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1 SKIRSNIS 
 

Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 

 
1.1 Produkto identifikatorius  

Cheminis pavadinimas Karbamidas 

EB Nr. 200-315-5 

CAS Nr. 57-13-6 

REACH Nr. 01-2119463277-33-0028 

Sinonimai Karbamidas 

 
1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 

1.2.1.Nustatyti naudojimo būdai: 

Pagrindinė naudojimo sritis: Pramoninis naudojimas, naudojimas profesionaliems tikslas, vartotojiškas 
naudojimas 
Trąšos 
Kosmetika 
Valymo priemonės 
Derva 
Polimerų gamyba 
Tekstilės gaminių gamyba 
Pramoninė žaliava 
Vaistai 
Chemijos produktai 
Fungicidai 
Priedai 
Naudojimas laboratorijose 
Nuotekų valymas 
Pagalbinės perdirbimo medžiagos 
Produktai nuo užšalimo ir ledo šalinimo (tirpinimo) produktai 
Iškastinės cheminės medžiagos 
Dangų/paviršių pramonė 

Biocidai 

 
1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys: 

Tiekėjas JSC Apatit 
Severnoye Shosse 75 
162622 Cheropovets, Vologdos apskr., Rusija 
Tel. +7 (8202)5933-09 
Faks. +7 (8202)5550-34 

El. paštas: cherepovets@phosagro.ru 

Atstovas PHOSINT LIMITED  
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Karbamidas 
21 Vasili Michailidi  

3026 Limassol, Kipras  

Tel. +357-25-508003  

Faks. +357-25-508004  

El. paštas phosint@virtualoffice8.com 

 

 

 

1.4 Pagalbos telefono numeris  

Šalis Oficialios konsultacinės institucijos Adresas Skubios pagalbos telefonas 

Airija Nacionalinis apsinuodijimų informacijos 
centras (Beaumont ligoninė) 

Beaumont ligoninė, 
Beaumont Road 9, 
Dublinas 

+35 318 37 99 64 (visuomenei, nuo 8 iki 
22 val., 7 dienas per savaitę) 

Jungtinė 
Karalystė 

Nacionalinė apsinuodijimų informacijos 
tarnyba (Birmingemo centras) Miesto 
ligoninė 

 
+44 870 60 062 66 ( (tik JK) 

Lietuva Apsinuodijimų informacijos biuras Šiltnamių g. 29A, 
Vilnius 

Tel. 8 5 236 2052,  mob. 8 687 53 378 
(visą parą) http://www.apsinuodijau.lt 

Lietuva Bendrasis pagalbos centras - 112 

Rusija   Tel. +7 (8202) 59-35-15 (24/7) / 
+7(8202)5933-09 (8.30 – 17.30 

Maskvos laiku) 

 

2 SKIRSNIS 
 

Galimi pavojai 

 

2.1  Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Klasifikavimas pagal reglamento (EB) Nr. 1272/2008  reikalavimus: 

CLP klasifikacija  Šis produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas, pagal reglamento (EB) 

Nr.1272/2008 [CLP/GHS] reikalavimus. 

Neklasifikuojama. 

2.2  Ženklinimo elementai 

Ženklinimas pagal reglamento (EB) Nr. 1272/2008  reikalavimus: 

Netaikoma. 

2.3  Kiti pavojai 

Kiti pavojai:  
 

 

3 SKIRSNIS 
 

Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

 

3.1. Medžiaga:   
Produkto / sudedamosios 

dalies pavadinimas 
Identifikaciniai numeriai 

Koncentracija 
(%) 

Klasifikacija pagal EB 
reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP] 

Karbamidas (CAS Nr.) 57-13-6 
(EB Nr.) 200-315-5 
(EB indeksas)- 

98 - 99 Neklasifikuojama 

Biuretas (CAS Nr.) 108-19-0 
(EB Nr.) 203-559-0 

0,7 - 1,1 Neklasifikuojama 

  Priedai, apsaugantys nuo nuosėdų ir dulkių susidarymo, neturi įtakos klasifikavimui. 

  Karbamide, naudojamame kaip dyzelinių variklių azoto oksidų reduktorius, nėra priedų nuo nuosėdų. 
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Karbamidas 

3.2  Mišinys 

Netaikoma   

4 SKIRSNIS 
 

Pirmosios pagalbos priemonės 

 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas  

Įkvėpus Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. 
Kilus abejonėms arba jeigu simptomai išlieka, kreiptis į gydytoją. 

Patekus ant odos Pašalinti / nuvilkti užterštus drabužius. Odą švelniai nuplauti dideliu kiekiu vandens ir 
muilu. Kilus abejonėms arba jeigu simptomai išlieka, kreiptis į gydytoją. 

Patekus į akis Nedelsiant akis skalauti dideliu vandens kiekiu, atkelti viršutinius ir apatinius vokus, 
skalauti ne trumpiau kaip 15 min. Kilus abejonėms arba jeigu simptomai išlieka, kreiptis 
į gydytoją.  

Prarijus Nedelsiant praskalauti burną ir gerti daug vandens. Jeigu būtina, kreiptis į gydytoją. 

Papildoma informacija Pirmosios pagalbos teikėjams: atkreipkite dėmesį į savo asmens apsaugos priemones! 
Asmens apsaugos priemonių aprašymas pateiktas 8-ame skirsnyje. Jei nukentėjusysis 
be sąmonės arba pasireiškia traukuliai, niekada nieko nedėti jam į burną. Šį saugos 
duomenų lapą parodyti apžiūrinčiam gydytojui. 

Gydymas simptominis. 

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

Įkvėpus Gali dirginti kvėpavimo takus. Įkvėpus gali pasireikšti šie simptomai: skrandžio / žarnyno 
gleivinės sudirginimas, kvėpavimo sutrikimai. 

Patekus ant odos Gali dirginti. Patekus ant odos gali pasireikšti šie simptomai: sausmė, niežulys. 

Patekus į akis Patekus į akis, gali sukelti dirginimą. Patekus į akis gali pasireikšti šie simptomai: 
ašarojimas, ragenos drumstis. 

Prarijus Prarijus gali pasireikšti virškinimo trakto dirginimas, pykinimas, vėmimas ir viduriavimas. 
Gali sukelti cianozę, atsirasti traukuliai. 

 

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

Nėra duomenų. 

 

5 SKIRSNIS 
 

Priešgaisrinės priemonės 

 

5.1 Gesinimo priemonės 

Tinkamos gesinimo priemonės: Anglies dioksidas (CO2), milteliai, alkoholiui atsparios putos, vandens srovė. 

Netinkamos gesinimo priemonės: Stipri vandens srovė. 

 

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Gaisro pavojus: Medžiaga nedegi.  

Specifiniai medžiagos ar mišinio 

keliami pavojai: 

Tikėtini skilimo produktai: 
Anglies oksidai 
Azoto oksidai (NOx) 
Amoniakas 
Biuretas 
Vandenilio cianidas (vandenilio cianido rūgštis) 
Gaisro likučius ir gaisro gesinimo vandenį šalinti laikantis vietinių reikalavimų. 
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Karbamidas 

5.3 Patarimai gaisrininkams  

Patarimai gaisrininkams: Dėvėti asmens apsaugos priemones. Kilus gaisrui: dėvėti autonominius kvėpavimo 
aparatus. 

 

6 SKIRSNIS 
 

Avarijų likvidavimo priemonės 

 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros       

6.1.1. Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams  

Avarijos nelikviduojantiems 
darbuotojams: 

Evakuoti zoną. 
Neleisti žmonių ir laikytis priešvėjinės pusės nuo avarijos / nuotėkio. 
Dėvėti asmens apsaugos priemones. 
Taip pat žr. 8 skirsnį. 
Vengti patekimo į akis ant odos ir drabužių. 
Neįkvėpti dulkių. 

6.1.2. Pagalbos teikėjams  

Pagalbos teikėjams: Tik kvalifikuotas personalas, aprūpintas tinkamomis asmens apsaugos priemones, gali 
atlikti gelbėjimo darbus. 
Taip pat žr. 8 skirsnį. 

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 

Ekologinės atsargumo priemonės: Neišleisti į paviršinius vandenis ar į kanalizacijos sistemą. 

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės  

Valymo procedūros bei priemonės: Sustabdyti nutekėjimą, jei tai galima padaryti saugiai. 
Atitverti. 
Sušluoti ir susemti į tinkamas atliekų talpyklas. 
Šalinti laikantis vietinių reikalavimų. 

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius  

Poveikio kontrolė ir asmens apsauga – žr. 8-tą skirsnį. Informacija apie atliekų tvarkymą – žr. 13-tą skirsnį. 

 

7 SKIRSNIS 
 

Tvarkymas ir sandėliavimas 

 

7.1 Su saugiu sandėliavimu susijusios atsargumo priemonės 

Su saugiu tvarkymu susijusios 
atsargumo priemonės: 

Užtikrinti tinkamą vėdinimą. 
Naudoti asmens apsaugos priemonės kaip reikalaujama. 
Taip pat žr. 8 skirsnyje. 
Vengti dulkių susidarymo. 
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių ar uždegimo šaltinių. 
Vengti drėgmės. 
Imtis atsargumo priemonių, kad nesusimaišytų su nesuderinamomis medžiagomis. 
Taip pat žr. 10 skirsnį. 
Atsargiai sverti, krauti ir maišyti produktą, kad jis neišsilietų ir nesusidarytų 
atliekos. 
Neleisti produktui patekti į drenažo sistemą. 

Higiena darbo vietoje: Laikytis geros pramonės higienos praktikos. Prieš pertraukas ir iškart po produkto 
naudojimo nuplauti rankas. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Laikyti atokiai nuo 
maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro. Darbo drabužius laikyti atskirai. Nusivilkti užterštus 
drabužius. Užterštus drabužius išplauti prieš vėl juos apsivelkant. 

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Laikymo sąlygos:  Nelaikyti šalia arba su nesuderinamomis medžiagomis, nurodytomis 10 skirsnyje. Laikyti 
sandariai uždarytą sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. 
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Pakavimo medžiagos: Plastikas  

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)  

Nėra duomenų. 

 

8 SKIRSNIS 
 

Poveikio kontrolė / asmens apsauga 

 

8.1 Kontrolės parametrai 

Karbamidas (57-13-6) 

Latvija OEL TWA (mg/m³)  10 mg/m³  

Bulgarija OEL TWA (mg/m³)  10,0 mg/m³ 

Lietuva IPRV (mg/m³) 10 mg/m³  

Norvegija Vidutinė vertė (AN) (mg/m3) 30 μg Hg/g kreatininas (biologinė riba) 

Norvegija Vidutinė vertė (trumpalaikė 

vertė) (mg/m3) 

45 μg Hg/g kreatininas (biologinė riba) 

Rekomenduojamos 
monitoringo 
procedūros: 

Koncentracijos matavimas ore 

Individualus monitoringas 

Karbamidas (57-13-6) 

DNEL/DMEL (darbuotojai) 

Ūmus - sisteminis poveikis, patekus ant odos 350 mg/kg kūno svorio/per parą 

Ūmus - sisteminis poveikis, įkvėpus 175 mg/m3 

Ilgalaikis - sisteminis poveikis, patekus ant odos 350 mg/kg kūno svorio/per parą 

Ilgalaikis - sisteminis poveikis, įkvėpus 175 mg/m3 

  

8.2 Poveikio kontrolės priemonės 

 

9 SKIRSNIS 
 

Techninio valdymo priemonės: Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Naudoti tik patalpose su tinkama ištraukiamąja ventiliacija. 
Užtikrinti, kad netoli nuo darbo vietų būtų akių praplovimo stendai ir saugos dušai. 
Organizacinės priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią / apriboti išmetimą, 
pasklidimą ir poveikį. Taip pat žr. 7 skirsnį. 

Asmens apsaugos priemonės: Naudoti asmens apsaugos priemonės kaip reikalaujama. Apsaugos priemonių tipas turi 
būti pasirinktas atsižvelgiant į pavojingos medžiagos koncentraciją ir kiekį konkrečioje 
darbo vietoje. 

Rankų apsauga: Mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines: gumines pirštines atitinkančias 
EN374. Specifines pirštines specifinei paskirčiai rinktis atsižvelgiant taip pat į konkrečios 
darbo vietos veiksnius tarp kurių toliau nurodytieji ir ne tik: kitos cheminės medžiagos, 
kurios gali būti naudojamos, fiziniai reikalavimai (apsauga nuo įpjovimo / pradūrimo, 
įgūdžiai, šiluminė apsauga) ir pirštinių tiekėjo nurodymai / specifikacijos. 

Akių / veido apsauga: Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai (EN 166). 

Kūno apsauga: Rekomenduojama naudoti kombinezonus, prijuostes ir batus. 

Kvėpavimo takų apsauga: Apsauginė kaukė nuo dulkių (EN 149), Rekomenduojamas filtro tipas: P 

Apsauga nuo terminio pavojaus: Netaikoma. Normaliomis naudojimo sąlygomis nereikalaujama. Naudoti specialiai tam 
skirta įrangą. 

Poveikio aplinkai kontrolė: Neleisti patekti į dirvožemį, paviršinius ir gruntinius vandenis. Laikykis galiojančių 
Bendrijos aplinkos apsaugos teisės aktų. 
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Fizinės ir cheminės savybės 

 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Fizinė būsena Kieta medžiaga 

Spalva Balta. 

Kvapas Lengvas 

Kvapo slenkstis: Nėra duomenų 

pH: 7,5- 9,5 (10%) 

Tirpimo / užšalimo temperatūra 133,3 - 134 °C 

Pradinė virimo temperatūra / ribos Iki virimo suyra. 

Pliūpsnio temperatūra  Netaikoma. 

Garavimo greitis Netaikoma 

Savaiminio užsidegimo temperatūra Netaikoma 

Skilimo temperatūra > 220 °C. 

Degumas (kietos medžiagos, dujų) Nedegi. 

Viršutinė / apatinė užsiliepsnojimo ar 
sprogumo riba: 

Netaikoma. 

Garų slėgis 0,0016 Pa (25 °C) 

Garų tankis Nėra duomenų. 

Santykinis tankis 1330 (20 °C). 

Tirpumas Vandenyje: 624 g/l (20 °C). 
Vandenyje: 545 g/l (25 °C). 

Tirpumas įvairiose terpėse Nėra duomenų 

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis / 
vanduo 

- 1,56 

Klampumas Nėra duomenų 

Sprogstamosios savybės Netaikoma. Tyrimo atlikti nereikia, nes molekulėje nėra cheminių grupių, kurioms 
būdingos sprogstamosios savybės. 

Oksidacinės savybės Netaikoma. Klasifikavimas netaikomas, nes molekulėje nėra cheminių grupių, 
kurioms būdingos oksidacinės savybės. 

9.2 Kita informacija   

Kitos savybės: Disociacijos konstanta: 0,6 – 0,10 (21 °C) 

 

10 SKIRSNIS 
 

Stabilumas ir reaktyvumas 

 

10.1 Reaktyvumas 

Įprastomis naudojimo sąlygomis – nėra. Nuoroda į kitus skirsnius: 10.4 ir 10.5. 

10.2 Cheminis stabilumas 

Produktas yra stabilus kai laikomas įprastos aplinkos temperatūros sąlygomis. 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 

Smarkių reakcijų rizika 
Egzoterminė reakcija 
Polimerizacijos pavojus 
Išskiria labai toksinius dūmus 

Taip pat žr. 10.5 skirsnį. 

10.4 Vengtinos sąlygos 

Vengti aukštesnės temperatūros nei 220 °C.  
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10.5 Nesuderinamos medžiagos  

Nesuderinama su stipriomis rūgštimis ir bazėmis, oksiduojančiomis medžiagomis, vandeniu (natrio hipochloritas, kalcio 
hipochloritas, natrio nitratai, perchloratas, permanganatas, rūgščių chloridai). 

10.6 Pavojingi skilimo produktai 

Terminio skilimo metu išsiskiria: anglies oksidai, amoniakas, biuretas, 
vandenilio cianidas (cianido rūgštis). 
Hidrolizė: azoto oksidai (NOx). Anglies dioksidas. NH3. 

 

11 SKIRSNIS 
 

Toksikologinė informacija 

 

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

Ūmus toksiškumas: Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 

Karbamidas (57-13-6) 

LD50, prarijus, žiurkė 
LD50, per odą, žiurkė 

14,3 – 15 g/kg 
LD50, ūmus, prarijus, pelė: 11,5 – 13,0 

Karbamidas (57-13-6) 

LD50, prarijus, žiurkė 
LD50, per odą, žiurkė 

8471 mg/kg  
8200 mg/kg  

 

Odos ėsdinimas ir (arba) 
dirginimas 

 

Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 

pH: 7,5- 9,5 (10%) 

Didelis kenksmingumas akims ir 
(arba) akių dirginimas 

Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 

pH: 7,5- 9,5 (10%) 

Kvėpavimo takų arba odos 
jautrinimas 

Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 

Mutageninis poveikis lytinėms 
ląstelėms 

Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 

Kancerogeniškumas Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 
NOAEL, žiurkė, pelė: 2250 mg/kg kūno svorio/per parą. 

Toksiškumas reprodukcijai Neklasifikuota (Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai nėra tenkinami)  

Specifinis toksiškumas 
konkrečiam organui (vienkartinis 
poveikis): 

Neklasifikuota (Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai nėra tenkinami) 

STOT (vienkartinis poveikis) Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 

STOT (kartotinis poveikis) Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų) 

Aspiracijos pavojus Neklasifikuota (Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai 
nėra tenkinami) 

Kita informacija Simptomai susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis ypatybėmis: informacijos 
ieškoti 4.2 skirsnyje. 

 
 

12 SKIRSNIS 
 

Ekologinė informacija 

 

12.1 Toksiškumas  

Karbamidas (57-13-6) 

LC50 / 96 val. / žuvys 
EC50 / 48 val. / dafnijos 

16200 - 18300 mg/l (poveikio trukmė: 96 val. – rūšys: Poecilia reticulata) 
> 10000 mg/l (poveikio trukmė: 24 val. - rūšys: Daphnia magna Straus) 
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EC50 Dafnijos 2 3910 mg/l (poveikio trukmė: 48 val - rūšys: Daphnia magna [Statinė]) 

 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 

Patvarumas ir skaidomumas Būdingai biologiškai skaidi 

12.3 Bioakumuliacijos potencialas  

Pasiskirstymo koeficientas noktanolis/ 

vanduo 

- 1,56 

Bioakumuliacijos potencialas Nėra duomenų 

 

12.4 Judumas dirvožemyje 

Judumas dirvožemyje Nėra duomenų 

 

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

PBT/vPvB rezultatai Nėra duomenų 

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis 

Nėra duomenų. 

 

13 SKIRSNIS 
 

Atliekų tvarkymas 

 

13.1 Atliekų apdorojimo metodai  

Produkto atliekos / nepanaudotas 
produktas 

Tvarkyti laikantis vietinių ir nacionalinių reikalavimų. 

Užteršta pakuotė: Jei nėra perdirbimo galimybių, šalinti laikantis vietinių reikalavimų. 

Papildoma ekologinė informacija: Neišpilti į paviršinius vandenis ar kanalizacijos sistemą. 

Siūlomi atliekų kodai pagal 
Europos atliekų sąrašą: 

Atliekų kodus turėtų priskirti vartotojas, pageidautina pasitarus su atliekų šalinimo 
tarnybomis. 

 

14 SKIRSNIS 
 

Informacija apie vežimą 
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14.1 JT numeris ar ID numeris 

JT numeris Netaikoma 

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas 

JT teisingas krovinio pavadinimas Netaikoma 

Teisingas krovinio pavadinimas 
IATA/IMDG 

Netaikoma 

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 

14.3.1 Sausumo transportas 

ADR/RID Neklasifikuojamas kaip pavojingas gabenimui, kaip apibrėžta Europos sutartyje dėl 
pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais ir geležinkeliais 

14.3.2 Vidaus vandenų kelių 
transportas (AND) 

 

ADN Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal gabenimo reikalavimus. 

14.3.3 Jūrų transportas 

IMDG Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal jūrų ir oro transporto reikalavimus. 

Klasė/paskyrimas Netaikoma 

14.3.4 Oro transportas 

ICAO/IATA Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal jūrų ir oro transporto reikalavimus. 

Klasė/paskyrimas Netaikoma 

14.4 Pakuotės grupė 

Pakuotės grupė Netaikoma 

14.5 Pavojus aplinkai 

Kita informacija Netaikoma 

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

Specialios atsargumo priemonės 
naudotojams 

Netaikoma 

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą 

Kodas: IBC Netaikoma 
 

 

15 SKIRSNIS 
 

Informacija apie reglamentavimą 

 

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

15.1.1 ES teisės aktai 

Naudojimo apribojimai 

Šis produktas turi sudedamųjų 
medžiagų kurios įtrauktos į 
REACH (EB) Nr. 1907/2006, XIV 
priedo kandidatinių cheminių 

medžiagų sąrašą: 

Netaikoma 

Nėra 

Autorizacija Netaikoma 

15.1.2. Nacionaliniai reglamentai 

DE: WGK 1 

15.2 Cheminės saugos vertinimas 
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Karbamidas 

Cheminės saugos vertinimas Šios medžiagos cheminės saugos vertimas nebuvo atliktas. 

 

16 SKIRSNIS 
 

Kita informacija 

 

Santrumpos ir akronimai 
naudojami šiame saugos 
duomenų lape 

ADN = Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus 
vandens keliais 
ADR = Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliais. 
CLP = Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo 
IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija 
IMDG = Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas 
LEL = apatinė sprogumo riba 
UEL = viršutinė sprogumo riba 
REACH = reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
TWA = laiko svertinis vidurkis 
DNEL = nustatytas neigiamo poveikio nedarantis lygis. 
LD50 = dozė mirtina 50 % populiacijos 
LC50 = mirtina koncentracija, pažeidžianti 50 proc. tiriamųjų 
EC50 = vidutinė poveikį sukelianti koncentracija 
NOAEL = nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis 
PBT = atsparios, biologiškai besikaupiančios, toksinės medžiagos. 
vPvB: labai atspari ir laba biologiškai besikaupianti medžiaga. 
EWC = Europos atliekų katalogas 

CSR = Cheminės saugos ataskaita 

Svarbiausi šaltiniai sudarant SDL http://esis.jrc.ec.europa.eu/ 

SDL tiekėjas 

Saugos duomenų lapo turinys ir forma atitinka Komisijos direktyvos 2015/830/EB, 1271/2008/EB ir Komisijos 
reglamento 1907/2006/EB II Priedo reikalavimus. 

 

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS. Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra gauta iš šaltinių, kuriais pasitikime ir 
laikome patikimais. Tačiau čia esanti informacija yra pateikta be jokių garantijų, išreikštų ar numanomų, dėl jos teisingumo. 
Produkto laikymo, naudojimo ir šalinimo sąlygos bei metodai nėra mūsų kontroliuojami ir gali būti mums nežinomi. Dėl šios ir 
kitų priežasčių mes neprisiimame ir pabrėžtinai atsisakome atsakomybės dėl nuostolių, žalos ir išlaidų, atsiradusių dėl ar 
susijusių su šio produkto naudojimu, laikymu, tvarkymu ir šalinimu. Šis saugos duomenų lapas parengtas tik šiam produktui. 
Jei produktas naudojamas kaip kito produkto sudedamoji dalis, šio SDL informacija gali netikti. 

 
SAUGOS DUOMENŲ LAPO PABAIGA 

 


