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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS
1.1. Produkto identifikatorius: Kremas šveitimui "Yplon" gaivus. .
Produkto kodas : 16131564.
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:
skirtas valyti virtuvės įrangą, vonios kambarį ir kt. glazūruotus, emaliuotus, keraminius
paviršius .
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:
Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o., ul. Matejki 2A, 47-100 Strzelce Opolskie, Lenkija,
Tel. +48 077 40 49 100, Fax. +48 077 40 49 100, intersilesia@mcbride.eu .
1.4. Pagalbos telefono numeris: Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro
telefonas: (8 5) 2362052

2. GALIMI PAVOJAI
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas.
Klasifikacija pagal 1999/45EB: Neklasifikuojamas pavojingu sveikatai.
2.2 Ženklinimo elementai:
Biocidinis mišinys (žr. Skyrių 15).
Mišinys pritaikytas aerozoliui .
Laikantis direktyvos Nr. 1272/ 2008 ir jos pakeitimų .
Pavojaus piktogramos .

GHS07
Signalinis žodis :
PAVOJINGA
Pavojingumo frazės :
P319
Atsargumo frazės – Bendros :
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo
etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę .
Atsargumo frazės dėl Prevencijos
P264.1 Po naudojimo kruopščiai nusiplaukite rankas.
P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra
ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją .

2.3. Kiti pavojai: Nėra duomenų.
Mišinyje nėra medžiagų, klasifikuojamų kaip SVHC ,publikuotų pagal Europos (ECHA)
Cheminių medžiagų agentūra pagal straipsnį 57 :http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Mišinio neatitinka nei PBT nei vPvB kriterijams mišinių pagal pataisą XIII reglamento
1907 /2006 EB
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3. MEDŽIAGOS AR MIŠINIO KLASIFIKAVIMAS
3.2 Mišinys
Sudėtis
Identification
INDEX: 1001889CAS:
97489-15-1EC: 3070552REACH: 012119489924-20SULFONIC ACIDS,
C1417-SEC-ALKANE,
SODIUM SALTS
(SODIUM C14-17
ALKYL
SEC SULFONATE)
INDEX: 1001659CAS:
68439-463ALCOHOLS,
C10, ETHOXYLATED
(3
MOL EO) (C9-11
PARETH-3)

(EC) 1272/2008

67/548/EEC

Note

GHS07,
GHS05DgrAcute
Tox. 4, H302Skin Irrit.
2,
H315Eye Dam. 1,
H318Aquatic Chronic
3,
H412

XnXn;R22Xi;R38R41R52/53

0 <= x % < 2.5

GHS05DgrEye Dam. 1,
H318

XiXi;R41

0 <= x % < 2.5

%

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
Esant įtarimams ar pasijutus blogai, visada kreipkitės į gydytoją.
Niekada neduoti ko nors nuryti žmogui esant be sąmones.
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Patekus į akis: Atmerktas akis 15 minučių plaukite minkštu, švariu vandeniu.
Prarijus: Prarijus nedidelį kiekį (gurkšnį), išskalaukite burną vandeniu.
Kreiptis į gydytoją ir parodyti pakuotę ar etiketę.
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas): Nėra duomenų.
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą: Nėra duomenų.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
5.1. Gesinimo priemonės: netaikoma, mišinys nedegus. Milteliai, anglies dioksidas, putos ir
kt. gali būti naudojami. Nenaudoti tiesioginio vandens purškimo.
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: nėra.
5.3. Patarimai gaisrininkams: nėra.
6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:
Sekti 7 ir 8 skirsnių nurodymus.
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: Neleisti dideliam produkto kiekiui patekti į vandens
telkinius, upes ar kanalizaciją. Išsipylus absorbuoti neutraliomis medžiagomis, tokiomis
kaip smėlis, žemės. Susemti ir supilti į tam tikslui skirtą tarą ir tinkamai utilizuoti.
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:
Mažus kiekius sugerti, išvalyti ar absorbuoti ir pašalinti su įprastomis atliekomis.
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Didelius išsipylusius kiekius absorbuoti neutraliomis medžiagomis, tokiomis kaip smėlis,
žemės ir atiduoti perdirbti / nukenksminti.
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius: atsižvelgti į 8 ir 13 skirsnio informaciją.
7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės: Naudoti pagal nurodymus.
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: Saugoti originalioje
pakuotėje pastačius tiesiai vėsioje, tamsioje vietoje. Saugoti nuo vaikų. Naudoti tik
laikantis nurodymų.
7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) : Saugoti nuo vaikų.

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA
8.1. Kontrolės parametrai: Nėra duomenų.
8.2. Poveikio kontrolė
Kvėpavimo takų apsauginės priemonės: Nereikalingos naudojant pagal nurodymus.
Rankų apsauginės priemonės: Nereikalingos naudojant pagal nurodymus. Vengti ilgalaikio
ar pakartotino kontakto.
Akių apsauginės priemonės: Nereikalingos naudojant pagal nurodymus.
Odos apsauginės priemonės: Nereikalingos naudojant pagal nurodymus. Vengti ilgalaikio
ar pakartotino kontakto.
Poveikio trukmės kontrolė: Vengti ilgalaikio ar pakartotino kontakto.
Poveikio aplinkai kontrolė: Vengti ilgalaikio ar pakartotino kontakto.
9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Agregatinė būsena : Geltonas neskaidrus vientisas specifinio kvapo skystis
Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH: 8.5-11.5
Degumas : nedegi;
Specifinė masė, tankis g/cm3, kg/m3 : 1.2-1.5
Tirpumas vandenyje : tirpsta.
9.2. Kita informacija: Nėra.

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1. Reaktingumas: Nesukelia pavojingų reakcijų su kitomis medžiagomis naudojant pagal
paskirtį.
10.2. Cheminis stabilumas: Stabilus saugant vėsioje, sausoje vietoje.
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: Nėra duomenų.
10.4. Vengtinos sąlygos: Vengti ypatingai aukštos temperatūros poveikio.
10.5. Nesuderinamos medžiagos: Nėra duomenų.
10.6. Pavojingi skilimo produktai: Nėra duomenų.
11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1. Informacija apie toksinį poveikį:
Nėra duomenų.
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12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
12.1. Toksiškumas: Nėra duomenų.
12.2. Patvarumas ir skaidomumas: Preparato sudėtyje esančių paviršiaus aktyvių medžiagų
biologinis skilimas atitinka ES direktyvos 648/2004/EB reikalavimus. Kitos į preparato
sudėtį įeinančios medžiagos nedaro žalos aplinkai arba suskyla į mažai įtakojančias aplinką
medžiagas naudojant preparatą pagal paskirtį.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas: Nėra tikėtina mišinio bioakumuliacija.
12.4. Judumas dirvožemyje: tikėtinas visiškas mišinio judumas dirvožemyje.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Mišinyje nėra medžiagų klasifikuojamų PBT ar vPvB
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis: Nėra.
13. ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1. Atliekų tvarkymo metodai: Neleiskite atliekoms patekti į kanalizaciją ar vandens kelius.
Atliekas sutvarkyti pagal nustatytus reikalavimus.
Tarą ištuštunti, stenktis išlaikyti etiketę.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ
14.1. JT numeris: Netaikoma.
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas: Netaikoma.
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s) : Netaikoma.
14.4. Pakuotės grupė: Netaikoma.
14.5. Pavojus aplinkai: Netaikoma.
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams: Netaikoma.
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą:
Netaikoma.

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ
15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:
Europos parlamento ir tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 2008 m. gruodžio 16 d. 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.
15.2. Cheminės saugos vertinimas: nebuvo atliktas.

16. KITA INFORMACIJA
R frazių ir skaitmeninių ženklų sąrašas:
R38 Dirgina odą;
R41 Gali smarkiai pažeisti akis.
R22 Kenksminga prarijus. R 38 Dirgina odą. R41 Gali smarkiai pažeisti akis. R 52/53
Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens
ekosistemų pakitimus
H frazių sąrašas:
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H318 Smarkiai pažeidžia akis,
H302 Kenksminga prarijus.
H315 Dirgina odą.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
.
Santrumpos: ADR: Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais.
IMDG: Tarptautinė Jūrų pavojingus krovinius.
IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija.
ICAO: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija
RID: Tarptautinį pavojingų krovinių vežimas geležinkeliu.
WGK: Wassergefahrdungsklasse (Pavojingumo vandeniui klasė).
GHS07: Šauktukas
Informacija, pateikta šiame duomenų lape, mūsų žiniomis ir įsitikinimu, tiksli ir
pagrįsta mūsų produkto techninėmis žiniomis išdavimo dienai. Nesuteikiame jokių
garantijų ar atstovavimo, išreikštų ar numanomų, dėl jos tikslumo, patikimumo ar
išsamumo. Intersilesia McBride Polska nebus atsakinga už jokią žalą, patirtą dėl būdingų
medžiagos pavojų, naudojimo ne pagal paskirtį ar nesugebėjimo laikytis rekomendacijų.

