SAUGOS DUOMEN LAPAS
Pagal EB reglament Nr. 1907/2006 (REACH), II pried

SCHÖNOX PL
1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrov s arba mon s identifikavimas
Produkto identifikatorius
Gaminio pavadinimas
Gaminio apib dinimas

SCHÖNOX PL
Cemento mišinys

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo b dai ir nerekomenduojami naudojimo b dai
Santrauka / išvada: dar neparuošta.
Išsami informacija apie saugos duomen lapo teik
Gamintojas / tiek jas

SCHÖNOX GmbH
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl
Vokietija

Asmens, atsakingo už š SDL, el.
paštas
Pagalbos telefono numeris
Nacionalin konsultacin
Vokietija
Austrija
Šveicarija

Tel. +49 (0)2547-910-0
Faks. +49 (0)2547-910-101
El. p. info@schoenox.com
p. Hericks
kristin.hericks@akzonobel.com
+49-170-2255126

staiga / Apsinuodijim centras
+49 (0)30 192 40 (Poisen Center Berlin)
+43 (0) 1 406 43 43 (VIZ)
+41 (0) 44 251 51 51 (STIZ)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai
Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Gaminio apibr žtis
Mišinys
Produktas pagal 1999/45/EB direktyv ir jos priedus klasifikuojamas kaip pavojingas.
Klasifikacija
Xi; R41, R37/38
Pavojai žmoni sveikatai
Gali smarkiai pažeisti akis. Dirgina kv pavimo takus ir od .
Ženklinimo elementai
Pavojaus simbolis (-iai)

Pavojaus pob dis
Rizikos fraz s

Dirginanti
R41 Gali smarkiai pažeisti akis.
R37/38 Dirgina kv pavimo takus ir od .
S2 Saugoti nuo vaik .
S22 Ne kv pti dulki .
S24/25 Vengti patekimo ant odos ir akis.
S26 Patekus akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir
kreiptis gydytoj .

Saugos fraz s
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Papildomi ženklinimo elementai

Kiti pavojai
Kiti pavojai, kurie n ra nurodyti
klasifikacijoje

S37/39 M
ti tinkamas pirštines ir naudoti aki (veido)
apsaugos priemones.
Netaikoma

Ši medžiag tvarkant ir / arba naudojant gali kilti dulki ,
kurios gali sukelti mechanin aki , odos, nosies ir gerkl s
sudirginim .

3 SKIRSNIS. Sud tis arba informacija apie sudedam sias dalis
Medžiaga / mišinys
Cheminis apib dinimas

Komponento
pavadinimas

Mišinys
Cementas su sumažintu chromat kiekiu pagal REACH,
mineraliniai užpildai ir priedai.

Identifikatoriai

%

Klasifikacija
67/548/EEB

Reglamentas (EB) Tipas
Nr. 1272/2008 (CLP)

Kvarcas

EB: 238-878-4
50 - 100 Neklasifikuojama. Neklasifikuojama.
CAS: 14808-60-7

[2]

Cementas,
portlandcementis,
chemin s medžiagos

EB: 266-043-4
10 - 25
CAS: 65997-15-1

Xi; R41, R37/38

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335i

[1] [2]

Cementas, aliuminio
oksidas, chemin s
medžiagos

EB: 266-045-5
10 - 25
CAS: 65997-16-2

Xi; R41, R37/38

Neklasifikuojama.

[1]

Kalcio dihidroksidas

EB: 215-137-3
CAS: 1305-62-0

< 1,0

Xi; R41, R37/38

Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H335i

[1] [2]

Kalcio sulfatas

EB: 231-900-3
CAS: 7778-18-9

< 1,0

Neklasifikuojama. Neklasifikuojama.

Tipas

[1] Medžiagos, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai arba aplinkai
[2] Medžiagos, kurioms nustatytos ribin s poveikio darbo aplinkoje vert s.
[3] Medžiagos, atitinkan ios PBT (patvarios, bioakumuliacin s ir toksiškos chemin s
medžiagos) kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII pried .
[4] Medžiagos, atitinkan ios vPvB (labai patvarios ir didel s bioakumuliacijos chemin s
medžiagos) kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII pried .
Jei yra nustatytos ribin s poveikio darbo aplinkoje vert s, jos nurodytos 8 skirsnyje.
Visas aukš iau nurodyt R frazi arba H teigini tekstas pateiktas 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemon s
Pirmosios pagalbos priemoni aprašymas
Išleidimo data:
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Bendra informacija

Patekus akis

kv pus

Patekus ant odos

Prarijus
Pagalb teikian
asmen
apsaugos priemon s

Visais atvejais, jei d l ko nors abejojama, arba jei simptomai
neišnyksta, reikia kreiptis gydytoj . Niekada nieko ned ti burn be
mon s esan iam žmogui. Jei nukent jusysis prarad s s mon ,
paguldyti j taip, kad neuždust , ir kreiptis gydytoj .
Patikrinti, ar yra, ir išimti kontaktinius l šius. Nedelsiant ne mažiau
kaip 15 minu
skalauti akis tekan iu vandeniu, vokus laikant
atmerktus. Nedelsiant kreiptis gydytoj .
Perkelti nukent jus gryn or . Nukent jus laikyti šiltai ir jo
netrikdyti. Jei nukent jusysis nekv puoja, kv puoja nereguliariai arba
sta, reikia atlikti dirbtin kv pavim , arba parengtas darbuotojas turi
jam duoti kv puoti deguonimi.
Nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti užterštus batus. Gerai
nuplauti od vandeniu su muilu arba naudoti tinkam prausikl .
NENAUDOTI tirpikli ar skiedikli .
Prarijus nedelsiant kreiptis gydytoj ir parodyti pakuot arba etiket .
Nukent jus laikyti šiltai ir jo netrikdyti. Neskatinti v mimo.
Negalima imtis joki veiksm , kelian
rizik žmon ms, arba be
tinkamo pasirengimo. Pagalb teikian iam asmeniui gali b ti
pavojinga daryti dirbtin kv pavim burna burn .

Svarbiausi simptomai ir poveikis ( mus ir uždelstas)
Galimas mus poveikis sveikatai
Patekus akis
kv pus
Patekus ant odos
Prarijus

Smarkiai dirgina akis. Gali smarkiai pažeisti akis.
Dirgina kv pavimo sistem .
Dirgina od .
Dirgina burn , gerkl ir skrand .

Per didelio poveikio požymiai / simptomai
Patekus akis
Gali pasireikšti šie neigiami simptomai:
skausmas arba dirginimas,
ašarotekis,
paraudimas.
kv pus
Gali pasireikšti šie neigiami simptomai:
kv pavimo tak sudirginimas,
kosulys.
Patekus ant odos
Gali pasireikšti šie neigiami simptomai:
sudirginimas,
paraudimas.
Prarijus
Konkre
duomen n ra.
Nurodymas apie bet kokios neatid liotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingum
Pastabos gydytojui
Gydyti pagal simptomus. Jei nukent jusysis prarijo arba kv
didel
gaminio kiek , nedelsiant kreiptis apsinuodijim gydymo specialist .

5 SKIRSNIS. Priešgaisrin s priemon s
Gesinimo priemon s
Tinkamos gesinimo
priemon s
Netinkamos gesinimo
priemon s

Naudoti esamam gaisrui gesinti tinkamas gesinimo medžiagas.
Rekomenduojama: alkoholiui atsparios putos, CO2, milteliai, vandens
aerozolis.
Nežinoma

Special s medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Išleidimo data:
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Pavojai, kuriuos gali
sukelti medžiaga ar
mišinys
Pavojingi terminio skilimo
produktai
Patarimai ugniagesiams
Special s ugniagesi
prevenciniai veiksmai
Specialios ugniagesi
saugos priemon s

Degant r ksta tiršti juodi d mai. Skilimo produkt poveikis gali b ti
pavojingas sveikatai.
Gali susidaryti šie skilimo produktai: anglies monoksidas, anglies
dioksidas, d mai, azoto oksidai.

Kilus gaisrui nedelsiant atskirkite vykio viet evakuodami visus
netoliese esan ius asmenis. Negalima imtis joki veiksm , kelian
rizik žmon ms, arba be tinkamo pasirengimo.
Ugniagesiai turi dirbti su tinkama apsaugos ranga ir naudoti uždar
kv pavimo aparat (SCBA) su visiškai veid uždengian ia kauke su
teigiamu sl giu. Ugniagesi apranga ( skaitant šalmus, apsauginius
batus ir pirštines), atitinkanti Europos standart EN 469, užtikrina
bazin apsaugos lyg avarij su chemin mis medžiagomis atveju.

6 SKIRSNIS. Avarij likvidavimo priemon s
Asmens atsargumo priemon s, apsaugos priemon s ir skubios pagalbos proced ros
Pašalinti užsidegimo šaltinius ir užtikrinti pakankam ventiliacij .
Neteikiantiems pagalbos
Vengti kv pti gar arba aerozolio. Žr. 7 ir 8 dalyse nurodytas
darbuotojams
apsaugos priemones.
Pagalbos teik jams
Jei išpylimui sutvarkyti reikalinga speciali apranga, skaitykite 8
skirsnyje pateikt informacij apie tinkamus ir netinkamus audinius.
Papildomos informacijos apie higienos priemones taip pat pateikta 8
skirsnyje.
Aplinkosaugin s
Neleisti, kad gaminio patekt kanalizacij ar vandens telkinius. Jei
atsargumo priemon s
gaminys užterš ežer , up ar kanalizacijos vandenis, laikantis
vietini reikalavim , informuoti apie tai atitinkamas valdžios
institucijas.
Gaminio sulaikymo ir
Išsipylus gamin sulaikyti ir surinkti naudojant nedegias sugerian ias
valymo proced ros bei
medžiagas, pvz., sm , žemes, vermikulit arba diatomitines žemes,
priemon s
ir sud ti utilizavimui skirt gamini talpykl laikantis vietini
reikalavim (žr. 13 dal ). Geriausia valyti valikliu. Vengti naudoti
tirpiklius.
Nuorodos kitus skirsnius Žr.1 skirsnyje pateikt kontaktin informacij , kur kreiptis nelaimingo
vykio atveju.
Žr. 8 skirsnyje pateikt informacij apie tinkamas asmens apsaugos
priemones.
Žr. 13 skirsnyje pateikt papildom informacij apie atliek tvarkym .

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sand liavimas
Šiame skirsnyje pateikiami bendri patarimai ir rekomendacijos. D l poveikio scenarijuje (-uose)
pateikt konkretaus naudojimo duomen , žr. 1 skirsnyje nurodytas naudojimo sritis.
Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemon s
Apsaugos priemon s
Naudoti tinkamas asmenin s saugos priemones (žr. 8 skirsn ).
Saugotis, kad medžiagos nepatekt akis, ant odos ar ant drabuži .
Nenuryti. Vengti kv pti dulki . Naudoti tik esant tinkamam v dinimui.
Jei ventiliacija yra nepakankama, naudoti tinkam respiratori . Laikyti
originalioje talpykloje arba kitoje tinkamoje talpykloje, pagamintoje iš
suderinamos medžiagos; kai gaminys nenaudojamas, talpykla turi b ti
sandariai uždaryta. Tuš iose talpyklose lieka gaminio liku , tod l jos
Išleidimo data:
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Patarimai d l bendros
darbo higienos

Saugaus sand liavimo
lygos, skaitant visus
nesuderinamumus

Rekomendacijos d l
konkretaus galutinio
naudojimo

gali b ti pavojingos. Nenaudoti talpykl pakartotinai.
Šios medžiagos naudojimo, sand liavimo ir apdirbimo vietose
draudžiama valgyti, gerti ir r kyti. Darbuotojai prieš valgydami,
gerdami ar r kydami turi nusiplauti rankas ir veid . Nusivilkti
užterštus drabužius ir nusiimti užterštas apsaugos priemones prieš
einant valgymui skirtas zonas. Papildomos informacijos apie
higienos priemones taip pat pateikta 8 skirsnyje.
Sand liuoti laikantis vietini taisykli . Laikyti originalioje talpykloje,
apsaugotoje nuo tiesiogin s saul s šviesos, sausoje, v sioje, gerai
dinamoje vietoje atokiai nuo nesuderinam medžiag (žr. 10
skirsn ), maisto ir g rim . Iki pradedant naudoti talpykl laikyti
sandariai uždaryt . Atidarytos talpyklos turi b ti sandariai uždaromos
ir, kad gaminys neišb gt , laikomos vertikaliai.
ra

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija / asmens sauga
Šiame skirsnyje pateikiami bendri patarimai ir rekomendacijos. D l poveikio scenarijuje (-uose)
pateikt konkretaus naudojimo duomen , žr. 1 skirsnyje nurodytas naudojimo sritis.
Kontrol s parametrai
Profesinio poveikio ribin s vert s
Komponento pavadinimas Ribin s poveikio vert s
TRGS900 AGW (Vokietija).
Kvarcas (SiO2)
Informacija: Darbas ir proced ros, kuri metu darbuotojai per
alveolines dulkes yra veikiami kristalinio silicio dioksido kvarco ir
kristobalito forma, Vokietijoje yra reglamentuojami pagal nacionalines
taisykles TRGS 559 ir TRGS 906, ir turi b ti atitinkamai vertinami.
Turi b ti laikomasi profesini poveikio ver
dulk ms:
: 3 mg/m³; Forma: kvepiamos dulk s.
TWA: 10 mg/m³; Forma: bendra dulki koncentracija.
Cementas,
portlandcementis, chemin s
medžiagos

TRGS900 AGW (Vokietija, 8/2010).
TWA: 5 mg/m 3 8 valandos. Pavidalas: kvepiamos dulk s.

Kalcio dihidroksidas

ES Ribin s poveikio vert s darbo aplinkoje (Europa, 12/2009).
3
TWA: 5 mg/m 8 valandos.

Kalcio sulfatas

TRGS900 AGW (Vokietija, 8/2010).
TWA: 6 mg/m 3 8 valandos. Pavidalas: alveolin frakcija.

Kvarcas (SiO2)

GKV_MAK (Austrija, 9/2007).
AMV: 0,15 mg/m3 1 valanda. Pavidalas: kvepiamos dulk s.

Kalcio dihidroksidas

GKV_MAK (Austrija, 9/2007).
CEIL: 4 mg/m³, 8 kartai per pamain , 5 min. Pavidalas: galima kv pti
frakcija.
TWA: 2 mg/m³, 8 kartai per pamain , 8 valandos. Pavidalas: galima
kv pti frakcija.

Kalcio sulfatas

GKV_MAK (Austrija, 9/2007).
3
TWA: 5 mg/m 8 valandos. Pavidalas: galima kv pti frakcija.
PEAK: 10 mg/m³, 2 kartai per pamain , 60 min. Pavidalas: galima

Išleidimo data:
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kv pti frakcija.
Kvarcas (SiO2)

SUVA (Šveicarija, 1/2009). Pastabos: ne laikinai.
TWA: 0,15 mg/m3 8 valandos. Pavidalas: kvepiamos dulk s.

Kalkakmenis

SUVA (Šveicarija, 1/2009).
TWA: 10 mg/m3 8 valandos. Pavidalas: galima kv pti frakcija.
SUVA (Šveicarija, 1/2009). Pastabos: ne laikinai.
TWA: 3 mg/m 3 8 valandos. Pavidalas: kvepiamos dulk s.

Kalcio dihidroksidas

SUVA (Šveicarija, 1/2009). Pastabos: ne laikinai.
TWA: 5 mg/m 3 8 valandos. Pavidalas: galima kv pti frakcija.

Bendros ribin s poveikio darbo aplinkoje vert s visoms dulk ms: 10 mg/m³ kvepiamai frakcijai; 3
mg/m³ alveolinei frakcijai.
Rekomenduojamos
steb senos proced ros

Jei šiame gaminyje yra medžiag , kurioms yra nustatytos ribin s
poveikio vert s, gali b ti reikalinga žmoni , darbo vietos oro ir
biologin steb sena siekiant vertinti, ar ventiliacija arba kitos
kontrol s priemon s yra efektyvios, ir ar reikia naudoti kv pavimo tak
apsaugos priemones. Turi b ti atsižvelgta Europos standart EN 689
l poveikio kvepiant chemines medžiagas vertinimo metod ir
nacionalinius norminius dokumentus d l pavojing medžiag
nustatymo metod .

Išvestin s poveik sukelian ios vert s (DEL)
DEL nežinomos.
Prognozuojama koncentracija aplinkoje (PEC)
PEC nežinoma.
Poveikio kontrol
Tinkamos technin s
valdymo priemon s

Užtikrinti tinkam ventiliacij . Kur tai praktiškai pagr sta, ventiliacij
reikia užtikrinti naudojant vietin ištraukiam
ventiliacij ir ger
bendr oro ištraukim . Jei užtikrinti mažesnei už ribin daleli ir gar
koncentracijai to nepakanka, naudoti tinkamas kv pavimo tak
apsaugos priemones.
Sausai šlifuojant, pjaunant dujomis ir / arba virinant saus pavirši gali
kilti dulk s ir / arba r kti pavojingi d mai. Jeigu poveikio ne manoma
išvengti naudojant vietin ištraukiam
ventiliacij , turi b ti
naudojamos tinkamos kv pavimo tak apsaugos priemon s.

Individualios apsaugos priemon s
Higienos priemon s
Po chemini medžiag naudojimo, prieš valgant, r kant ir naudojantis
tualetu bei darbo pabaigoje kruopš iai nusiplauti plaštakas, dilbius ir
veid . Nusivilkti užterštus drabužius ir juos išskalbti prieš naudojant
kit kart .
Aki / veido apsauga
Naudoti aki apsaugos priemones, skirtas apsisaugoti nuo skys
pursl .
Rank apsauga
Dirbant su cheminiais produktais, jei vertinus pavoj tai b tina, vis
laik turi b ti d vimos atsparios chemikalams, nelaidžios pirštin s,
tenkinan ios aprobuotus standartus. 4–8 val. (prasiskverbimo laikas):
nitrilo pirštin s.
Bendrov s rekomenduojamos – pagamintos „KCL GmbH“, Vokietija:
pirštini tipas: DERMATRIL 740; sluoksnio storis: 0,11 mm; metodas:
DIN EN 374.
Išleidimo data:
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Odos apsauga

Kv pavimo tak apsauga

Poveikio aplinkai kontrol

Darbuotojai turi vilk ti antistatinius drabužius, pagamintus iš
nat ralaus pluošto arba aukštai temperat rai atsparaus sintetinio
pluošto.
Atsižvelgiant atliekam darb ir esam pavoj reikia pasirinkti
tinkam avalyn ir visas kitas papildomas odos apsaugos priemones,
kurios prieš naudojant š gamin turi b ti patvirtintos specialisto.
Apsauginiai kremai gali pad ti, kad produktas neveikt odos, ta iau j
negalima naudoti, jei produkto ant odos jau pateko.
Respiratori reikia rinktis atsižvelgiant žinom arba numanom
koncentracij , produkto pavoj ir pasirinkto respiratoriaus saugaus
darbo ribines vertes. Rekomenduojama: vienkartin nuo sveikatai
žaling daleli sauganti kauk (FFP2).
Jokios specialios priemon s nereikalingos. Neleisti, kad gaminio
patekt kanalizacij ar vandens telkinius.

9 SKIRSNIS. Fizin s ir chemin s savyb s
Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Agregatin b sena
Kieta [Milteliai]
Spalva
Pilka [Tamsiai]
Kvapas
Specifinis [Silpnas]
Kvapo atsiradimo
Nenustatyta
slenkstis
pH
ra
Lydymosi / užšalimo
ra
temperat ra
Pradin virimo
ra
temperat ra ir virimo
temperat ros intervalas
Pli psnio temperat ra
[Gaminys nepalaiko degimo]
Garavimo greitis
Nenustatyta
Degumas (kieta medžiaga, Nenustatyta
dujos)
Degimo trukm
Nenustatyta
Degimo greitis
Nenustatyta
Sprogumo ribos
ra
Gar sl gis
Nenustatyta
Gar tankis
Nenustatyta
Tankis
1,44 g/cm³ [20 °C]
Tirpumas
ra
Pasiskirstymo
Nenustatyta
koeficientas: n-oktanolis /
vanduo
Savaiminio
ra
užsiliepsnojimo
temperat ra
Skilimo temperat ra
Nenustatyta
Klampa
ra
Sprogumo savyb s
Nenustatyta
Oksidacin s savyb s
Nenustatyta
Kita informacija
Papildomos informacijos n ra

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas
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Reaktingumas

Pavojing reakcij
galimyb
Vengtinos s lygos

ra joki konkre
su šiuo gaminiu ar jo sudedamosiomis dalimis
susijusi reaktingumo bandym duomen .
Rekomenduojamomis laikymo ir darbo s lygomis gaminys stabilus (žr.
7 dal ).
Normaliomis laikymo ir naudojimo s lygomis pavojingos reakcijos
nevyksta.
Konkre
duomen n ra.

Nesuderinamos
medžiagos
Pavojingi skilimo
produktai

Kad neprasid
stipri egzotermin reakcija, laikyti atokiai nuo:
oksiduojan
medžiag , stipri šarm ir stipri r gš .
Normaliomis laikymo ir naudojimo s lygomis pavojingi skilimo
produktai nesusidaro.

Cheminis stabilumas

11 SKIRSNIS. Toksikologin informacija
Informacija apie toksikologin poveik
Duomen apie pat preparat n ra. Preparatas pagal 1999/45/EB direktyv ir jos priedus n ra
klasifikuojamas kaip pavojingas.
mus toksiškumas

ra

Komponento
pavadinimas

Rezultatas

Kalcio
dihidroksidas

LD50 oralin

Dirginimas / sdinimas

Žiurk s

Doz

Poveikis

7 340 mg/kg

–

Apie reikšming poveik arba kritinius pavojus nežinoma.

Komponento
pavadinimas

Rezultatas

Kalcio
dihidroksidas

Akys – stiprus
dirginimas

Jautrinimas
Mutageniškumas
Kancerogeniškumas
Toksiškumas reprodukcijai
Teratogeniškumas

šys

šys

Triušiai

vertis

Poveikis

Pastabos

–

10 miligram

–

Apie reikšming poveik arba kritinius pavojus nežinoma.
ra
ra
ra
ra

Galimas mus poveikis sveikatai ir informacija apie tik tinus poveikio b dus
Patekus akis
Smarkiai dirgina akis. Gali smarkiai pažeisti akis.
kv pus
Dirgina kv pavimo sistem .
Patekus ant odos
Dirgina od .
Prarijus
Dirgina burn , gerkl ir skrand .
Su fizin mis, chemin mis ir toksin mis savyb mis susij simptomai
Patekus akis
Gali pasireikšti šie neigiami simptomai:
skausmas arba dirginimas,
ašarotekis,
paraudimas.
Išleidimo data:
2012.05.31
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kv pus

Patekus ant odos

Prarijus

Gali pasireikšti šie neigiami simptomai:
kv pavimo tak sudirginimas,
kosulys.
Gali pasireikšti šie neigiami simptomai:
sudirginimas,
paraudimas.
Konkre
duomen n ra.

Uždelstas ir mus poveikis, taip pat chroniškos trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio pasekm s
Vertinimas
Remiantis m
duomen baze, poveikis nežinomas.
Kita informacija
Bendra informacija
Kancerogeniškumas
Mutageniškumas
Teratogeniškumas
Poveikis vystymuisi
Poveikis vaisingumui

Pakartotinai arba ilg laik kvepiamos dulk s gali sukelti l tin
kv pavimo tak sudirginim .
Apie reikšming poveik arba kritinius pavojus nežinoma.
Apie reikšming poveik arba kritinius pavojus nežinoma.
Apie reikšming poveik arba kritinius pavojus nežinoma.
Apie reikšming poveik arba kritinius pavojus nežinoma.
Apie reikšming poveik arba kritinius pavojus nežinoma.

12 SKIRSNIS. Ekologin informacija
Ekotoksiškumas
Duomen apie pat preparat n ra.
Neleisti, kad gaminio patekt kanalizacij ar vandens telkinius.
Preparatas buvo vertintas naudojant standartin pavojing medžiag direktyvos 1999/45/EB metod ir
ra klasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai.
Komponento
pavadinimas
Kalcio
dihidroksidas

Rezultatas

šys

min LC50 33884,4 µg/L g lame
vandenyje
Nuolatin nestebimo poveikio
koncentracija 56 mg/L j ros vandenyje

Kalcio sulfatas

min EC50 3200000 µg/L g lame
vandenyje
min LC50 >1910000 µg/L g lame
vandenyje
min LC50 >1970000 µg/L g lame
vandenyje

Poveikis

Žuvys – Clarias gariepinus –
mailius
Žyvys – Poecilia reticulata –
jaunos, 3 savai

96 val.
96 val.

Dumbliai – Navicula seminulum
žiagyviai – Ceriodaphnia
dubia – <24 val.
Žuvys – Pimephales promelas –
nuo 1 iki 7 dien
Dafnijos – Daphnia magna –
mailius – <24 val.

96 val.
48 val.
96 val.
3 savait s

Nuolatin nestebimo poveikio
koncentracija 360 mg/L g lame
vandenyje

Vertinimas

ra

Patvarumas ir skaidomumas
Vertinimas

ra

Bioakumuliacijos potencialas
Išleidimo data:
2012.05.31
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Duomen n ra.
Judrumas dirvožemyje
Dirvos / vandens
pasiskirstymo koeficientas
(Koc)
Judrumas

Nenustatyta

Duomen apie pat preparat n ra.

PBT (patvarios, bioakumuliacin s ir toksiškos chemin s medžiagos) ir vPvB (labai patvarios ir
didel s bioakumuliacijos chemin s medžiagos) vertinimo rezultatai
PBT
Netaikoma
vPvB
Netaikoma
Kitas nepageidaujamas
Apie reikšming poveik arba kritinius pavojus nežinoma.
poveikis

13 SKIRSNIS. Atliek tvarkymas
Šiame skirsnyje pateikiami bendri patarimai ir rekomendacijos. D l poveikio scenarijuje (-uose)
pateikt konkretaus naudojimo duomen , žr. 1 skirsnyje nurodytas naudojimo sritis.
Neleisti, kad gaminio patekt kanalizacij ar vandens telkinius.
Atliekos turi b ti tvarkomos laikantis valstybini ir vietini taisykli .
Atliek tvarkymo metodai
Tvarkymo metodai

Pavojingos atliekos
Europos atliek katalogas
(EWC)

Special s sp jimai

Šio gaminio, jo tirpal ir bet koki šalutini produkt atliek tvarkymas
visais atvejais turi atitikti aplinkosaugos ir atliek tvarkymo norminius
aktus bei visus vietin s valdžios reikalavimus. Gamini liku ius ir
neperdirbamus produktus atiduoti tvarkyti licencijuotai atliek
tvarkymo monei.
Tuš ios pakuot s turi b ti perdirbamos. Atliekos gali b ti deginamos
arba užkasamos tik kai jas perdirbti yra ne manoma.
Gamintojo turimomis žiniomis, šis gaminys nelaikomas ES direktyvos
91/689/EEB apibr žtomis pavojingomis atliekomis.
Šio gaminio, kai jis šalinamas kaip atliekos, klasifikacija pagal
Europos atliek katalog :
17 01 07 betono, plyt , plyteli ir keramikos mišiniai, nepriklausantys
grupei 17 01 06.
Jei gaminys sumaišomas su kitomis atliekomis, šis kodas gali
negalioti. Jei gaminys sumaišomas su kitomis atliekomis, turi b ti
priskirtas atitinkamas kodas. Papildomos informacijos kreipkit s
vietin atliek tvarkym priži rin
valdžios institucij .
Ši medžiaga ir jos talpykla turi b ti šalinamos saugiai. R pestingai
tvarkyti ištuštintas, bet neišvalytas ir neišskalautas talpyklas. Tuš iose
talpyklose ir j
kluose gali b ti gaminio liku . Vengti išsipylusios
medžiagos pasklidimo, nutek jimo ir patekimo dirv , vandens
telkinius, drenažo ir kanalizacijos sistemas.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenim
ADR/RID
JT numeris

Išleidimo data:

Nereglamentuojama

2012.05.31

IMDG
Nereglamentuojama

IATA
Nereglamentuojama
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Teisingas krovinio
pavadinimas

-

-

-

Klas s

-

-

-

Pakuot s grup

-

-

-

Pavojai aplinkai

Ne.

Ne.

Ne.

Papildoma informacija

-

-

-

Etiket

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavim
Medžiagai ar mišiniui taikytini saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teis s aktai
ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH),
XIV priedas. S rašas medžiag , kurioms reikalingas leidimas
Didel susir pinim
raše n ra nei vienos sudedamosios dalies.
kelian ios medžiagos
XVII priedas. Tam tikr
Netaikoma
pavojing chemini
medžiag , j mišini ir
gamini gamybos, teikimo
rinkai ir naudojimo
apribojimai.
Nacionaliniai reikalavimai
Biocidini produkt
direktyva
Sand liavimo kodas
Potvarkis d l pavojing
vyki
Pavojingumo vandeniui
klas
Organiniai halogen
junginiai (AOX)
Laki
medžiag kiekis
(Šveicarija)
Papildoma informacija
GIS KODAS
EMI KODAS
Chemin s saugos
vertinimas

Netaikoma
ra
Netaikoma
1 Priedas Nr. 4
Gaminyje n ra organini halogen jungini , d l kuri gal
organini halogen jungini koncentracija nuotekose.
Leistinas

padid ti

ZP1 – Cementinis gaminys su sumažintu chromat kiekiu (Cr6+ < 2
ppm).
-/Chemin s saugos vertinimas neatliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija
Santrumpos ir akronimai

Išleidimo data:

ATE = maus toksiškumo vertis
CLP = Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas
[Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008]

2012.05.31
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DNEL = išvestin ribin poveikio nesukelianti vert
EUH teiginys = CLP pavojaus teiginys
PNEC = Prognozuojama neveiki koncentracija
RRN = REACH registracijos numeris
Proced ra, naudota nustatyti klasifikacij pagal Reglament (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Klasifikacija
Patvirtinimas
Skai iavim metodas
Skin Irrit. 2, H315
Skai iavim metodas
Eye Dam. 1, H318

Visas H teigini tekstas

H315 Dirgina od .
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H335i Gali dirginti kv pavimo takus.

Visas klasifikacij tekstas Eye Dam. 1, H318
[CLP/GHS]
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335i

Visas R frazi tekstas

SMARKUS AKI PAŽEIDIMAS /
AKI SUDIRGINIMAS – 1
kategorija
ODOS SDINIMAS /
DIRGINIMAS – 2 kategorija
SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS
KONKRE IAM ORGANUI (PO
VIENKARTINIO POVEIKIO)
KV PIMAS [Kv pavimo tak
sudirginimas] – 3 kategorija

R41 Gali smarkiai pažeisti akis.
R37/38 Dirgina kv pavimo takus ir od .

Visas klasifikacij tekstas Xi Dirginanti
[DSD/DPD]
Spausdinimo data
Išleidimo data
Redakcija

2012.05.31
2012.05.31
3

Šis ženklas nurodo duomenis, kurie pasikeit lyginant su ankstesne versija.
TIK PROFESIONALAMS.
SVARBI PASTABA. Šiame saugos duomen lape pateikta informacija n ra išsami; ji pagr sta m
turimomis žiniomis ir galiojan ia teisine reglamentacija. Kiekvienas asmuo, naudojantis š gamin bet
kokiam kitam tikslui, nei nurodytas technini duomen lape, prieš tai negav s rašytinio m
patvirtinimo d l gaminio tinkamumo šiam konkre iam tikslui, yra pats atsakingas už vis su tuo
susijusi rizik . Visada paties vartotojo atsakomyb yra imtis vis b tin veiksm , kad b
laikomasi
vietini taisykli ir teis s akt reikalavim . Jei yra galimyb , visada perskaitykite gaminio Saugos
duomen lap ir Technini duomen lap . Visi m
patarimai arba teiginiai apie gamin (šiame
duomen lape ir kitur) yra teisingi remiantis visomis m
žiniomis, ta iau mes nekontroliuojame
paviršiaus kokyb s ir s lyg , taip pat daugyb s kit veiksni , turin
takos gaminio naudojimui.
Tod l, išskyrus tuos atvejus, kai mes raštu tai patvirtiname, mes neprisiimame jokios atsakomyb s d l
gaminio savybi ar bet koki nuostoli ir žalos, kuri priežastis yra šio gaminio naudojimas. Visiems
tiekiamiems gaminiams ir duodamoms technin ms rekomendacijoms taikomos m
standartin s pardavimo s lygos. Prašykite šio dokumento kopijos ir
miai j perskaitykite. Šiame
duomen lape pateikta informacija retkar iais kei iama d l gytos naujos patirties ir nuolatinio gamini
tobulinimo politikos. Prieš naudodamas gamin vartotojas turi pats sitikinti, ar turi naujausi šio
duomen lapo redakcij . Šiame duomen lape pamin ti preki ženklai yra „Akzo Nobel“ preki
ženklai arba „Akzo Nobel“ turi j licencijas.
SCHÖNOX GmbH, Postbox 1140, D-48713 Rosendahl // http://www.schoenox.de
Išleidimo data:
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