

25 mg/m3 

 Paaiškinimai:DNEL 

 Bendra 
populiacija 

Įkvėpimas Ūmus - vietinis 
poveikis 

25 mg/m3 

 Paaiškinimai:DNEL 

 Bendra 
populiacija 

Įkvėpimas Ilgalaikis - vietinis 
poveikis 

25 mg/m3 

 Paaiškinimai:DNEL 

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006: 

Medžiagos pavadinimas Aplinkos sritis Vertė 

Sodium sulphate 
CAS Nr.: 7757-82-6 

Gėlasis vanduo 11,09 mg/l 

 Jūros vanduo 1,109 mg/l 
 Vanduo (nereguliarus išleidimas) 17,66 mg/l 
 Gėlojo vandens nuosėdos 40,2 mg/kg 

sauso svorio 
(s.sv) 

 Jūros nuosėdos 4,02 mg/kg 
sauso svorio 
(s.sv) 

 Dirvožemis 1,54 mg/kg 
sauso svorio 
(s.sv) 

 Nuotekų valymo įrenginys 800 mg/l 
Acetic acid 
CAS Nr.: 64-19-7 

Gėlasis vanduo 3,058 mg/l 

 Jūros vanduo 0,3058 mg/l 
 Vanduo (nereguliarus išleidimas) 30,58 mg/l 
 Gėlojo vandens nuosėdos 11,36 mg/kg 

sauso svorio 
(s.sv) 

 Jūros nuosėdos 1,136 mg/kg 
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sauso svorio 
(s.sv) 

 Dirvožemis 0,478 mg/kg 
sauso svorio 
(s.sv) 

 Nuotekų valymo įrenginys 85 mg/l 

8.2 Poveikio kontrolė 

Inžinerinės priemonės 

Naudoti tik vietose, kur yra vietinis oro nutraukimas (ar įrengta kita atitinkama ištraukiamoji 
vėdinimo sistema). 

Asmeninės apsauginės priemonės 

Akių apsauga :  Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai 
 

Rankų apsauga 
Paaiškinimai : Nitrilo gumos pirštinės. Minimalus prasiskverbimo laikas 

(pirštinė): nenustatytas Minimalus storis (pirštinė): 
nenustatytas Atkreipti dėmesį į gamintojo pateiktą 
informacioją apie prasisunkimo ir prasiskverbimo trukmes bei 
specialias darbo vietos sąlygas(mechaninį ištempimą, 
kontakto trukmę).  

 
Odos ir kūno apsaugos 
priemonės 

:  darbo drabužiai 
 

Kvėpavimo organų apsauga : Kai darbuotojai yra veikiami koncentracijų, viršijančių poveikio 
ribas, jie privalo naudoti atitinkamus atestuotus respiratorius. 
 

Apsauginės priemonės :  Dėvėti tinkamas apsaugos priemones. 
 

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Agregatinė būsena : Vandeninis tirpalas 
 

Spalva 
 

:  žalia 
 

Kvapas 
 

:  nenurodyta 
 

Kvapo atsiradimo slenkstis 
 

:  nereikalaujama  
 

Lydymosi temperatūra 
 

: Skilimas: ne 
Netaikoma  
 

Virimo temperatūra 
 

: apytikriai 100 °C (1.013 hPa) 
Skilimas: ne 
 

Degumas 
 

: nenustatyta 
 

Viršutinė sprogumo riba / 
Viršutinė degumo riba 
 

: nenustatyta  
 

Žemutinė sprogumo riba / : nenustatyta  
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Žemutinė degumo riba 
 

 

Pliūpsnio temperatūra 
 

: Pliūpsnio temperatūros nėra - Matuota iki virimo temperatūros. 
 

Savaiminio užsidegimo 
temperatūra 
 

: nenustatyta  
 

Skilimo temperatūra 
 

:  Produkto sudėtyje nėra jokių cheminių medžiagų grupių, 
kurios turėtų savaiminio reagavimo savybių, jo nustatytas 
SADT yra mažesnis nei 75 °C, o egzoterminio skilimo energija 
neviršija 300 J/g.  
 

pH 
 

: 4,5 - 5,5 (20 °C) 
Koncentracija: 100 % 
 

Klampa 
Kinematinė klampa 

 
: neturima duomenų  

 
Tirpumas 

Tirpumas vandenyje 
 

:  (20 °C) 
maišosi  

 
Pasiskirstymo koeficientas: n-
oktanolis/vanduo 
 

: nenustatyta  
 

Garų slėgis 
 

: nenustatyta  
 

Santykinis tankis 
 

: neturima duomenų  
 

Tankis 
 

: 1,11 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa) 
 

Santykinis garų tankis 
 

: nenustatyta  
 

Dalelių savybės 
Dalelių dydis 

 
: Netaikoma 

 

9.2 Kita informacija 

Sprogmenys  
 

: neturima duomenų  
 

Oksidacinės savybės 
 

: neturima duomenų  
 

Degiosios kietosios medžiagos 
Degimo indeksas 

 
: Netaikoma  

 
Metalo korozijos greitis 
 

: neturima duomenų  
 

Garavimo greitis 
 

:  nenustatyta  
 

Mažiausia užsidegimo 
energija 
 

: nenustatyta 
 

Santykinė molekulinė masė 
 

: neturima duomenų 
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10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 

10.1 Reaktingumas 

Žiūrėti 10.3. skirsnį "Pavojingų reakcijų galimybė" 

10.2 Cheminis stabilumas 

Stabilus 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 

Pavojingos reakcijos 
 

:  Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma. 

10.4 Vengtinos sąlygos 

Vengtinos sąlygos 
 

: Laikyti atokiau nuo stiprių rūgščių. 
Stiprūs oksidatoriai 
Stiprūs reduktoriai 
 

10.5 Nesuderinamos medžiagos 

Vengtinos medžiagos 
 

:  Skaityti skirsnį "Vengtinos sąlygos" 
 

10.6 Pavojingi skilimo produktai 

Nėra žinoma jokių pavojingų skilimo produktų, kai  vartojama ir saugoma tinkamai 

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 

Ūmus toksiškumas 

Produktas: 

Ūmus toksiškumas prarijus 
 

:  Ūmaus toksiškumo įvertis: > 2.000 mg/kg  
Metodas: Skaičiavimo metodas 

 
Ūmus toksiškumas įkvėpus 
 

:  Ūmaus toksiškumo įvertis: > 20 mg/l  
Poveikio trukmė: 4 val. 
Bandymo atmosfera: garai 
Metodas: Skaičiavimo metodas 
 

Ūmus toksiškumas susilietus 
su oda 
 

:  Paaiškinimai: neturima duomenų 
 

Komponentai: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate: 

Ūmus toksiškumas prarijus 
 

:  Vertinimas: Komponentas/mišinys yra vidutiniškai toksiškas 
po vieno nurijimo. 
 

Ūmus toksiškumas įkvėpus 
 

:  Vertinimas: Komponentas/mišinys yra vidutiniškai toksiškas 
po trumpalaikio įkvėpimo. 
 

Acetic acid: 

Ūmus toksiškumas prarijus :  LD50 (Žiurkė, patinas ir patelė): 3.310 mg/kg  
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 Metodas: Kita 

GLP: ne 
 

Ūmus toksiškumas įkvėpus 
 

:  LC50 (Žiurkė, patinas ir patelė): Poveikio trukmė: 4 val. 
Bandymo atmosfera: garai 
Metodas: OECD Bandymų gairės 403 
GLP: ne 
Paaiškinimai: Neklasifikuota dėl duomenų, kurie nors ir yra 
patikimi, bet nepakankami klasifikavimui. 
 

Ūmus toksiškumas susilietus 
su oda 
 

:  Paaiškinimai: neturima duomenų 
Tyrimas neatliekamas, nes medžiaga yra ėsdinanti. 
 

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas 

Produktas: 

Paaiškinimai : neišbandyta. 
 

Komponentai: 

Acetic acid: 

Rezultatas : Stipriai nudegina. 
Paaiškinimai : remiantis pH 

 

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas 

Produktas: 

Paaiškinimai : neišbandyta. 
 

Komponentai: 

Acetic acid: 

Rezultatas : Gali smarkiai pažeisti akis. 
Paaiškinimai : remiantis pH 

 

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas 

Produktas: 

Rezultatas : Sukelia jautrinimą. 
Paaiškinimai : 1999/45/EB 

 

Komponentai: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate: 

Rezultatas : Gali sukelti alergiją įkvėpus. 
 

Rezultatas : Gali sukelti alergiją susilietus su oda. 
 

Acetic acid: 

Vertinimas : Nesukelia odos jautrinimo. 
Paaiškinimai : Nebuvo pranešta apie jokius reikšmingus pašalinius poveikius 
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Vertinimas :  Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis., Smarkiai pažeidžia 

akis. 
 

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms 

Produktas: 

Genotoksiškumas in vitro 
 

: Paaiškinimai: neišbandyta. 

 
Mutageninis poveikis 
lytinėms ląstelėms- 
Vertinimas 
 

:  Informacijos neturima. 

 

Komponentai: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate: 

Mutageninis poveikis 
lytinėms ląstelėms- 
Vertinimas 
 

:  In vitro tyrimai parodė mutageninį poveikį 
 

Acetic acid: 

Genotoksiškumas in vitro 
 

: Bandymo tipas: In vitro žinduolių ląstelių genų mutacijų 
tyrimas 
Bandymo sistema: pelės limfomos ląstelės 
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų 
aktyvinimo 
Metodas: OECD Bandymų gairės 476 
Rezultatas: neigiamas 
GLP: ne 
Paaiškinimai: Pagal analogiją su panašios sudėties produktų. 
 

 
 

 Bandymo tipas: Ames testas 
Bandymo sistema: Salmonella typhimurium 
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų 
aktyvinimo 
Metodas: OECD Bandymų gairės 471 
Rezultatas: neigiamas 
GLP: ne 
 

 
 

 Bandymo tipas: Chromosomų aberacijos testas in vitro 
Bandymo sistema: kiniško žiurkėno kiaušidžių ląstelės 
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų 
aktyvinimo 
Metodas: OECD Bandymų gairės 473 
Rezultatas: neigiamas 
GLP: taip 
 

Genotoksiškumas (in vivo) 
 

:  Bandymo tipas: Chromosomų aberacijos tyrimas 
Rūšis: Žiurkė (patinas ir patelė) 
Kamienas: Sprague-Dawley 
Ląstelės tipas: Kaulų čiulpai 
Patekimo būdas: Įkvėpimas 
Poveikio trukmė: 6 h/d, 5 days per week 
Dozė: 0,98 - 4,96 - 20 ppm 
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Metodas: Reglamentas (EB) Nr. 440/2008, Priedas, B.12 
Rezultatas: neigiamas 
GLP: taip 
 

 
 

  Bandymo tipas: Mažųjų branduolių tyrimas in vivo 
Rūšis: Žiurkė (patinas ir patelė) 
Kamienas: Sprague-Dawley 
Ląstelės tipas: Erythrocyten 
Patekimo būdas: įkvėpus (garų) 
Metodas: Reglamentas (EB) Nr. 440/2008, Priedas, B.12 
Rezultatas: neigiamas 
GLP: taip 
 

Mutageninis poveikis 
lytinėms ląstelėms- 
Vertinimas 
 

:  In vitro tyrimai mutgeninio poveikio nerodė, In vivo bandymai 
nerodė mutageninio poveikio 
 

Kancerogeniškumas 

Produktas: 

Kancerogeniškumas - 
Vertinimas 
 

:  Informacijos neturima. 
 

Komponentai: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate: 

Kancerogeniškumas - 
Vertinimas 
 

:  Kancerogenas žmogui. 
 

Acetic acid: 

Rūšis : Žiurkė 
Patekimo būdas : vartojamas per burną (priverstinis maitinimas) 
Poveikio trukmė : 8 month  
Dozė : 64 mg/kg kūno svoris 
Palyginamoji grupė : ne 
Gydymo dažnis : 3 dienos per savaitę 
LOAEL : 64 mg/kg kūno svoris 
Metodas : Kita 
GLP : ne 
Paaiškinimai : Nebuvo pranešta apie jokius reikšmingus pašalinius poveikius 

 
Kancerogeniškumas - 
Vertinimas 
 

:  Nėra kancerogeniškumo įrodymų tyrimuose su gyvūnais. 
 

Toksiškumas reprodukcijai 

Produktas: 

Toksiškumas reprodukcijai - 
Vertinimas 
 

:  Informacijos neturima. 
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Komponentai: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate: 

Toksiškumas reprodukcijai - 
Vertinimas 
 

:  Aiškūs neigiamo poveikio vystymuisi įrodymai, pagrįsti 
bandymais su gyvūnais. 
 

Acetic acid: 

Poveikis vaisiaus vystymuisi 
 

:  Bandymo tipas: Prenatalinis 
Rūšis: Žiurkė, patinas ir patelė 
Kamienas: Wistar 
Patekimo būdas: vartojamas per burną (priverstinis 
maitinimas) 
Dozė: 0, 16, 74.3, 345, 1600 mg/kg/ 
Vieno gydymo trukmė: 20 d 
Gydymo dažnis: 1 kasdien 
Toksiškumas vystymuisi: NOAEL: 1.600 mg/kg kūno svoris 
Metodas: Reglamentas (EB) Nr. 440/2008, Priedas, B.31 
GLP: Informacijos neturima. 
Paaiškinimai: Nebuvo pranešta apie jokius reikšmingus 
pašalinius poveikius 
 

Toksiškumas reprodukcijai - 
Vertinimas 
 

:  Nėra neigiamo poveikio lytinei funkcijai ir vaisingumui ar 
poveikio vystymuisi įrodymų, pagrįstų bandymais su gyvūnais. 
 

STOT (vienkartinis poveikis) 

Produktas: 

Paaiškinimai : neturima duomenų 
 

Komponentai: 

Acetic acid: 

Vertinimas : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiškai toksiški 
konkrečiam organui po vienkartinio poveikio. 

 

STOT (kartotinis poveikis) 

Produktas: 

Paaiškinimai : neturima duomenų 
 

Komponentai: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate: 

Vertinimas : Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. 
 

Acetic acid: 

Vertinimas : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiškai toksiški 
konkrečiam organui po kartotino poveikio. 

 

Kartotinių dozių toksiškumas 

Produktas: 
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Paaiškinimai : Tokios informacijos nėra. 

 

Komponentai: 

Acetic acid: 

Rūšis : Žiurkė, patinas 
NOAEL : 290 mg/kg kūno svoris / diena 
Patekimo būdas : vartojamas per burną (maitinamas) 
Poveikio trukmė : 8 weeks  
Ekspozicijų skaičius : daily 
Dozė : 290 mg/kg bw/day  
Palyginamoji grupė : taip 
Metodas : Kita 
GLP : ne 

 

Toksiškumas įkvėpus 

Produktas: 

neturima duomenų 
 

Komponentai: 

Acetic acid: 

Nėra toksiškumo aspiravus klasifikacijos 
 

11.2 Informacija apie kitus pavojus 

Endokrininės sistemos ardomosios savybės 

Produktas: 

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų 
turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH 
reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį 
reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 
2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė. 

 

Tolesnė informacija 

Produktas: 

Paaiškinimai : Produktas nebuvo išbandytas.   Informacija gauta iš atskirų 
sudedamųjų dalių savybių. 

 

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 

12.1 Toksiškumas 

Produktas: 

Toksiškumas žuvims 
 

:  Paaiškinimai: neišbandyta. 
 

Toksiškumas dafnijoms ir 
kitiems vandens 
bestuburiams 

:  Paaiškinimai: neišbandyta. 
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Toksiškumas dumbliams ir 
(arba) vandens augalams 
 

:  Paaiškinimai: neišbandyta. 
 

Toksiškumas žuvims (Lėtinis 
toksiškumas) 
 

: Paaiškinimai: neturima duomenų 
 

Toksiškumas 
mikroorganizmams 
 

:   
Paaiškinimai: neišbandyta. 
 

Komponentai: 

Acetic acid, Nickel(2+)salt, tetrahydrate: 

M faktorius (Ūmus 
toksiškumas vandens 
aplinkai) 
 

: 1, Šio įrašo duomenys buvo gauti iš bevandenės šios 
cheminės medžiagos formos. 

M faktorius (Lėtinis 
toksiškumas vandens 
aplinkai) 
 

: 1, Šio įrašo duomenys buvo gauti iš bevandenės šios 
cheminės medžiagos formos. 

Ekotoksikologinis vertinimas 

Ūmus toksiškumas vandens 
aplinkai 
 

:  Labai toksiška vandens organizmams. 
 

Lėtinis toksiškumas vandens 
aplinkai 
 

:  Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius 
pakitimus. 
 

Formaldehyde, polymers with sulfonated 1,1'-oxybis[methylbenzene], sodium salts: 

Toksiškumas žuvims 
 

:  LC50 (Leuciscus idus (Meknė)): > 200 mg/l 
Poveikio trukmė: 96 val. 
 

Toksiškumas dafnijoms ir 
kitiems vandens 
bestuburiams 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): > 100 mg/l 
Poveikio trukmė: 48 val. 
 

Toksiškumas dumbliams ir 
(arba) vandens augalams 
 

:  EC50 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): 17 mg/l 
Poveikio trukmė: 72 val. 
 

Acetic acid: 

Toksiškumas žuvims 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 
300,82 mg/l 
Pabaiga: mirtingumas 
Poveikio trukmė: 96 val. 
Bandymo tipas: pusiaustatinis bandymas 
Metodas: OECD Bandymų gairės 203 
GLP: taip 
 

Toksiškumas dafnijoms ir 
kitiems vandens 
bestuburiams 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Dafnija )): 300,82 mg/l 
Pabaiga: Imobilizacija 
Poveikio trukmė: 48 val. 
Bandymo tipas: statinis bandymas 
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Metodas: OECD Bandymų metodika 202 
GLP: taip 
 

Toksiškumas dumbliams ir 
(arba) vandens augalams 
 

:  EC50 (Skeletonema costatum (Titnaginis dumblis)): 300,82 
mg/l 
Pabaiga: Prieaugis 
Poveikio trukmė: 72 val. 
Bandymo tipas: statinis bandymas 
Metodas: ISO 10253 
GLP: taip 
 

Toksiškumas 
mikroorganizmams 
 

:  NOEC (Pseudomonas putida (Pseudomona)): 1.150 mg/l  
Pabaiga: Toksiškumas bakterijoms (augimo inhibitorius) 
Poveikio trukmė: 16 val. 
Bandymo tipas: statinis bandymas 
Metodas: Kita 
GLP: ne 
 

Toksiškumas žuvims (Lėtinis 
toksiškumas) 
 

: Paaiškinimai: neturima duomenų 
 

Toksiškumas dafnijoms ir 
kitiems vandens 
bestuburiams (Lėtinis 
toksiškumas) 
 

: Paaiškinimai: neturima duomenų 
 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

Produktas: 

Biologinis skaidomumas 
 

:  Paaiškinimai: Ši savybė yra specifinė medžiagai, dėl to jos 
negalima nurodyti preparatui. 
 

Komponentai: 

Acetic acid: 

Biologinis skaidomumas 
 

:  Bandymo tipas: aerobinis 
Inokuliantas: aktyvuotas dumblas, buitinis 
Koncentracija: 3 mg/l 
Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas. 
Biodegradavimas:  96 % 
Poveikio trukmė: 20 d 
Metodas: Kita 
GLP: ne 
 

Fotoskilimas 
 

: Bandymo tipas: oras 
Alergenas: OH 
Koncentracija: 500.000 1/cm3 
Greičio konstanta: 0.6 x 10-12 cm3/molecule-sec 
Degradacija (netiesioginė fotolizė): 50 % Skaidymo pusėjimo 
trukmė: 26,7 d 
Metodas: kita (apskaičiuota) 
GLP: ne 
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12.3 Bioakumuliacijos potencialas 

Produktas: 

Bioakumuliacija 
 

:  Paaiškinimai: neturima duomenų 
 

Komponentai: 

Acetic acid: 

Bioakumuliacija 
 

:  Rūšis: Žuvys 
Biokoncentracijos koeficientą (BCF): 3,16 
Metodas: apskaičiuota 
GLP: ne 
 

12.4 Judumas dirvožemyje 

Komponentai: 

Acetic acid: 

Pasiskirstymas įvairiose 
aplinkos vietose 
 

: Terpė: Dirvožemis 
Koc: 1,153 ml/g 
Metodas: apskaičiuota 
 

Patvarumas dirvoje 
 

:  Bandymo tipas: Laboratorija 
Radioaktyvus žymuo: taip 
Išsisklaidymo trukmė: 2 d 
Koncentracija: 34,42 mg/kg 
Metodas: Informacijos neturima. 
GLP: ne 
 

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Produktas: 

Vertinimas 
 

: Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie 
laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais 
(PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais 
(vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė. 
 

Komponentai: 

Acetic acid: 

Vertinimas 
 

: Medžiaga nėra identifikuota kaip PBT arba kaip vPvB tipo 
medžiaga. 
 

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės 

Produktas: 

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų 
turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH 
reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį 
reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 
2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė. 
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12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis 

Produktas: 

Paplitimo keliai ir likimas 
aplinkoje 
 

:  neturima duomenų 
 

Papildoma ekologinė 
informacija 
 

:  Neleidžiamas produkto patekimas į nuotekas, vandens 
šaltinius ar gruntą. 
Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 
 

Komponentai: 

Acetic acid: 

Paplitimo keliai ir likimas 
aplinkoje 
 

:  Nėra. 
 

Papildoma ekologinė 
informacija 
 

:  Neleisti patekti į gruntinius vandenis, vandentakius arba 
nuotekų vandenis. 
 

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 

Produktas :  Produktą, reikia išvežti į tinkamą ir įgaliotą  atliekų surinkimo 
vietą laikantis galiojančių taisyklių ir, esant reikalui, pasitarus 
su atliekų šalinimo operatoriumi ir/arba kompetentingomis 
valdžios institucijomis, 
 

Užterštos pakuotės :  Pakuotės, kurių negalima išvalyti, turi būti šalinamos kaip 
gamybinės atliekos 
 

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 

Skirsniai nuo 14.1. iki 14.5. 
 
 

ADR   
 JT Nr. UN 3082 
 

Teisingas krovinio 
pavadinimas: 

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Pavojaus sukėlėjas (-ai): Nickel di(acetate) 
 Klasė: 9 
 Pirminis pavojus: 9 
 Pakuotės grupė: III 
 Pavojaus Nr.: 90 
 Pastabos Shipment permitted 
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ADN   
 JT Nr. UN 3082 
 

Teisingas krovinio 
pavadinimas: 

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Pavojaus sukėlėjas (-ai): Nickel di(acetate) 
 Klasė: 9 
 Pirminis pavojus: 9 
 Pakuotės grupė: III 
 Pastabos Shipment permitted 

 

RID   
 JT Nr. UN 3082 
 

Teisingas krovinio 
pavadinimas: 

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Pavojaus sukėlėjas (-ai): Nickel di(acetate) 
 Klasė: 9 
 Pirminis pavojus: 9 
 Pakuotės grupė: III 
 Pavojaus Nr.: 90 
 Pastabos Shipment permitted 

 

IATA   
 UN no. UN 3082 
 

Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Hazard inducer(s): Nickel di(acetate) 
 Class: 9 
 Primary risk: 9 
 Packing group: III 
 Remarks Shipment permitted 

 

IMDG   
 UN no. UN 3082 
 

Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Hazard inducer(s): Nickel di(acetate) 
 Class: 9 
 Primary risk: 9 
 Packing group: III 
 Remarks Shipment permitted 
 Marine pollutant: Marine Pollutant 
 EmS : F-A      S-F 

 
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams 
 

Žr. šio saugos duomenų lapo 6-8 skirsnius. 
 
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones 
 

Nevežamas nesupakuotas pagal IBC kodeksą. 
 

Papildoma informacija 
 Non-dangerous good of class 9 for packagings <= 5 L / 5 kg 

 

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 

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

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir : Reikia atsižvelgti į toliau nurodytų 
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gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo 
apribojimai (XVII Priedas) 
 

įrašų apribojimo sąlygas: 
Numeris sąraše 3  

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir 
gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo 
apribojimai (XVII Priedas) 
 

 Acetic acid, Nickel(2+)salt, 
tetrahydrate (Numeris sąraše 30, 
28) 
 

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga 
autorizacija, sąrašas (59 straipsnis). 
 

: Netaikoma 

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį 
ardančių medžiagų 
 

: Netaikoma 

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių 
teršalų (nauja redakcija) 
 

: Netaikoma 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis 
prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų 
pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių 
stebėsenos taisykles 
 

: Nedraudžiama ir /ar neribojama 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir 
importo 
 

: Netaikoma 

REACH - Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašas (XIV 
Priedas) 
 

: Netaikoma 

 

Kiti nurodymai: 

Be šiame skirsnyje nurodytų duomenų/reglamentų nėra jokios papildomos su sauga, sveikata ir 
aplinkos apsauga susijusios informacijos. 
 

15.2 Cheminės saugos vertinimas 

Cheminės saugos vertinimai (CSA)  galioja vienam ar keliems medžiagos sudėtyje esantiems 
komponentams 

16 SKIRSNIS. Kita informacija 

Pilnas H teiginių tekstas 

H226 : Degūs skystis ir garai. 
H302 : Kenksminga prarijus. 
H314 : Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 
H317 : Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
H318 : Smarkiai pažeidžia akis. 
H332 : Kenksminga įkvėpus. 
H334 : Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba 

apsunkinti kvėpavimą. 
H341 : Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus. 
H350i : Gali sukelti vėžį įkvėpus. 
H360D : Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. 
H372 : Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. 
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H400 : Labai toksiška vandens organizmams. 
H410 : Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius 

pakitimus. 
H412 : Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius 

pakitimus. 

Kitų santrumpų pilnas tekstas 

Acute Tox. : Ūmus toksiškumas 
Aquatic Acute : Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai 
Aquatic Chronic : Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai 
Carc. : Kancerogeniškumas 
Eye Dam. : Smarkus akių pažeidimas 
Flam. Liq. : Degieji skysčiai 
Muta. : Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms 
Repr. : Toksiškumas reprodukcijai 
Resp. Sens. : Kvėpavimo takų sensibilizacija 
Skin Corr. : Odos ėsdinimas 
Skin Sens. : Odos jautrinimas 
STOT RE : Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis 

poveikis 
2017/164/EU : Europa. Komisijos Direktyva 2017/164/ES kuria sudaromas 

ketvirtasis orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių 
sąrašas 

LT OEL : Kenksmingų cheminiIų medžiagų koncentracijų ribinės vertės 
drabo aplinkos ore 

2017/164/EU / STEL : Trumpalaikio poveikio ribinė reikšmė 
2017/164/EU / TWA : Ribinės vertės - 8 valandos 
LT OEL / IPRD : Ilgalaikio poveikio ribinis dysis 
LT OEL / TPRD : Trumpalaikio poveikio ribinis dysis 

 

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. 
„European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland 
Waterways“); ADR - Sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „Agreement 
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AIIC - Australijos 
pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. 
„American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, 
ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, 
mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; 
DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų 
agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; 
ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir 
naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio 
atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - 
Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis 
laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - 
Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; 
IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų 
pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir 
sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos 
esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; 
LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė 
konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo 
(nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio 
lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių 
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medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - 
Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška 
medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) 
struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - 
Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio 
greitėjimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti 
cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų 
techninė taisyklė; TECI - Tailando esamų cheminių medžiagų sąrašas; TSCA - Toksinių 
medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari 
biologiškai besikaupianti medžiaga 

Tolesnė informacija 

Kita informacija 
 

:  Laikytis nacionalinių ir vietos teisinių reikalavimų 
 

Mišinio klasifikavimas: Klasifikavimo procedūra: 

Resp. Sens. 1 H334 Skaičiavimo metodas 

Skin Sens. 1 H317 Skaičiavimo metodas 

Muta. 2 H341 Skaičiavimo metodas 

Carc. 1A H350i Skaičiavimo metodas 

Repr. 1B H360D Skaičiavimo metodas 

STOT RE 1 H372 Skaičiavimo metodas 

Aquatic Chronic 2 H411 Skaičiavimo metodas 

 
 
 

Ši informacija atitinka dabartines mūsų žinias ir yra skirta bendrai aprašyti mūsų produktus ir 
galimą jų naudojimą.  Heubach neteikia jokių garantijų, išreikštų ar numanomų, dėl informacijos 
tikslumo, tinkamumo, pakankamumo arba trūkumų nebuvimo ir neprisiima jokios su šios 
informacijos naudojimu susijusios atsakomybės.  Bet kuris šio produkto naudotojas yra 
atsakingas už Heubach produktų tinkamumo konkrečiam panaudojimui nustatymą.  Niekas šioje 
informacijoje nepanaikina jokių Heubach bendrųjų pardavimo sąlygų, kurios yra reguliuojančios, 
nebent būtų raštiškai sutarta kitaip.  Turi būti laikomasi bet kokių esamų intelektinės/pramoninės 
nuosavybės teisių.  Dėl galimų mūsų produktų ir taikomų nacionalinių bei tarptautinių reglamentų 
ir įstatymų pokyčių mūsų produktų statusas gali keistis.  Saugos duomenų lapai, kuriuose 
nurodytos atsargos priemonės, kurių turėtų būti laikomasi tvarkant ar sandėliuojant Heubach 
produktus, išduodami pateikus prašymą laikantis taikomų įstatymų.  Prieš tvarkydami bet kuriuos 
iš šių produktų turėtumėte įsigyti ir peržiūrėti taikomą medžiagos saugos duomenų lapo 
informaciją.  Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Heubach. 

 
LT / LT 
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Poveikio scenarijus 

 

Numeris Antraštinė dalis 

ES 1 Naudoti pramoninės gamybos vietose; Metalinio paviršiaus apdorojimo 
produktai 

 PROC0, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13 - ERC5 
 

Nickel acetate 

ES 2 Naudoti pramoninės gamybos vietose; Hermetikai 

 SU15 - PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC13, PROC26 - ERC2, ERC5 
 

Nickel acetate 

 
 
 

1. ES 1: Naudoti pramoninės gamybos vietose; Metalinio 
paviršiaus apdorojimo produktai 
 

1.1. Antraštės skyrius 
 

 

Aplinka 
CS1:  Naudoti pramoninės gamybos vietose (Naudojimas pramoninėje vietoje, 

sukeliant įterpimą į ir (arba) ant gaminio) 
ERC5 

CS2:  Naudoti pramoninės gamybos vietose (Naudojimas pramoninėje vietoje, 
sukeliant įterpimą į ir (arba) ant gaminio) 

ERC5 

Darbuotojai 
CS3:  Naudoti pramoninės gamybos vietose (Kita, Cheminių medžiagų ar 

mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai 
nepritaikytoje vietoje, Medžiagų ar mišinių perkėlimas (įkrovimas ir 
(arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose vietose, Medžiagų ar 
mišinių perkėlimas į mažas talpykles (specialiai pritaikytoje pildymo 
linijoje, įskaitant svėrimą)) 

PROC0, PROC8a, 
PROC8b, PROC9 

CS4:  Naudoti pramoninės gamybos vietose (Gaminių apdorojimas 
panardinant ir pilant) 

PROC13 

 
 
 

1.2. ES 1  Naudojimo sąlygos, įtakojančios poveikį 
 
1.2.1  ES 1 - CS 1:  Poveikio aplinkai kontrolė: Naudoti pramoninės gamybos vietose 
(Naudojimas pramoninėje vietoje, sukeliant įterpimą į ir (arba) ant gaminio) (ERC5) 

 

Poveikio aplinkai kontrolė:  
 

Paaiškinimai : SPERC 
 

Paaiškinimai : Nuotekų valymo įrenginiai 
 

Medžiagos koncentracija : <= 75 % 
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mišinyje/gaminyje 

 
Naudojamas kiekis 

Kiekis per dieną, skirtas gamybos 
vietai 

: 42 kg  

Metinis vietos kiekis tonomis : 14 T 
 

Rizikos valdymo neįtakojami aplinkos veiksniai 
Nutekamojo paviršinio vandens 
srautas 

: 18.000 m3/d 

Praskiedimo faktorius (Upė) : 10 
Praskiedimo faktorius (Pakrančių 
plotai) 

: 100 

 
Kitos numatytos veiklos sąlygos, lemiančios poveikį aplinkai 

Išsiskyrimo į orą dienų skaičius per 
metus 

: 335 

 
Techninės sąlygos ir priemonės / Organizacinės priemonės 

Vanduo : Užtikrinti vietinių nuotekų valymą., Cheminis greitinimas, 
nusodinimas, filtravimas, elektrolizė, reversinė osmozė arba 
jonų mainai 

 
Oras : Audeklinis filtras, Dujų plautuvas - dujų šalinimas 

(Veiksmingumas (priemonės): 95 - 100 %) 
 

Sąlygos ir priemonės, susijusios su nuotekų valymo įrenginiais 
Nuotėkų valymo įrenginių tipas : Komunaliniai nuotekų valymo įrengimai 
Nuotėkų valymo paviršinio 
vandens srauto dažnis 

: 2.000 m3/d 

Veiksmingumas (priemonės) : 40 % 
Dumblo apdorojimas : Kontroliuojamas nuotekų dumblo naudojimas žemės ūkio 

paskirties dirvoje 
 
Atliekų tvarkymo priemones 

Atliekų apdorojimas : Likučiai, kurių neįmanoma perdirbti, pašalinami kaip cheminės 
atliekos., Pavojingų atliekų deginimas, Atliekas surinkti ir 
šalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus. 

 
1.2.2  ES 1 - CS 2:  Poveikio aplinkai kontrolė: Naudoti pramoninės gamybos 

vietose (Naudojimas pramoninėje vietoje, sukeliant įterpimą į ir (arba) ant gaminio) 
(ERC5) 

 
Paaiškinimai : SPERC 

 
Medžiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

: <= 75 % 

 
Naudojamas kiekis 

Kiekis per dieną, skirtas gamybos 
vietai 

: 42 kg  

Metinis vietos kiekis tonomis : 14 T 
 

Rizikos valdymo neįtakojami aplinkos veiksniai 
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Nutekamojo paviršinio vandens 
srautas 

: 35.000 m3/d 

Praskiedimo faktorius (Upė) : 1.000 
Praskiedimo faktorius (Pakrančių 
plotai) 

: 100 

 
Kitos numatytos veiklos sąlygos, lemiančios poveikį aplinkai 

Išsiskyrimo į orą dienų skaičius per 
metus 

: 335 

 
Techninės sąlygos ir priemonės / Organizacinės priemonės 

Vanduo : Užtikrinti vietinių nuotekų valymą., Cheminis greitinimas, 
nusodinimas, filtravimas, elektrolizė, reversinė osmozė arba 
jonų mainai 

 
Oras : Audeklinis filtras, Dujų plautuvas - dujų šalinimas 

(Veiksmingumas (priemonės): 95 - 100 %) 
 

Atliekų tvarkymo priemones 
Atliekų apdorojimas : Likučiai, kurių neįmanoma perdirbti, pašalinami kaip cheminės 

atliekos., Pavojingų atliekų deginimas, Atliekas surinkti ir 
šalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus. 

 
1.2.3  ES 1 - CS 3:  Darbuotojų poveikio kontrolė: Naudoti pramoninės gamybos 
vietose (Kita, Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam 
specialiai nepritaikytoje vietoje, Medžiagų ar mišinių perkėlimas (įkrovimas ir (arba) 
iškrovimas) tam specialiai pritaikytose vietose, Medžiagų ar mišinių perkėlimas į 
mažas talpykles (specialiai pritaikytoje pildymo linijoje, įskaitant svėrimą)) (PROC0, 
PROC8a, PROC8b, PROC9) 
 

Medžiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

: <= 75 % 

 
Naudojamas kiekis 

Naudojami kiekiai : 1000 l  
 

Naudojimo dažnis ir trukmė 
Poveikio trukmė : 8 val. 
Naudojimo dažnis : 5 dienos per savaitę 

 
Rizikos valdymo neįtakojami žmogiškieji veiksniai 

Kvėpavimo tūris : 10 m3 per dieną 
Poveikis per odą : Apima sąlyčio su oda plotą iki 
 : 480 cm2 
Kūno masė : 70 kg 

 
 

Rizikos valdymo priemonės 
Asmeninės apsaugos priemonės : Užtikrinti, kad nebūtų tiesioginio sąlyčio su oda. 

Mūvėti tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN 374 
reikalavimus. 
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. 
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Organizacinės priemonės, skirtos 
sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, 
sklaidą ir poveikį 

: Laikoma, kad laikomasi tinkamų pagrindinių profesinės 
higienos reikalavimų 

 
Techninės sąlygos ir priemonės : Automatizuoti veiklą kur įmanoma. 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija 
 

Organizacinės priemonės, skirtos 
sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, 
sklaidą ir poveikį 

: Reguliarus darbo vietos valymas 
Vengti dulkių ir aerozolių susidarymo. 

 
Pritaikymo tipas : Valymas 

Įrangos techninė priežiūra 
Asmeninės apsaugos priemonės : Naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. 

 
1.2.4  ES 1 - CS 4:  Darbuotojų poveikio kontrolė: Naudoti pramoninės gamybos 
vietose (Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant) (PROC13) 
 

Medžiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

: <= 75 % 

 
Naudojimo dažnis ir trukmė 

Poveikio trukmė : 8 val. 
Naudojimo dažnis : 5 dienos per savaitę 

 
Rizikos valdymo neįtakojami žmogiškieji veiksniai 

Kvėpavimo tūris : 10 m3 per dieną 
Poveikis per odą : Apima sąlyčio su oda plotą iki 
 : 480 cm2 
Kūno masė : 70 kg 

 
 

Rizikos valdymo priemonės 
Asmeninės apsaugos priemonės : Užtikrinti, kad nebūtų tiesioginio sąlyčio su oda. 

Mūvėti tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN 374 
reikalavimus. 
Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. 

 
Organizacinės priemonės, skirtos 
sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, 
sklaidą ir poveikį 

: Laikoma, kad laikomasi tinkamų pagrindinių profesinės 
higienos reikalavimų 

 
Techninės sąlygos ir priemonės : Automatizuoti veiklą kur įmanoma. 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija 
 

Organizacinės priemonės, skirtos 
sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, 
sklaidą ir poveikį 

: Reguliarus darbo vietos valymas 

 
Pritaikymo tipas : Valymas 

Įrangos techninė priežiūra 
Asmeninės apsaugos priemonės : Naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. 
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1.3. ES 1  Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį 
 

1.3.1  ES 1 - CS 1:  Išleidimas į aplinką ir poveikis aplinkai: Naudoti pramoninės 
gamybos vietose (Naudojimas pramoninėje vietoje, sukeliant įterpimą į ir (arba) ant 
gaminio) (ERC5) 
 
 

apsaugos tikslas Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį (išmatuoti 
duomenys, Kitos aplinkybės (nestandartinė 
priemonė)) 

RCR 

Gėlas vanduo 2,99 µg/l (Koncentracija grįsta, Nikelis) 0,84 

Nuotekų valymo įrenginiai 0,001 mg/l (Koncentracija grįsta, Nikelis) < 0,01 

Jūros vanduo 1,15 µg/l (Koncentracija grįsta, Nikelis) 0,13 

Dirvožemis 16,3 mg/kg (Koncentracija grįsta, Nikelis) 0,54 

Antrinis apnuodijimas Koncentracija grįsta, Nikelis, Blogiausio atvejo 
prielaida 

0,72 

1.3.2  ES 1 - CS 2:  Išleidimas į aplinką ir poveikis aplinkai: Naudoti pramoninės 
gamybos vietose (Naudojimas pramoninėje vietoje, sukeliant įterpimą į ir (arba) ant 
gaminio) (ERC5) 
 
 

apsaugos tikslas Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį (išmatuoti 
duomenys, Kitos aplinkybės (nestandartinė 
priemonė)) 

RCR 

Gėlas vanduo 2,98 µg/l (Koncentracija grįsta, Nikelis) 0,84 

Jūros vanduo 1,15 µg/l (Koncentracija grįsta, Nikelis) 0,13 

Dirvožemis 16,2 mg/kg (Koncentracija grįsta, Nikelis) 0,54 

Antrinis apnuodijimas Koncentracija grįsta, Nikelis, Blogiausio atvejo 
prielaida 

0,72 

 
 

1.3.3  ES 1 - CS 3:  Poveikis darbuotojams: Naudoti pramoninės gamybos vietose 
(Kita, Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam 
specialiai nepritaikytoje vietoje, Medžiagų ar mišinių perkėlimas (įkrovimas ir (arba) 
iškrovimas) tam specialiai pritaikytose vietose, Medžiagų ar mišinių perkėlimas į 
mažas talpykles (specialiai pritaikytoje pildymo linijoje, įskaitant svėrimą)) (PROC0, 
PROC8a, PROC8b, PROC9) 
 

Patekimo būdas ir poveikio 
tipai 

Poveikio įvertinimas RCR 

Odos 0,00005 mg/cm² (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Ilgalaikis, Vietinis, Cheminių medžiagų ar mišinių 
perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai 
nepritaikytoje vietoje, Blogiausio atvejo prielaida) 

0,11 

įkvepiamas 0,033 mg/m³ (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Trumpalaikis, sisteminis, Cheminių medžiagų ar mišinių 
perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai 
nepritaikytoje vietoje, Blogiausio atvejo prielaida) 

< 0,01 
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įkvepiamas 0,033 mg/m³ (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 

Trumpalaikis, Vietinis, Cheminių medžiagų ar mišinių 
perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai 
nepritaikytoje vietoje, Blogiausio atvejo prielaida) 

0,05 

įkvepiamas 0,011 mg/m³ (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Ilgalaikis, sisteminis, Cheminių medžiagų ar mišinių 
perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai 
nepritaikytoje vietoje, Blogiausio atvejo prielaida) 

0,22 

įkvepiamas 0,011 mg/m³ (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Ilgalaikis, Vietinis, Cheminių medžiagų ar mišinių 
perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai 
nepritaikytoje vietoje, Blogiausio atvejo prielaida) 

0,22 

 
 

1.3.4  ES 1 - CS 4:  Poveikis darbuotojams: Naudoti pramoninės gamybos vietose 
(Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant) (PROC13) 
 

Patekimo būdas ir poveikio 
tipai 

Poveikio įvertinimas RCR 

Odos 0,00005 mg/cm² (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Ilgalaikis, Vietinis) 

0,11 

įkvepiamas 0,006 mg/m³ (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Trumpalaikis, sisteminis) 

< 0,01 

įkvepiamas 0,006 mg/m³ (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Trumpalaikis, Vietinis) 

< 0,01 

įkvepiamas 0,002 mg/m³ (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Ilgalaikis, sisteminis) 

0,04 

įkvepiamas 0,002 mg/m³ (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Ilgalaikis, Vietinis) 

0,04 

 
 

1.4. ES 1  Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias 
nustatoma, ar naudotojas laikosi poveikio scenarijuje apibrėžtų 
ribų 
 

Apie mastelio taikymą žr. 
Metal EUSES: http://www.arche-consulting.be/metal-csa-toolbox/du-scaling-tool 

 
 
 

2. ES 2: Naudoti pramoninės gamybos vietose; Hermetikai; 
SU15 
 

2.1. Antraštės skyrius 
 

 

Produktų iš metalinių komponentų gamyba, išskyrus mechanizmus ir įrangą (SU15) 
Aplinka 
CS1:  Naudoti pramoninės gamybos vietose (Mišinių ruošimas, Naudojimas 

pramoninėje vietoje, sukeliant įterpimą į ir (arba) ant gaminio) 
ERC2, ERC5 
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CS2:  Naudoti pramoninės gamybos vietose (Mišinių ruošimas, Naudojimas 

pramoninėje vietoje, sukeliant įterpimą į ir (arba) ant gaminio) 
ERC2, ERC5 

Darbuotojai 
CS3:  Naudoti pramoninės gamybos vietose (Cheminių medžiagų ar mišinių 

perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai nepritaikytoje 
vietoje, Medžiagų ar mišinių perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) 
tam specialiai pritaikytose vietose, Darbai su kietomis neorganinėmis 
medžiagomis esant normaliai temperatūrai) 

PROC8a, PROC8b, 
PROC26 

CS4:  Naudoti pramoninės gamybos vietose (Gamyba arba mišinių ruošimas 
chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos procesuose, kurių 
metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, 
kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos, Medžiagų ar mišinių 
perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose 
vietose) 

PROC3, PROC8b 

CS5:  Naudoti pramoninės gamybos vietose (Sumaišymas ar įmaišymas 
grupiniuose (partijiniuose) procesuose, Cheminių medžiagų ar mišinių 
perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai nepritaikytoje 
vietoje, Medžiagų ar mišinių perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) 
tam specialiai pritaikytose vietose, Gaminių apdorojimas panardinant ir 
pilant) 

PROC5, PROC8a, 
PROC8b, PROC13 

 
 
 

2.2. ES 2  Naudojimo sąlygos, įtakojančios poveikį 
 
2.2.1  ES 2 - CS 1:  Poveikio aplinkai kontrolė: Naudoti pramoninės gamybos vietose 
(Mišinių ruošimas, Naudojimas pramoninėje vietoje, sukeliant įterpimą į ir (arba) ant 
gaminio) (ERC2, ERC5) 

 

Poveikio aplinkai kontrolė:  
 

Paaiškinimai : SPERC 
 

Paaiškinimai : Nuotekų valymo įrenginiai 
 
Produkto savybės 

Fizikinė būsena (naudojimo metu) : kristalinis, ar, milteliai 
Fizikinė būsena (naudojimo metu) : Kietoji medžiaga tirpale 

 
Naudojamas kiekis 

Kiekis per dieną, skirtas gamybos 
vietai 

: 0,06 T 

Metinis vietos kiekis tonomis : 15 T 
 

Rizikos valdymo neįtakojami aplinkos veiksniai 
Nutekamojo paviršinio vandens 
srautas 

: 18.000 m3/d 

Praskiedimo faktorius (Upė) : 10 
Praskiedimo faktorius (Pakrančių 
plotai) 

: 100 

 
Kitos numatytos veiklos sąlygos, lemiančios poveikį aplinkai 

Išsiskyrimo į orą dienų skaičius per : 250 
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metus 

 
Techninės sąlygos ir priemonės / Organizacinės priemonės 

Vanduo : Užtikrinti vietinių nuotekų valymą., Nusodinimas, 
Sedimentacija, Filtracija, ar, Biologinis valymas: 
(Veiksmingumas (priemonės): 99,9 %) 

 
Oras : Audeklinis filtras, Dujų plautuvas - dujų šalinimas 

 
Sąlygos ir priemonės, susijusios su nuotekų valymo įrenginiais 

Nuotėkų valymo įrenginių tipas : Komunaliniai nuotekų valymo įrengimai 
Nuotėkų valymo paviršinio 
vandens srauto dažnis 

: 2.000 m3/d 

Veiksmingumas (priemonės) : 40 % 
Dumblo apdorojimas : Kontroliuojamas nuotekų dumblo naudojimas žemės ūkio 

paskirties dirvoje 
 
Atliekų tvarkymo priemones 

Atliekų apdorojimas : Likučiai, kurių neįmanoma perdirbti, pašalinami kaip cheminės 
atliekos., Pavojingų atliekų deginimas, Atliekas surinkti ir 
šalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus. 

 
2.2.2  ES 2 - CS 2:  Poveikio aplinkai kontrolė: Naudoti pramoninės gamybos 

vietose (Mišinių ruošimas, Naudojimas pramoninėje vietoje, sukeliant įterpimą į ir 
(arba) ant gaminio) (ERC2, ERC5) 

 
Paaiškinimai : SPERC 

 
Produkto savybės 

Fizikinė būsena (naudojimo metu) : kristalinis, ar, milteliai 
Fizikinė būsena (naudojimo metu) : Kietoji medžiaga tirpale 

 
Naudojamas kiekis 

Kiekis per dieną, skirtas gamybos 
vietai 

: 0,06 T 

Metinis vietos kiekis tonomis : 15 T 
 

Rizikos valdymo neįtakojami aplinkos veiksniai 
Nutekamojo paviršinio vandens 
srautas 

: 18.000 m3/d 

Praskiedimo faktorius (Upė) : 10 
Praskiedimo faktorius (Pakrančių 
plotai) 

: 100 

 
Kitos numatytos veiklos sąlygos, lemiančios poveikį aplinkai 

Išsiskyrimo į orą dienų skaičius per 
metus 

: 250 

 
Techninės sąlygos ir priemonės / Organizacinės priemonės 

Vanduo : Užtikrinti vietinių nuotekų valymą., Nusodinimas, 
Sedimentacija, Filtracija, ar, Biologinis valymas: 
(Veiksmingumas (priemonės): 99,9 %) 

 
Oras : Audeklinis filtras, Dujų plautuvas - dujų šalinimas 
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Atliekų tvarkymo priemones 
Atliekų apdorojimas : Likučiai, kurių neįmanoma perdirbti, pašalinami kaip cheminės 

atliekos., Pavojingų atliekų deginimas, Atliekas surinkti ir 
šalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus. 

 
2.2.3  ES 2 - CS 3:  Darbuotojų poveikio kontrolė: Naudoti pramoninės gamybos 
vietose (Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam 
specialiai nepritaikytoje vietoje, Medžiagų ar mišinių perkėlimas (įkrovimas ir (arba) 
iškrovimas) tam specialiai pritaikytose vietose, Darbai su kietomis neorganinėmis 
medžiagomis esant normaliai temperatūrai) (PROC8a, PROC8b, PROC26) 
 
Produkto savybės 

Medžiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

: <= 25 % 

 
Fizikinė būsena (naudojimo metu) : kristalinis, ar, milteliai 
Fizikinė būsena (naudojimo metu) : Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas 

 
Naudojamas kiekis 

Naudojami kiekiai : 600 kg per dieną 
 

Naudojimo dažnis ir trukmė 
Poveikio trukmė : 3 val. 

 
Rizikos valdymo neįtakojami žmogiškieji veiksniai 

Kvėpavimo tūris : 10 m3 per dieną 
Poveikis per odą : Apima sąlyčio su oda plotą iki 
 : 1980 cm2 
Kūno masė : 70 kg 

 
 

Rizikos valdymo priemonės 
Asmeninės apsaugos priemonės : Naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. 

Išsamesnes specifikacijas žiūrėkite SDL 8 skyriuje. 
Veiksmingumas (priemonės) : 90 % 

 
Asmeninės apsaugos priemonės : Mūvėti tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN 374 

reikalavimus. 
Išsamesnes specifikacijas žiūrėkite SDL 8 skyriuje. 

 
Organizacinės priemonės, skirtos 
sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, 
sklaidą ir poveikį 

: Laikoma, kad laikomasi tinkamų pagrindinių profesinės 
higienos reikalavimų 

 
Techninės sąlygos ir priemonės : Vietinė ištraukiamoji ventiliacija 

Dulkių susidarymo vietose įrengti atitinkamą ištraukiamąją 
vėdinimo sistemą. 

 
Asmeninės apsaugos priemonės : Galimo poveikio atveju: 

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. 
 

Pritaikymo tipas : Medžiagų perkrovimai 
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Techninės sąlygos ir priemonės : Automatizuota užduotis 

Naudoti medžiagą uždaroje sistemoje. 

 
2.2.4  ES 2 - CS 4:  Darbuotojų poveikio kontrolė: Naudoti pramoninės gamybos 
vietose (Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės 
gamybos procesuose, kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba 
procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos, Medžiagų ar mišinių 
perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose vietose) 
(PROC3, PROC8b) 
 
Produkto savybės 

Medžiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

: <= 25 % 

 
Fizikinė būsena (naudojimo metu) : kristalinis, ar, milteliai 
Fizikinė būsena (naudojimo metu) : Kietoji medžiaga, vidutinis dulkėtumas 

 
Naudojamas kiekis 

Naudojami kiekiai : 600 kg per dieną 
 

Naudojimo dažnis ir trukmė 
Poveikio trukmė : 3 val. 

 
Rizikos valdymo neįtakojami žmogiškieji veiksniai 

Kvėpavimo tūris : 10 m3 per dieną 
Poveikis per odą : Apima sąlyčio su oda plotą iki 
 : 1980 cm2 
Kūno masė : 70 kg 

 
 

Rizikos valdymo priemonės 
Asmeninės apsaugos priemonės : Naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. 

Išsamesnes specifikacijas žiūrėkite SDL 8 skyriuje. 
Veiksmingumas (priemonės) : 90 % 

 
Asmeninės apsaugos priemonės : Mūvėti tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN 374 

reikalavimus. 
Išsamesnes specifikacijas žiūrėkite SDL 8 skyriuje. 

 
Organizacinės priemonės, skirtos 
sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, 
sklaidą ir poveikį 

: Laikoma, kad laikomasi tinkamų pagrindinių profesinės 
higienos reikalavimų 

 
Techninės sąlygos ir priemonės : Vietinė ištraukiamoji ventiliacija 

Dulkių susidarymo vietose įrengti atitinkamą ištraukiamąją 
vėdinimo sistemą. 

 
Asmeninės apsaugos priemonės : Galimo poveikio atveju: 

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. 
 

Pritaikymo tipas : Maišymo operacijos 
Produkto pakavimas 
Medžiagų perkrovimai 
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Techninės sąlygos ir priemonės : Naudoti medžiagą uždaroje sistemoje. 

Automatizuota užduotis 

 
2.2.5  ES 2 - CS 5:  Darbuotojų poveikio kontrolė: Naudoti pramoninės gamybos 
vietose (Sumaišymas ar įmaišymas grupiniuose (partijiniuose) procesuose, Cheminių 
medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai 
nepritaikytoje vietoje, Medžiagų ar mišinių perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) 
tam specialiai pritaikytose vietose, Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant) 
(PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC13) 
 
Produkto savybės 

Medžiagos koncentracija 
mišinyje/gaminyje 

: <= 25 % 

 
Fizikinė būsena (naudojimo metu) : Vandeninis tirpalas 
Paaiškinimai : Apima naudojimą esant aplinkos temperatūrai. 

 
Naudojamas kiekis 

Naudojami kiekiai : 600 kg per dieną 
 

Naudojimo dažnis ir trukmė 
Poveikio trukmė : 3 val. 

 
Rizikos valdymo neįtakojami žmogiškieji veiksniai 

Kvėpavimo tūris : 10 m3 per dieną 
Poveikis per odą : Apima sąlyčio su oda plotą iki 
 : 960 cm2 
Kūno masė : 70 kg 

 
 

Rizikos valdymo priemonės 
Asmeninės apsaugos priemonės : Naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. 

Išsamesnes specifikacijas žiūrėkite SDL 8 skyriuje. 
Veiksmingumas (priemonės) : 90 % 

 
Asmeninės apsaugos priemonės : Mūvėti tinkamas pirštines, išbandytas pagal EN 374 

reikalavimus. 
rūgščių poveikiui atsparūs apsauginiai drabužiai 

 
Organizacinės priemonės, skirtos 
sutrukdyti/apriboti išsiskyrimą, 
sklaidą ir poveikį 

: Laikoma, kad laikomasi tinkamų pagrindinių profesinės 
higienos reikalavimų 

 
Techninės sąlygos ir priemonės : Vietinė ištraukiamoji ventiliacija 

 
 
 

2.3. ES 2  Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį 
 

2.3.1  ES 2 - CS 1:  Išleidimas į aplinką ir poveikis aplinkai: Naudoti pramoninės 
gamybos vietose (Mišinių ruošimas, Naudojimas pramoninėje vietoje, sukeliant 
įterpimą į ir (arba) ant gaminio) (ERC2, ERC5) 
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apsaugos tikslas Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį (išmatuoti 
duomenys, Kitos aplinkybės (nestandartinė 
priemonė)) 

RCR 

Gėlas vanduo 2,93 µg/l (Koncentracija grįsta, Nikelis) 0,82 

Nuotekų valymo įrenginiai 0,00038 mg/l (Koncentracija grįsta, Nikelis) < 0,01 

Jūros vanduo 0,3 µg/l (Koncentracija grįsta, Nikelis) 0,04 

Dirvožemis 16,21 mg/kg (Koncentracija grįsta, Nikelis) 0,54 

Antrinis apnuodijimas Koncentracija grįsta, Nikelis, Blogiausio atvejo 
prielaida 

0,72 

2.3.2  ES 2 - CS 2:  Išleidimas į aplinką ir poveikis aplinkai: Naudoti pramoninės 
gamybos vietose (Mišinių ruošimas, Naudojimas pramoninėje vietoje, sukeliant 
įterpimą į ir (arba) ant gaminio) (ERC2, ERC5) 
 
 

apsaugos tikslas Poveikio įvertinimas ir nuoroda į jo šaltinį (išmatuoti 
duomenys, Kitos aplinkybės (nestandartinė 
priemonė)) 

RCR 

Gėlas vanduo 2,9 µg/l (Koncentracija grįsta, Nikelis) 0,82 

Jūros vanduo 0,3 µg/l (Koncentracija grįsta, Nikelis) 0,04 

Dirvožemis 16,2 mg/kg (Koncentracija grįsta, Nikelis) 0,54 

 
 

2.3.3  ES 2 - CS 3:  Poveikis darbuotojams: Naudoti pramoninės gamybos vietose 
(Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai 
nepritaikytoje vietoje, Medžiagų ar mišinių perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) 
tam specialiai pritaikytose vietose, Darbai su kietomis neorganinėmis medžiagomis 
esant normaliai temperatūrai) (PROC8a, PROC8b, PROC26) 
 

Patekimo būdas ir poveikio 
tipai 

Poveikio įvertinimas RCR 

Odos 0,000018 mg/cm² (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Ilgalaikis, Vietinis, Cheminių medžiagų ar mišinių 
perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai 
nepritaikytoje vietoje, Medžiagų ar mišinių perkėlimas 
(įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose 
vietose) 

0,04 

įkvepiamas 0,096 mg/m³ (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Trumpalaikis, sisteminis, Cheminių medžiagų ar mišinių 
perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai 
nepritaikytoje vietoje, Medžiagų ar mišinių perkėlimas 
(įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose 
vietose) 

< 0,01 

įkvepiamas 0,096 mg/m³ (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Trumpalaikis, Vietinis, Cheminių medžiagų ar mišinių 
perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai 
nepritaikytoje vietoje, Medžiagų ar mišinių perkėlimas 
(įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose 
vietose) 

0,14 

įkvepiamas 0,032 mg/m³ (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Ilgalaikis, sisteminis, Cheminių medžiagų ar mišinių 

0,64 
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perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai 
nepritaikytoje vietoje, Medžiagų ar mišinių perkėlimas 
(įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose 
vietose) 

įkvepiamas 0,032 mg/m³ (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Ilgalaikis, Vietinis, Cheminių medžiagų ar mišinių 
perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai 
nepritaikytoje vietoje, Medžiagų ar mišinių perkėlimas 
(įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose 
vietose) 

0,64 

 
 

2.3.4  ES 2 - CS 4:  Poveikis darbuotojams: Naudoti pramoninės gamybos vietose 
(Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos 
procesuose, kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba 
procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos, Medžiagų ar mišinių 
perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose vietose) 
(PROC3, PROC8b) 
 

Patekimo būdas ir poveikio 
tipai 

Poveikio įvertinimas RCR 

Odos 0,000018 mg/cm² (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Ilgalaikis, Vietinis, Medžiagų ar mišinių perkėlimas 
(įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose 
vietose) 

0,04 

įkvepiamas 0,096 mg/m³ (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Trumpalaikis, sisteminis, Medžiagų ar mišinių perkėlimas 
(įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose 
vietose) 

< 0,01 

įkvepiamas 0,096 mg/m³ (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Trumpalaikis, Vietinis, Medžiagų ar mišinių perkėlimas 
(įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose 
vietose) 

0,14 

įkvepiamas 0,032 mg/m³ (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Ilgalaikis, sisteminis, Medžiagų ar mišinių perkėlimas 
(įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose 
vietose) 

0,64 

įkvepiamas 0,032 mg/m³ (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Ilgalaikis, Vietinis, Medžiagų ar mišinių perkėlimas 
(įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose 
vietose) 

0,64 

 
 

2.3.5  ES 2 - CS 5:  Poveikis darbuotojams: Naudoti pramoninės gamybos vietose 
(Sumaišymas ar įmaišymas grupiniuose (partijiniuose) procesuose, Cheminių 
medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai 
nepritaikytoje vietoje, Medžiagų ar mišinių perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) 
tam specialiai pritaikytose vietose, Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant) 
(PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC13) 
 

Patekimo būdas ir poveikio Poveikio įvertinimas RCR 
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tipai 

Odos 0,00018 mg/cm² (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Ilgalaikis, Vietinis, Sumaišymas ar įmaišymas grupiniuose 
(partijiniuose) procesuose, Cheminių medžiagų ar mišinių 
perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai 
nepritaikytoje vietoje, Medžiagų ar mišinių perkėlimas 
(įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose 
vietose) 

0,4 

įkvepiamas 0,003 mg/m³ (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Trumpalaikis, sisteminis, Sumaišymas ar įmaišymas 
grupiniuose (partijiniuose) procesuose, Cheminių 
medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) 
tam specialiai nepritaikytoje vietoje, Medžiagų ar mišinių 
perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai 
pritaikytose vietose) 

< 0,01 

įkvepiamas 0,003 mg/m³ (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Trumpalaikis, Vietinis, Sumaišymas ar įmaišymas 
grupiniuose (partijiniuose) procesuose, Cheminių 
medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) 
tam specialiai nepritaikytoje vietoje, Medžiagų ar mišinių 
perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai 
pritaikytose vietose) 

< 0,01 

įkvepiamas 0,001 mg/m³ (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Ilgalaikis, sisteminis, Sumaišymas ar įmaišymas 
grupiniuose (partijiniuose) procesuose, Cheminių 
medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) 
tam specialiai nepritaikytoje vietoje, Medžiagų ar mišinių 
perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai 
pritaikytose vietose) 

0,02 

įkvepiamas 0,001 mg/m³ (MEASE, Koncentracija grįsta, Nikelis, 
Ilgalaikis, Vietinis, Sumaišymas ar įmaišymas grupiniuose 
(partijiniuose) procesuose, Cheminių medžiagų ar mišinių 
perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai 
nepritaikytoje vietoje, Medžiagų ar mišinių perkėlimas 
(įkrovimas ir (arba) iškrovimas) tam specialiai pritaikytose 
vietose) 

0,02 

 
 

2.4. ES 2  Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias 
nustatoma, ar naudotojas laikosi poveikio scenarijuje apibrėžtų 
ribų 
 

Apie mastelio taikymą žr. 
Metal EUSES: http://www.arche-consulting.be/metal-csa-toolbox/du-scaling-tool 

 
 


