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1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 

1.1. Produkto identifikatorius 
   
Cheminės medžiagos pavadinimas: Super Start NP 10:35 + 2 % MgO + 5 % S + 2 % Zn- mikrogranulės 

 
1.2. Cheminės  medžiagos nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 

 
        1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai: neorganinės sudėtinės mineralinės azoto ir fosforo trąšos su antriniais elementais 

(MgO, S) ir mikroelementais (Zn). 
        1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai: nėra nustatyti. 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

Platintojas: Imlitex Agro, UAB 
Adresas:  Europos prospektas 124, Kaunas LT-46351, Lietuva 
Telefonas:   Tel.: (8-37) 215057, Faks.: (8-37) 215056 
El. paštas:  trasos@imlitex.lt 
Už SDL pildymą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: trasos@imlitex.lt 

 
1.4. Pagalbos telefono numeris 

  

Pavadinimas Gatvė Pašto indek-
sas/miestas 

Telefonas El. paštas Interneto 
svetainė 

Lietuvos apsinuodijimų kontro-
lės ir informacijos biuras 

Šiltnamių g. 29 LT-2043 Vilnius 
+370 687 53378 
+370 52 362052 

info@tox.lt www.tox.lt  

 
Bendrasis pagalbos telefonas 112. 

 

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 

 
2.1.  Cheminės medžiagos ar mišinio klasifikavimas 
 

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP): 
Eye Dam. 1; H318 Smarkiai pažeidžia akis. 
Aquatic Chronic 3; H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

 
2.2.   Ženklinimo elementai 

Cheminės medžiagos ženklinimas pagal CLP reglamentą Nr. 1272/2008 (GHS ženklinimas): 

 
Signalinis žodis:  Pavojinga  

 
Pavojaus piktogramos: 

 

   

   

Pavojingumo frazės: 

 H318  Smarkiai pažeidžia akis. 
H412  Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

 



 

Saugos duomenų lapas 
 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), ir 
Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2015/830 
 

Super Start NP 10:35  

2 lapas iš 9 
 

Sūkurimo data: 2018-07-17  
Peržiūros data:  2018-07-17 
 
Versija: 1.0 

 

2 
 

Pavojingumo frazės: 

P280  Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos 
priemones. 

P305 + P351 + P338  PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontak-
tinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti 
akis. 

P310  Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ ar-
ba kreiptis į gydytoją. 

P501  Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius teisės aktų reikalavimus. 
 

2.3.   Kiti pavojai 
PBT ir vPvB kriterijai: netaikoma. 

 

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

 
3.1.  Medžiagos 
 

Chemikalo  
pavadinimas 

CAS Nr. EB Nr. % 
Klasifikacija pagal 

1272/2008/EC  
(CLP) direktyvą 

Registracijos Nr. 

Amonio divandenilio 
ortofosfatas 

7722-76-1 231-764-5 57-67 Neklasifikuojama 01-2119488166-29-0077 

Superfosfatai 8011-76-5 232-379-5 23-33 Eye Dam. 1; H318 01-2119488967-11-0031 

Amonio sulfatas 7783-20-2 231-984-1 7-17 Neklasifikuojama 01-2119455044-46-0163 

Magnio oksidas 1309-48-4 215-171-9 2,3-3,3 Neklasifikuojama  

Cinko oksidas 1314-13-2 215-222-5 < 2,5 
Aquatic Acute 1; H400 

Aquatic Chronic 1; 
H410 

01-2119463881-32 

 
 

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

 

 
 
4.1.  Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
 

Bendrosios pastabos: Sąmonės neturinčiam sužeistajam neduokite maisto ar gėrimų. Paguldykite nukentėjusįjį ant 
šono ir patikrinkite, ar kvėpavimo takai nėra užsikišę. 

 
Įkvėpus: Nukentėjusįjį iš užterštos vietos išveskite į gryną orą. Jei nukentėjusiojo kvėpavimo takai užsikišę, atlikite 
dirbtinį kvėpavimą. Kreipkitės į gydytoją. 
 
Patekus ant odos: Išmeskite užterštus drabužius ir avalynę. Patekus ant odos, nedelsiant ją nuplaukite dideliu kiekiu 
vandens. Pasireiškus simptomams, kvieskite gydytoją. 
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Patekus į akis: Nesukelkite vėmimo! Burną išplaukite vandeniu! Kreipkitės į gydytoją! Parodykite gydytojui šį sau-
gos duomenų lapą ar etiketę. 
 
Prarijus: Nesukelkite vėmimo! Burną išplaukite vandeniu! Kreipkitės į gydytoją! Parodykite gydytojui šį saugos 
duomenų lapą. 

 

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

 

 
 
5.1.  Gesinimo priemonės 
 

Tinkamos gesinimo priemonės: 
Paskirstytas vandens srautas. Nenaudoti cheminių medžiagų. 

 
5.2.  Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Kaitinant gali susidaryti kenksmingų garų / dujų. 
 

5.3.  Patarimai gaisrininkams 
Stenkitės neįkvėpti gaisro ar kaitinimo metu susidariusių garų/dujų. Greta esančius konteinerius atvėsinkite vandeniu ir 
perkelkite toliau nuo ugnies (jei įmanoma). 
 

 

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

 
6.1.  Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros          

Apsauginiai akiniai. Pirštinės. Respiratorius. Kruopščiai išvalykite. Išvėdinkite. Dėvėkite tinkamas pirštines ir akių / 
veido apsaugą. Venkite dulkių susidarymo. 

 
6.2.  Ekologinės atsargumo priemonės 

Neleisti patekti nuotėkoms į paviršinius ir gruntinius vandenis, nuotekas. 
 
6.3.  Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Nuplauti ir išmesti į tinkamas talpas, skirtas šalinimui. Atliekų pakartotinis naudojimas ar perdirbimas. 
 
6.4.  Nuoroda į kitus skirsnius 

Dėl informacijos apie poveikio kontrolę ir asmens apsaugą žiūrėti į 8 skirsnį. 
 

7 SKIRSNIS. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

 
7.1.  Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

Laikyti uždarytą sausoje vietoje. Vengti drėgmės. 
 

7.2.  Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Laikykite pagal vietos nuostatas. Laikykite vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikykite atskirai nuo maisto, gėrimų ir 
pašaro. Saugokite nuo saulės ir didesnės nei 50 °C temperatūros. 

7.3.  Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 
Nėra duomenų. 
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8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA 

 
8.1.  Kontrolės parametrai 

DNEL reikšmės 
Amonio divandenilio ortofosfatas: (7722-76-1) Worker dermal long term (systemic effects) 34,7 mg/kg; 
Amonio divandenilio ortofosfatas: (7722-76-1) Worker inhalation long term (systemic effects) 6,1 mg/m³; 
Amonio divandenilio ortofosfatas: (7722-76-1) Consumer dermal long term (systemic effects) 20,8 mg/kg; 
Amonio divandenilio ortofosfatas: (7722-76-1) Consumer inhalation long term (systemic effects) 1,8 mg/m³; 
Amonio divandenilio ortofosfatas: (7722-76-1) Consumer oral long term (systemic effects) 2,1 mg/kg; 
Superfosfatai: (8011-76-5) Worker dermal long term (systemic effects) 17,4 mg/kg; 
Superfosfatai: (8011-76-5) Worker inhalation long term (systemic effects) 3,1 mg/m³; 
Superfosfatai: (8011-76-5) Consumer dermal long term (systemic effects) 10,4 mg/kg; 
Superfosfatai: (8011-76-5) Consumer inhalation long term (systemic effects) 0,9 mg/m³; 
Superfosfatai: (8011-76-5) Consumer oral long term (systemic effects) 2,1 mg/kg; 
Amonio sulfatas: (7783-20-2) Worker dermal long term (systemic effects) 42,667 mg/kg; 
Amonio sulfatas: (7783-20-2) Worker inhalation long term (systemic effects) 11,167 mg/m³; 
Amonio sulfatas: (7783-20-2) Consumer dermal long term (systemic effects) 12,8 mg/kg; 
Amonio sulfatas: (7783-20-2) Consumer inhalation long term (systemic effects) 1,667 mg/m³; 
Amonio sulfatas: (7783-20-2) Consumer oral long term (systemic effects) 6,4 mg/kg; 
 
PNEC reikšmės: 
Amonio divandenilio ortofosfatas: (7722-76-1) fresh water 1,7 mg/L; 
Amonio divandenilio ortofosfatas: (7722-76-1) marine water 0,17 mg/L; 
Amonio divandenilio ortofosfatas: (7722-76-1) water, intermittent release 17 mg/L; 
Amonio divandenilio ortofosfatas; (7722-76-1) water treatment plant 10 mg/L; 
Superfosfatai: (8011-76-5) fresh water 1,7 mg/L; 
Superfosfatai: (8011-76-5) marine water 0,17 mg/L; 
Superfosfatai: (8011-76-5) water, intermittent release 17 mg/L; 
Superfosfatai: (8011-76-5) water treatment plant 10 mg/L; 
Amonio sulfatas: (7783-20-2) fresh water 0,312 mg/L; 
Amonio sulfatas: (7783-20-2) marine water 0,0312 mg/L; 
Amonio sulfatas: (7783-20-2) water, intermittent release 0,53 mg/L; 
Amonio sulfatas: (7783-20-2) fresh water sediment 0,063 mg/kg; 
Amonio sulfatas: (7783-20-2) soil 62,6 mg/kg; 
Amonio sulfatas: (7783-20-2) water treatment plant 16,18 mg/kg; 

 
8.2.  Poveikio kontrolė 
  
8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės 

Laikykitės asmeninės higienos normų (plaukite rankas prieš pertraukas ir baigę darbus). Dirbdami nevalgykite, neger-
kite ir nerūkykite. Venkite sąlyčio su akimis ir oda. Neįkvėpkite garų/aerozolių. Asmenines apsaugos priemones priva-
loma naudoti tik naudojant profesionaliai arba dideles pakuotes (ne namų ūkiui skirtas pakuotes). Vartotojai turi laiky-
tis produkto etiketėje nurodytų rekomendacijų. 

8.2.2. Asmeninės apsaugos priemonės 
 

Akių apsauga: Apsauginiai nepralaidūs akiniai (EN 166). 
Rankų apsauga: Apsauginės pirštinės (EN 374). 
Odos apsauga: Apsauginiai medvilniniai darbo drabužiai ir visą pėdą dengianti avalynė. 
Kvėpavimo sistemos apsauga: Jei ore esančių dulkių koncentracija padidėjusi, dėvėti kaukę su filtru P2 (EN140). 
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9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Išvaizda (agregatinė būsena, spalva):  Kietos, žalios spalvos granulės 
Kvapas:  Bekvapis 
Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH: 5,5 – 7 
Lydymosi/užšalimo temperatūra, oC:  130 – 210 
Pradinė virimo temperatūra / intervalas, oC:  Nėra duomenų 
Pliūpsnio temperatūra, oC:  Nėra duomenų 
Garavimo greitis:  Nėra duomenų 
Degumas (kietų medžiagų, dujų):  Nėra duomenų 
Sprogstamumo ribinės vertės, tūrio %: Nėra duomenų 
Garų slėgis, kPa:  Nėra duomenų 
Tankis, g/cm3:   0,9 – 1,2 
Tirpumas vandenyje: Tirpsta vandenyje 
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Nėra duomenų 
Savaiminio užsidegimo temperatūra, oC: Savaime neužsiliepsnoja 
Skilimo temperatūra, oC: Nėra duomenų 
Klampa Nėra duomenų 
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:  Produktas nėra sprogus 
Oksidacinės savybės: Neturi oksiduojančių savybių 

 
9.2.  Kita informacija   

Nėra duomenų. 
 

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 
 

10.1. Reaktingumas 
Stabilus normaliomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis. 

 

10.2. Cheminis stabilumas 
Stabilus naudojant tinkamai ir laikantis darbo/naudojimo/laikymo instrukcijų (žr. 7 skyrelį). 

 
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 

Gaminys yra stabilus įprastomis naudojimo sąlygomis ir laikantis naudojimo ir laikymo instrukcijų. 
 
10.4. Vengtinos sąlygos 

Saugokite nuo karščio ir užsidegimo šaltinių. 
 
10.5. Nesuderinamos medžiagos 

Stiprios bazės ir stiprios rūgštys. 
 
10.6. Pavojingi skilimo produktai 

Įprastomis sąlygomis pavojingų skaidymosi produktų nėra. Degimo/sprogimo metu susidariusios dujos yra pavojingos 
sveikatai. 
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11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 
11.1. Informacija apie toksinį poveikį 
 

Pavojingumo klasės  
Ūmus toksiškumas 
 

Chemikalo pavadinimas Poveikio tipas Tipas Tipas Laikas Reikšmė Pastabos 
Amonio divandenilio or-
tofosfatas (7722-76-1) 

Oralinis(ė)  LD50 žiurkė  > 2000 mg/kg  

Amonio divandenilio or-
tofosfatas (7722-76-1) 

Dermalinis(ė) LD50 žiurkė  > 5000 mg/kg  

Amonio divandenilio or-
tofosfatas (7722-76-1) 

Inhaliacinis(ė) LD50 žiurkė 4 h > 5 mg/L Dulkės / aerozolis 

Superfosfatai (8011-76-5) Oralinis(ė) LD50 žiurkė  2000 mg/kg  
Superfosfatai (8011-76-5) Dermalinis(ė) LD50 žiurkė  5000 mg/kg  

Superfosfatai (8011-76-5) Inhaliacinis(ė) LD50 žiurkė 4 h 5 mg/L Dulkės / aerozolis 
Amonio sulfatas (7783-20-2) Oralinis(ė) LD50 žiurkė  4250 mg/kg  

Amonio sulfatas (7783-20-2) Dermalinis(ė) LD50 žiurkė  2000 mg/kg  

Amonio sulfatas (7783-20-2) Inhaliacinis(ė) LD50 žiurkė 4 h 1 mg/L Dulkės / aerozolis 

 
Odos ėsdinimas/dirginimas 
Superfosfatai (8011-76-5): (Triušis) Ėsdinančios medžiagos kategorija: 1 (negrįžtamas poveikis akims), OECD 405 
Acute Eye, Irritation/Corrosion 
 
Stiprus akių pažeidimas/sudirginimas 
Negalima trinti akių, mechaninis dirginimas. 

 
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas 
Nėra duomenų. 

 
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms; Kancerogeniškumas; Toksiškumas reprodukcijai 
Amonio sulfatas (7783-20-2): oralinis NOAEL žiurkė,  52 savaitės, 284 mg/kg per dieną. 
Amonio sulfatas (7783-20-2) toksinis poveikis vystymuisi: NOAEL žiurkė 1500 mg kilogramui kūno svorio per dieną 

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) - vienkartinis poveikis 
Nėra duomenų. 

 
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) - kartotinis poveikis 
Nėra duomenų. 

 
Aspiracijos pavojus 
Nėra duomenų. 

Galimas poveikis sveikatai 

Įkvėpus: Gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą. 
Prarijus: Gali būti žalingas, galimi virškinamo trakto sutrikimai. 
Patekus ant odos: Lengvas odos dirginimas. 
Patekus į akis: Gali sukelti akių dirginimą. 
Kiek mums žinoma, cheminės, fizinės ir toksikologinės savybės nebuvo išsamiai ištirtos. 
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12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 
12.1. Toksiškumas 
 

12.1.1. Ūmus toksiškumas: 
 

Medžiaga 
(CAS) 

Tipas Reikšmė Išlaikymo 
laikas 

Tipas Organizmas Metodas 

amonio 
divandenilio 
ortofosfatas  
(7722-76-1) 

LL50 85,9 mg/L 96 h žuvis Oncorhynchus 
mykiss 

OECD Guideli-
ne 203 (Fish, 
Acute Toxicity 
Test) 

EL50 1790 mg/L 72 h vandens blusa Daphnia carinata - 
IC50 100 mg/L 72 h dumbliai - - 

superfosfatai  
(8011-76-5) 

LC50 85,9 mg/L 4 dienos žuvis Oncorhynchus 
mykiss 

- 

EL50 1790 mg/L 72 h vandens blusa Daphnia carinata - 
NOEC 87,6 mg/L 72 h dumbliai Pseudokirchneriella 

subcapitata 
- 

amonio 
sulfatas  
(7783-20-2) 

LC50 53 mg/L 96 h žuvis Oncorhynchus 
mykiss 

- 

LC/EC/IC50 169 mg/L 48 h vandens blusa Daphnia carinata - 
EC50 2700 mg/L 72 h dumbliai Chlorella vulgaris - 

 
12.1.2. Ilgalaikis toksiškumas: 
 

Medžiaga (CAS) Tipas Reikšmė Išlaikymo laikas Tipas Organizmas 
amonio sulfatas 
(7783-20-2) 

EC10 5,29 mg/l 30 dienų Žuvis Lepomis macrochirus 

EC10 3,12 mg/l 70 dienų Vandens bestuburiai Hyalella azteca 
 
12.2. Patvarumas ir skaidomumas 

Azotas yra biologiškai skaidus. Fosforas gali sudaryti netirpius geležies / aliuminio fosfatus arba tapti dirvožemio or-
ganinių medžiagų dalimi. Biologiškai skaidūs produktai, kurių skaidymas vyksta pagal natūralų azoto, esančio augalų 
mitybos pagrindu, nitrifikacijos / denitrifikacijos ciklą. 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas 
Bioakumuliacija nenumatoma. Amoniako (NH4 +) jonai absorbuojami į dirvožemio daleles. Fosforas greitai patenka į 
dirvožemio tirpalą, bet netrukus prisijungia prie dirvožemio komponentų ir tampa nejudrus. 

12.4. Judrumas dirvožemyje 
Nėra duomenų.. 

 

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
Nėra duomenų. 

 
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 

Pavojingas vandens aplinkai. 
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13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 

 
 
13.1. Atliekų tvarkymo metodai 
 

Medžiagos atliekų tvarkymas 
Atliekos turi būti šalinamos laikytis visų galiojančių įstatymų ir direktyvų dėl atliekų tvarkymo. 
 

Rekomenduotinos suterštos taros šalinimo būdas 
Pakuotės atliekos turi būti šalinamos laikantis visų galiojančių įstatymų ir direktyvų dėl pakuočių atliekų tvarkymų. 
 

 

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA DĖL PAVOJINGŲ KROVINIŲ GABENIMO KELIAIS (ADR), JŪ-
RŲTRANSPORTU (IMDG/GGVS) ARBA ORU (ICAO/IATA) 

 
14.1. JT numeris: - 
 
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas: - 
 
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s): - 
 
14.4. Pakuotės grupė: - 
 
14.5. Pavojus aplinkai: - 
 
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams: - 
 

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

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

- Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.birželio 
27 d. įsakymu Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503). 
- Atliekų tvarkymo taisyklės. (nauja redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 
3 d.  įsakymu Nr. D1-368, Žin., 2011, Nr. Nr. 57-2721). 
- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos socia-
linės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331, Žin., 2007, Nr123-5055). 
- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl 
cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių me-
džiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, 
Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 
93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (Europos Sąjungos oficialusis leidinys, Nr. L 396,  30.12.2006, klaidų atitai-
symas - L 136/3, 2007 5 29 ). 
- KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 2010 m. gegužės 20 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH). (OL 2010, L 133/1, p.1). 
- 2008 metų gruodžio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių 
medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis Direktyvas 
67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1). 
- Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EB)  1272/2008 (GHS-CLP). 
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15.2. Cheminės saugos vertinimas 
Cheminės saugos vertinimo atlikti nereikalaujama. 

 

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA 

    
Prieš naudodami gaminį perskaitykite saugos duomenų lapą. 

 
Duomenys šiose saugos specifikacijose pateikti remiantis turimomis žiniomis ir atitinka apdorojimo dieną turimą in-
formaciją. Informacijoje turi būti pateikti pagrindiniai punktai, susiję su šiose specifikacijose minimo produkto saugiu 
naudojimu jį laikant, perdirbant, transportuojant ir šalinant. Duomenys negali būti taikomi kitiems produktams. Jei 
produktas skiedžiamas, maišomas ar perdirbamas su kitomis medžiagomis, arba perdirbamas, tai šiose saugumo speci-
fikacijose pateiktų duomenų negalima perkelti taip pagamintai naujai medžiagai, jei jose aiškiai nenurodyta kitaip. 
Vartotojas privalo imtis tinkamų priemonių ir vykdyti galiojančiais įstatymais numatytus reikalavimus. Galutinis bet 
kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su 
jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai 
galimi. 

 
Saugos duomenų lapo pabaiga 


