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1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 

1.1 Produkto identifikatorius 
 

Prekinis pavadinimas  
Anodal EC-2 liq  

 

Medžiagos numeris: 148387 
 

 

UFI: XEH0-U0NE-700M-5SVF 
 
1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 

 

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai 
Naudojimo tipas: Pramoninis naudojimas 

 
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) 

Odos dirginimas, 2 kategorija 
 

 H315: Dirgina odą. 
 

Akių dirginimas, 2 kategorija 
 

 H319: Sukelia smarkų akių dirginimą. 
 

2.2 Ženklinimo elementai 

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

Pavojaus piktogramos 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signalinis žodis 
 

: Atsargiai 
 

Pavojingumo frazės 
 

: H315 Dirgina odą. 
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 



 

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 

 

 
 

 

Anodal EC-2 liq  Puslapis  2(13) 

Medžiagos raktas: KS16563  Peržiūros data: 05.06.2022  

Versija: 1 - 4 / LT  Išspausdinimo data: 10.12.2022 

 
 

Atsargumo frazės 
 

: 
Prevencija:  

P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą. 
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ naudoti akių (veido) 
apsaugos priemones. 

Greitoji pagalba:  

P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens 
kiekiu. 
P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją. 
P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į 
gydytoją. 
P362 + P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš 
vėl apsivelkant. 
 

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 
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. 

 
Specialiai paminėtų pavojų nėra. 

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

3.2 Mišiniai 

Cheminė prigimtis 
 

: anijoninis 
 

Komponentai 
Paaiškinimai :  Nėra pavojingų ingredientų 

 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

Bendroji pagalba 
 

:  Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 

 
Įkvėpus 
 

:  Įkvėpus, išvesti į gryną orą. 
 

Patekus ant odos 
 

:  Nedelsiant nuplauti gausiu vandens kiekiu. 
Kreiptis į gydytoją. 
 

Patekus į akis :  Nedelsiant gerai praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais, 
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 ne trumpiau kaip 15 minučių. 

Kreiptis į gydytoją. 
 

Prarijus 
 

:  Prarijus, nedelsiant kreiptis į nuodų kontrolės centrą arba į 
gydytoją. 
Simptominis gydymas. 
 

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. 

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 

5.1 Gesinimo priemonės 

Tinkamos gesinimo 
priemonės 
 

:  Produktas yra suderinamas su standartinėmis 
priešgaisrinėmis medžiagomis. 
 

Netinkamos gesinimo 
priemonės 
 

:  Jokių apribojimų 
 

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Specifiniai pavojai gaisro 
metu 
 

:  Anglies oksidai 
Azoto oksidai (NOx) 
 

5.3 Patarimai gaisrininkams 

Speciali apsaugos įranga, 
skirta gaisrininkams 
 

:  Autonominis kvėpavimo aparatas  
 

Tolesnė informacija 
 

:  Nedegioji. 
 

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). 
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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. 
 

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

Saugaus naudojimo 
rekomendacijos 
 

: Nėra būtinos jokios specialios priemonės. 
Naudojant ir tvarkant tinkamai nereikalingos jokios specialios 
priemonės 
 

Patarimai apie apsaugą nuo 
gaisro ir sprogimo 
 

:  Laikytis įprastų pramoninių priešgaisrinių priemonių  
 

Higienos priemonės 
 

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

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. Laikyti atokiau nuo 
uždegimo šaltinių.  
 

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 

Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės. 

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

Medžiagos 
pavadinimas 

Naudojimo 
pabaiga 

Paveikimo būdai Potencialus poveikis 
sveikatai 

Vertė 

Sodium thiosulphate 
CAS Nr.: 7772-98-7 

Darbuotojai Įkvėpimas Ilgalaikis - sisteminis 
poveikis 

374 mg/m3 

 Bendra 
populiacija 

Įkvėpimas Ilgalaikis - sisteminis 
poveikis 

110 mg/m3 

 Bendra 
populiacija 

Oralinis Ilgalaikis - sisteminis 
poveikis 

14 mg/m3 

Syrups, hydrolyzed 
starch, hydrogenated 
CAS Nr.: 68425-17-2 

Darbuotojai Įkvėpimas Ilgalaikis - sisteminis 
poveikis 

5 mg/m3 

 Paaiškinimai:DNEL 



 

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 

 

 
 

 

Anodal EC-2 liq  Puslapis  5(13) 

Medžiagos raktas: KS16563  Peržiūros data: 05.06.2022  

Versija: 1 - 4 / LT  Išspausdinimo data: 10.12.2022 

 
 Darbuotojai Odos Ilgalaikis - sisteminis 

poveikis 
2000 mg/kg 
kūno svoris / 
diena 

 Paaiškinimai:DNEL 

 Vartotojai Įkvėpimas Ilgalaikis - sisteminis 
poveikis 

0,89 mg/m3 

 Paaiškinimai:DNEL 

 Vartotojai Odos Ilgalaikis - sisteminis 
poveikis 

2000 mg/kg 
kūno svoris / 
diena 

 Paaiškinimai:DNEL 

 Vartotojai Oralinis Ilgalaikis - sisteminis 
poveikis 

200 mg/kg 
kūno svoris / 
diena 

 Paaiškinimai:DNEL 

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

Medžiagos pavadinimas Aplinkos sritis Vertė 

Sodium thiosulphate 
CAS Nr.: 7772-98-7 

Vanduo 0,8 mg/l 

 sūrus vanduo 0,08 mg/l 
 Nuotekų valymo įrenginys 102,6 mg/l 
Syrups, hydrolyzed starch, 
hydrogenated 
CAS Nr.: 68425-17-2 

Gėlasis vanduo 0,973 mg/l 

 Protarpinis naudojimas, išskyrimas 0,973 mg/l 
 Jūros vanduo 0,097 mg/l 
 Nuotekų valymo įrenginys 66,7 mg/l 
 Gėlojo vandens nuosėdos 3,63 mg/kg 

sauso svorio 
(s.sv) 

 Jūros nuosėdos 0,363 mg/kg 
sauso svorio 
(s.sv) 

 Dirvožemis 0,15 mg/kg 
sauso svorio 
(s.sv) 

8.2 Poveikio kontrolė 

Asmeninės apsauginės priemonės 

Akių apsauga :  Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai 
 

Rankų apsauga 
Paaiškinimai : Chemikalams atsparios pirštinės 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 
 

Apsauginės priemonės :  Vengti patekimo ant odos ir į akis. 
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9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Agregatinė būsena : Vandeninis tirpalas 
 

Spalva 
 

:  šviesiai geltona 
 

Kvapas 
 

:  nenurodyta 
 

Kvapo atsiradimo slenkstis 
 

:  nereikalaujama  
 

Lydymosi temperatūra 
 

: Netaikoma  
 

Virimo temperatūra 
 

: apytikriai 100 °C (1.013 hPa) 
 

Viršutinė sprogumo riba / 
Viršutinė degumo riba 
 

: nenustatyta  
 

Žemutinė sprogumo riba / 
Žemutinė degumo riba 
 

: nenustatyta  
 

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 
 

: 10,8 - 11,4 (20 °C) 
Koncentracija: 100 % 
 

Klampa 
Dinaminė klampa 

 
: neturima duomenų  

 
Kinematinė klampa 

 
: neturima duomenų  

 
Tirpumas 

Tirpumas vandenyje 
 

:  (20 °C) 
tirpus  

 
Pasiskirstymo koeficientas: n-
oktanolis/vanduo 
 

: nenustatyta  
 

Garų slėgis 
 

: nenustatyta  
 

Santykinis tankis 
 

: neturima duomenų  
 

Tankis 
 

: 1,21 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa) 
 

Santykinis garų tankis : nenustatyta  
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Dalelių savybės 

Dalelių dydis 
 

: Netaikoma 
 

9.2 Kita informacija 

Sprogmenys  
 

: neturima duomenų  
 

Oksidacinės savybės 
 

: neturima duomenų  
 

Degiosios kietosios medžiagos 
Degimo indeksas 

 
: Netaikoma  

 
Savaiminis užsidegimas : neturima duomenų  

 

Metalo korozijos greitis 
 

: neturima duomenų  
 

Garavimo greitis 
 

:  nenustatyta  
 

Mažiausia užsidegimo 
energija 
 

: nenustatyta 
 

Santykinė molekulinė masė 
 

: neturima duomenų 
 

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 
 

: Nežinomas. 
 

10.5 Nesuderinamos medžiagos 

Vengtinos medžiagos 
 

:  nežinoma 
 

10.6 Pavojingi skilimo produktai 

Nėra, jeigu naudojama ir tvarkoma, kaip numatyta. 

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 

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

Ūmus toksiškumas 

Produktas: 
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Ūmus toksiškumas prarijus 
 

:  Paaiškinimai: neturima duomenų 

 
Ūmus toksiškumas įkvėpus 
 

:  Paaiškinimai: neturima duomenų 
 

Ūmus toksiškumas susilietus 
su oda 
 

:  Paaiškinimai: neturima duomenų 
 

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas 

Produktas: 

Metodas : įvertinimas pagrįstas aukšta pH verte 
Rezultatas : dirginantis 

 

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas 

Produktas: 

Metodas : įvertinimas pagrįstas aukšta pH verte 
Rezultatas : dirginantis 

 

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas 

Produktas: 

Paaiškinimai : neturima duomenų 
 

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms 

Produktas: 

Genotoksiškumas in vitro 
 

: Paaiškinimai: neturima duomenų 

 
Mutageninis poveikis 
lytinėms ląstelėms- 
Vertinimas 
 

:  Informacijos neturima. 

 

Kancerogeniškumas 

Produktas: 

Kancerogeniškumas - 
Vertinimas 
 

:  Informacijos neturima. 
 

Toksiškumas reprodukcijai 

Produktas: 

Toksiškumas reprodukcijai - 
Vertinimas 
 

:  Informacijos neturima. 
 

STOT (vienkartinis poveikis) 

Produktas: 

Paaiškinimai : neturima duomenų 
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STOT (kartotinis poveikis) 

Produktas: 

Paaiškinimai : neturima duomenų 
 

Kartotinių dozių toksiškumas 

Produktas: 

Paaiškinimai : Tokios informacijos nėra. 
 

Toksiškumas įkvėpus 

Produktas: 

neturima duomenų 
 

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. 

 

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 

12.1 Toksiškumas 

Produktas: 

Toksiškumas žuvims 
 

:  Paaiškinimai: neturima duomenų 
 

Toksiškumas dafnijoms ir 
kitiems vandens 
bestuburiams 
 

:  Paaiškinimai: neturima duomenų 
 

Toksiškumas dumbliams ir 
(arba) vandens augalams 
 

:  Paaiškinimai: neturima duomenų 
 

Toksiškumas žuvims (Lėtinis 
toksiškumas) 
 

: Paaiškinimai: neturima duomenų 
 

Toksiškumas 
mikroorganizmams 
 

:   
Paaiškinimai: neturima duomenų 
 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

Produktas: 

Biologinis skaidomumas 
 

:  Paaiškinimai: neturima duomenų 
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12.3 Bioakumuliacijos potencialas 

Produktas: 

Bioakumuliacija 
 

:  Paaiškinimai: neišbandyta. 
 

12.4 Judumas dirvožemyje 

neturima duomenų 

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. 
 

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. 

 

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis 

Produktas: 

Paplitimo keliai ir likimas 
aplinkoje 
 

:  neturima duomenų 
 

Papildoma ekologinė 
informacija 
 

:  neturima duomenų 
 

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 

Produktas :  Šalinti pagal vietines taisykles. 
 

Užterštos pakuotės :  Apsvarstyti perdirbimo galimybę. 
 

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 

Skirsniai nuo 14.1. iki 14.5. 
 
 

ADR not restricted  
 

ADN not restricted  
 

RID not restricted  
 

IATA not restricted  
 

IMDG not restricted  
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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. 
 

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 
gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo 
apribojimai (XVII Priedas) 
 

: Reikia atsižvelgti į toliau nurodytų 
įrašų apribojimo sąlygas: 
Numeris sąraše 3  

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 

Kol kas nėra medžiagos arba šio produkto sudėtyje esančių medžiagų cheminės saugos įvertinimo 
(CSA). 

16 SKIRSNIS. Kita informacija 

Kitų santrumpų pilnas tekstas 

 

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 
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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 
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 

Mišinio klasifikavimas: Klasifikavimo procedūra: 

Skin Irrit. 2 H315 Remiantis produkto duomenis arba 
vertinimu 

Eye Irrit. 2 H319 Remiantis produkto duomenis arba 
vertinimu 

 
 
 

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 
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iš šių produktų turėtumėte įsigyti ir peržiūrėti taikomą medžiagos saugos duomenų lapo 
informaciją.  Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į Heubach. 

 
LT / LT 

 

 
 


