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1 SKIRSNIS: CHEMINĖS MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS 

IDENTIFIKAVIMAS 
 

1.1. Produkto identifikatorius  

„Ceresit CF 43 component A“ 

 

Sudėtyje yra: 
– 1,3-propanediolio, 2-etil-2-(hidroksimetil)-, polimero su N1,N2-bis(2-aminoetil)-1,2-etanediaminu, 2-(chlorometil). 

 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 

Nustatyti naudojimo būdai: 

– dažai ir dengimo medžiagos. 

 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją  

„Henkel Balti OÜ“ 

Sõbra 56B 

51013 Tartu (Estija) 

 

Estija  

 

Tel.:  +372 (7) 305 800 

Faks.:  +372 (7) 305 808 

 

ua-productsafety.pl@henkel.com; henkel.balti@ee.henkel.com 

 

 

1.4. Pagalbos telefono numeris:  

„Henkel Polska Sp. z o. o.“ +(48) 728 302 187 (24 val.) ; +48 41 37 10187 (7.00–15.00)   

 

1.4.1 Pagalbos telefonų numeriai Lietuvoje: 
Greitoji medicinos pagalba, tel. 112 

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras (neatidėliotina informacija apsinuodijus), tel.: +370 5 236 20 52 

 

2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI 
 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas: 
 

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP): 
 

Smarkus akių pažeidimas 1 kategorija 
 

H318 Smarkiai pažeidžia akis. 
 
 

 

2.2. Ženklinimo elementai 
 

Ženklinimo elementai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP): 
 

 

 

Pavojaus piktograma: 

 
 

 

mailto:ua-productsafety.pl@henkel.com
mailto:henkel.balti@ee.henkel.com
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Signalinis žodis: Pavojus  

 
 

 

Pavojingumo frazė: H318 Smarkiai pažeidžia akis.  
   

 
 

 

Atsargumo frazė: P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.  

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.  

P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR 

INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.  

P501 Turinį/talpyklą išmesti laikantis šalies norminių teisės aktų reikalavimų.  
 
 

 

 
 

 
 

2.3. Kiti pavojai  

Naudojant tinkamai nepavojinga.  

 

3 SKIRSNIS: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 
 

3.2. Mišiniai  

 

Bendrasis cheminės medžiagos apibūdinimas:  

– dengimo medžiagos. 

 

Pagrindinės cheminės medžiagos, iš kurių sudarytas preparatas:  

        – derva. 

 

 

Informacija apie sudedamąsias dalis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP): 
 

Pavojingos sudedamosios dalys 

CAS reg. Nr. 

EB numeris 

REACH reg. Nr. 

Kiekis sudėtyje Klasifikacija 

1,3-propanediolis, 2-etil-2-(hidroksimetil)-, 

polimeras su N1,N2-bis(2-aminoetil)-1,2-

etanediaminu, 2-(chlorometil) 

1064105-47-0 

   10 –   30 % Akių pažeid., 1 kat. 

H318 

 

Išsamų paminėtų pavojingumo (H) frazių ir kitų santrumpų išaiškinimą pagal kodus rasite 16 skirsnyje „Kita 

informacija“. 

Neklasifikuojamoms medžiagoms gali būti nustatytos poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės. 
 

 

4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 
 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas  

 

Bendroji informacija  

Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  

 
 

Įkvėpus: 

Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą. Jei negalavimai nepraeina, kreiptis į gydytoją.  

 
 

Patekus ant odos 

Nuplauti tekančiu vandeniu ir muilu. Patepti maitinamuoju kremu. Persirengti visus suterštus drabužius.  

 
 

Patekus į akis 

Nedelsiant praplauti nestipria vandens čiurkšle arba akių skalavimo tirpalu (plauti bent 5 minučių). Jei skausmas nepraeina 

(stiprus veriantis skausmas, jautrumas šviesai, regėjimo sutrikimas) toliau plauti ir nedelsiant kreiptis į gydytoją ar nuvykti į 

ligoninę.  

 
 

Prarijus: 

Išskalauti burną ir gerklę. Išgerti 1-2 stiklines vandens. Kreiptis į gydytoją.  
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4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

Poveikis AKIMS: dirgina, sukelia konjunktyvitą.  

 

 
 

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą 

Žr. skirsnį: Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas  

 
 

 

5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 
 

 

5.1. Gesinimo priemonės 

Tinkamos gesinimo priemonės 

Anglies dioksidas, gesinimo putos, gesinimo milteliai, stipri vandens čiurkšlė, nestipri vandens čiurkšlė. 

 
 

Gaisro gesinimo priemonės, kurių saugumo sumetimais naudoti negalima: 

didelio slėgio veikiama vandens čiurkšlė. 

 
 

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Gaisro metu gali susidaryti anglies monoksido (CO) ir anglies dioksido (CO2). 
 

 

5.3. Patarimai ugniagesiams 

Ugniagesiai turi būti su autonominiais kvėpavimo aparatais. 

Ugniagesiai turi naudoti asmens saugos priemones. 

 
 

 

6 SKIRSNIS: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 
 

 

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

Ugniagesiai turi naudoti asmens saugos priemones.  

Vengti patekimo ant odos ir į akis.  

Būkite atsargūs, nepaslyskite ant išsiliejusio produkto.  

 
 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės  
Neišpilti į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.  

 
 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės  

Sugerti skystį absorbuojančia medžiaga (smėliu, durpėmis, pjuvenomis) ir pašalinti.  

Užterštą medžiagą utilizuoti kaip atliekas, laikantis 13 skirsnyje pateiktų nurodymų.  

 
 

 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius  

Žr. 8 skirsnyje pateiktus patarimus.  
 

 

7 SKIRSNIS: NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 
 

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės  
Vengti patekimo ant odos ir į akis.  

 
 

Patarimai dėl bendros darbo higienos  

Prieš pertraukas ir baigus darbą plauti rankas.  

Dirbant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.  

 
 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus  
Laikyti sandariai uždarytoje originalioje gamintojo pakuotėje.  

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.  

Saugoti nuo užšalimo.  

Nelaikyti kartu su maisto produktais ir kitais žmonėms vartoti skirtais gaminiais (kava, arbata, tabako gaminiais ir pan.).  

 
 

 

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai):  

– dažai ir dengimo medžiagos. 
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8 SKIRSNIS: POVEIKIO PREVENCIJA. ASMENS APSAUGA. 
 

 

8.1. Kontrolės parametrai  

 

Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės 

 

Galioja:  

Lenkijoje 

 

jokių  

  
 

 

 

 

Biologinio poveikio rodikliai:  

jokių 

 

8.2. Poveikio kontrolė 

 
 

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės  

Jei vėdinimas nepakankamai geras, reikalinga tinkama kaukė.  

Kombinuotas filtras: ABEKP  

Šią rekomendaciją būtina priderinti pagal konkrečias darbo sąlygas.  

 
 

Rankų apsaugos priemonės  

Jei sąlytis trunka ilgiau, rekomenduojama mūvėti apsaugines pištines, pagamintas iš nitrilinės gumos, atitinkančias EN 374 

reikalavimus.  

Medžiagos storis > 0,1 mm  

Prakiurimo trukmė > 480 min.  

Jei sąlytis trunka ilgiau ar kartojasi, atkreipkite dėmesį, kad praktikoje prakiurimo laikas gali būti žymiai trumpesnis už numatytą 

standarte EN 374. Kiekvienu atveju būtina patikrinti apsauginių pirštinių tinkamumą naudoti konkrečioje darbo aplinkoje 

konkrečiam darbui atlikti (pvz., atsižvelgiant į mechaninį ir šiluminį poveikį, suderinamumą su produktais, antistatinį poveikį ir 

kt.). Pastebėjus pirmuosius susidėvėjimo požymius, pirštines būtina nedelsiant pasikeisti. Bet kokiu atveju būtina laikytis 

gamintojų pateikiamų pramoninės saugos nurodymų ir kompetentintų prekybos asociacijų reglamentuose pateikiamų pramoninės 

saugos duomenų. Rekomenduojame bendradarbiaujant su pirštinių gamintoju ir prekybos asociacija sudaryti rankų priiūros planą 

pagal konkrečias veiklos sąlygas.  

 
 

Akių apsaugos priemonės  

Gerai priglundantys apsauginiai akiniai.  

 
 

Odos apsaugos priemonės  

Tinkami apsauginiai drabužiai.  

 
 

 

 

9 SKIRSNIS: FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 
 

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes  

Išvaizda:   skystis 

įvairi, priklausomai nuo spalvos 

 

Kvapas:  savitas  

Kvapo slenkstis:  Duomenų nėra (netaikoma) 

 

 

pH 

(20 °C (68 °F)) 

 7,5 - 8,5 

Pirminio užvirimo temperatūra  (100 °C (212 °F)) 
Pliūpsnio temperatūra  Duomenų nėra (netaikoma) 

Skilimo temperatūra  Duomenų nėra (netaikoma) 

Garų slėgis:  Duomenų nėra (netaikoma) 

Tankis 

() 

 1,38 – 1,40 g/cm3 

Piltinis tankis  Duomenų nėra (netaikoma) 

Klampa  Duomenų nėra (netaikoma) 

Klampa (kinematinė)  Duomenų nėra (netaikoma) 

Sprogumo savybės:  Duomenų nėra (netaikoma) 

Tirpumas (kokybinis) 
(20 °C (68 °F);  

tirpiklis – vanduo) 

 dalinai tirpi  
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Kietėjimo temperatūra  Duomenų nėra (netaikoma) 

Lydymosi temperatūra  Duomenų nėra (netaikoma) 

Degumas  Duomenų nėra (netaikoma) 

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra  Duomenų nėra (netaikoma) 

Sprogumo ribos  Duomenų nėra (netaikoma) 

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo 

(log Kow) 

 Duomenų nėra (netaikoma) 

Garavimo greitis  Duomenų nėra (netaikoma) 

Garų tankis  Duomenų nėra (netaikoma) 

Oksidacinės savybės  Duomenų nėra (netaikoma) 

 

9.2. Kita informacija 
 

Klampomačiu nustatyta klampa 

(Mėgintuvėlio tipas: Fordo indas) 

 156 s  

 

10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 
 

10.1. Reaktingumas  

Naudojant numatytais naudojimo būdais, pavojingų skilimo produktų nesusidaro. 
 

10.2. Cheminis stabilumas 
Rekomenduojamomis laikymo sąlygomis stabili. 

 

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 
Žr. skirsnį „Reaktingumas“. 

 

10.4. Vengtinos sąlygos 
Naudojant numatytais naudojimo būdais, pavojingų skilimo produktų nesusidaro. 

 

10.5. Nesuderinamos medžiagos  

Naudojant tinkamai nepavojinga. 
 

10.6. Pavojingi skilimo produktai  

Žinomų nėra. 
 

 

11 SKIRSNIS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 
 

Bendroji informacija apie toksinį poveikį  

Mišinys klasifikuojamas vadovaujantis turima informacija apie ingredientų keliamą pavojų pagal kiekvienos pavojingumo klasės 

mišinių klasifikavimo kriterijus, numatytus 1272/2008 Reglamento I Priede. Aktuali turima informacija apie 3 skirsnyje nurodytų 

medžiagų ekologinį poveikį ir poveikį sveikatai pateikiama toliau.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Akių dirginimas:  

Smarkiai pažeidžia akis.  

 
 
 
 

 

Ūmus toksiškumas praryjant: 
 

Pavojingos 

sudedamosios dalys 

CAS reg. Nr. 

Rodiklis Vertė 

 

Patekimo į 

organizmą 

būdai 

Poveikio 

trukmė 

Tirtos 

veislės 

Metodas 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 

Bendro pobūdžio ekologinė informacija: 

Mišinys klasifikuojamas vadovaujantis turima informacija apie ingredientų keliamą pavojų pagal kiekvienos pavojingumo klasės 

mišinių klasifikavimo kriterijus, numatytus 1272/2008 Reglamento I Priede. Aktuali turima informacija apie 3 skirsnyje nurodytų 

medžiagų ekologinį poveikį ir poveikį sveikatai pateikiama toliau.  

Neišpilti į kanalizaciją, dirvą ir vandens takus ar telkinius.  
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12.1. Toksiškumas 

 

Duomenų nėra. 
 

 

12.2. Patvarumas ir skaidumas 
 

Duomenų nėra. 
 

 

12.3. Kaupimosi biologiniuose organizmuose potencialas. 12.4. Judrumas dirvoje. 
 

Duomenų nėra. 
 

 

12.5. PBT ir vPvB įvertinimo rezultatai 
 

Duomenų nėra. 
 

 

12.6. Kiti nepalankūs poveikiai 
 

Duomenų nėra. 
 

 

13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai  
 

Produkto šalinimas 

Atliekas ir likučius šalinti laikantis vietos valdžios reikalavimų. 

 

Nešvarių pakuočių šalinimas 

Pakuotes galima perdirbti tik prieš tai visiškai ištuštinus.  

 

Atliekų kodas pagal Europos atliekų katalogą (EWC): 

08 04 09 lipalų ir hermetikų, turinčių organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų, atliekos.  

 
 

 

 

 

14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 
 

14.1. JT numeris 
 

 Nepavojinga pagal RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR. 

 

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas 
 

 Nepavojinga pagal RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR. 

 

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė(-ės) 
 

 Nepavojinga pagal RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR. 

 

14.4. Pakuotės grupė 
 

 Nepavojinga pagal RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR. 

 

14.5. Pavojus aplinkai 
 

 Nepavojinga pagal RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR. 

 

14.6. Specialūs įspėjimai naudotojams 
 

 Nepavojinga pagal RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR. 

 

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

 netaikoma 
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15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 
 

 

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

Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis 

(pagal VOCV 814.018 LOJ 

reglamentą CH) 

0 %  

 

 

 

Dažai ir lakai – LOJ kiekio nustatymas (ES): 

Reglamentavimo pagrindas: Direktyva 2004/42/EB  

Produkto (sub)kategorija: Dvikomponentės specialiosios paskirties (pvz., grindų) dangos 

reaktingosios dengimo medžiagos. 

I fazė (nuo 2007 01 01): 550 g/l  

II fazė (nuo 2010 01 01): 500 g/l  
 

Maks. LOJ kiekis: 5 g/l   
 

 
 
 

 

15.2. Cheminės saugos įvertinimas 

Produkto cheminės saugos įvertinimas neatliktas. 
 

 

 

Reglamentacija atskirų šalių norminiais teisės aktais (Lenkija): 

 
 

 

 

 

Pastabos 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 

1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 

apribojimų (REACH) su paskesnėmis pataisomis.  

  2009 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 790/2009 iš dalies 

keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl 

cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį 

suderinti su technikos ir mokslo pažanga.  

 2010 m. gegužės 20 d. KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 453/2010 iš 

dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 

dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 

(REACH).  

 2008 m. gruodžio 16 d. 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.  
 

 

 

 

 

 

Reglamentacija Lietuvos norminiais teisės aktais 

Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka. [Patvirtinta aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos 

ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742, aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo 

Nr. 345/313 redakcija (Žin., 2002, Nr. 81-3501). Pakeitimai, patvirtinti aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. 

rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 411/V-460 (Žin., 2003, Nr. 81(1)-3703); 2005 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. D1-453/V-714 (Žin., 2005, Nr. 

115-4196); 2007 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. D1-83/V-92 (Žin., 2007, Nr. 22-849)]. 

Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarka. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2002 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 599, Žin., 2002, Nr. 115-5161). 

Saugos duomenų lapo reikalavimai ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarka. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 687, Žin., 2002, Nr. 26-946). 

Lietuvos higienos norma HN 23:2001. Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore. Bendrieji 

reikalavimai. 

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. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722, Žin., 2004, 

Nr. 68-2381). 

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 1998 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 77, Žin., 1998, Nr. 43-1188). 

Bendrosios cheminių medžiagų ir preparatų sandėliavimo taisyklės. Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. 

gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 272, Žin., 1999, Nr. 31-896). 
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16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA 
 

Produkto ženklinimas nurodytas 2 skirsnyje. Šiame saugos duomenų lape paminėtų visų santrumpų išsamus išaiškinimas pagal 

kodus: 

H318 Smarkiai pažeidžia akis. 

 

 

Papildoma informacija:  

Informacija šiame saugos duomenų lape yra paremta mūsų šiuo metu turimomis žiniomis ir galioja produktui tik tokiame 

pavidale, kokiame jis pristatomas užsakovui. SDL pateiktos informacijos tikslas – apibūdinti produktą saugos reikalavimų 

atžvilgiu, o ne užtikrinti kokias nors konkrečias produkto savybes.  

The product is intended for industrial use.  

 

Ženklinimo elementai pagal Direktyvą 1999/45/EB (DPD): 

 

Dirginanti (Xi)           

 

  

         

 
 
 

Rizikos frazės: 

R41 Gali smarkiai pažeisti akis.  

 
 

Saugos frazės: 

S26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.  

S39 Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.  

S60 Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos.  

 
 

 

Aktualūs šio saugos duomenų lapo pakeitimai yra pažymėti vertikaliomis linijomis kairiojoje dokumento paraštėje. 

Atitinkami teksto fragmentai pateikiami kitos spalvos šriftu arba tamsesniame fone.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Išvertė: 

UAB „Pasaulio spalvos“ 
Tel.: +37065260949. 

El. paštas: gintare@pasauliospalvos.lt 
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1 SKIRSNIS: CHEMINĖS MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS 

IDENTIFIKAVIMAS 
 

1.1. Produkto identifikatorius  

„Ceresit CF 43 component B“ 

 

Sudėtyje yra: 

– 4,4'-izopropilidendifenolio, reakcijos su 1-chlor-2,3-epoksipropanu oligomerinių produktų; epoksidinės dervos (vidutinė 

molekulinė masė <= 700); 

– 2,3-epoksipropilneodekanoato. 

 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 

Nustatyti naudojimo būdai: 

– dažai ir dengimo medžiagos. 

 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją  

„Henkel Balti OÜ“ 

Sõbra 56B 

51013 Tartu (Estija) 

 

Estija  

 

Tel.:  +372 (7) 305 800 

Faks.:  +372 (7) 305 808 

 

ua-productsafety.pl@henkel.com; henkel.balti@ee.henkel.com 

 

 

1.4. Pagalbos telefono numeris:  

„Henkel Polska Sp. z o. o.“ +(48) 728 302 187 (24 val.) ; +48 41 37 10187 (7.00–15.00)   

 

1.4.1 Pagalbos telefonų numeriai Lietuvoje: 
Greitoji medicinos pagalba, tel. 112 

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras (neatidėliotina informacija apsinuodijus), tel.: +370 5 236 20 52 

 

2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI 
 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas: 
 

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP): 
 

Odos dirginimas 2 kategorija 
 

H315   Dirgina odą. 
 

Smarkus akių dirginimas 2 kategorija 
 

H319   Sukelia smarkų akių dirginimą. 
 

Įjautrina odą (sukelia alergiją) 1 kategorija 
 

H317   Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
 

Embrioninių ląstelių mutageniškumas 2 kategorija 
 

H341   Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus. 
 

Lėtinis poveikis, pavojinga vandens organizmams 2 kategorija 
 

H411   Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 
 
 

 

mailto:ua-productsafety.pl@henkel.com
mailto:henkel.balti@ee.henkel.com
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2.2. Ženklinimo elementai 

 

Ženklinimo elementai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP): 
 

 

 

Pavojaus piktograma: 

 
 

 

Signalinis žodis: Įspėjimas  
 
 

 

Pavojingumo frazė: H315 Dirgina odą.  

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.  

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.  

H341 Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus.  

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
 

 
 

Atsargumo frazė: P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  

P261 Stengtis neįkvėpti garų.  

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  

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

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens.  

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.  

P405 Store locked up.  

P501 Turinį/talpyklą išmesti laikantis šalies norminių teisės aktų reikalavimų.  
 
 

 

 
 

 
 

2.3. Kiti pavojai  

Epoksidinėms medžiagoms alergiški asmenys turėtų vengti bet kokio sąlyčio su produktu.  

 

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 
 

3.2. Mišiniai  

 

Bendrasis cheminės medžiagos apibūdinimas:  

– dengimo medžiaga. 

 

Pagrindinės cheminės medžiagos, iš kurių sudarytas preparatas:  

– epoksidinė derva. 

 

 

 

Informacija apie sudedamąsias dalis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP): 
 

Pavojingos sudedamosios dalys 

CAS reg. Nr. 

EB numeris 

REACH reg. Nr. 

Kiekis sudėtyje Klasifikacija 

4,4'-izopropilidendifenolis, reakcijos su 1-

chlor-2,3-epoksipropanu oligomeriniai 

produktai; epoksidinė derva (vidutinė 

molekulinė masė <= 700); 

25068-38-6 

500-033-5 

500-033-5 

01-2119456619-26 

 

  20- <  80 % Odos dirg. 2 

H315 

Odos įjautr. 1 

H317 

Akių dirg., 2 

H319 

Lėt. pov. vandens org.; 2 kat. 

H411 

 
2,3-epoksipropilneodekanoatas 

26761-45-5 

247-979-2 

01-2119431597-33 

 

  10- <  30 % Odos įjautr. 1 kat.;  per odą 

H317 

Lėt. pov. vandens org.; 2 kat. 

H411 

Muta. 2 

H341 
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Išsamų paminėtų pavojingumo (H) frazių ir kitų santrumpų išaiškinimą pagal kodus rasite 16 skirsnyje „Kita 

informacija“. 

Neklasifikuojamoms medžiagoms gali būti nustatytos poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės. 
 

 

4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 
 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas  

 

Bendroji informacija  

Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.  

 
 

Įkvėpus: 

Nukentėjusįjį išvesti į gryną orą. Jei negalavimai nepraeina, kreiptis į gydytoją.  

 
 

Patekus ant odos 

Nuplauti tekančiu vandeniu ir muilu. Patepti maitinamuoju kremu. Persirengti visus suterštus drabužius. Prireikus, kreiptis į 

dermatologą.  

 
 

Patekus į akis 

Nedelsiant praplauti nestipria vandens čiurkšle arba akių skalavimo tirpalu (plauti bent 5 minučių). Jei skausmas nepraeina 

(stiprus veriantis skausmas, jautrumas šviesai, regėjimo sutrikimas) toliau plauti ir nedelsiant kreiptis į gydytoją ar nuvykti į 

ligoninę.  

 
 

Prarijus: 

Išskalauti burną ir gerklę. Išgerti 1-2 stiklines vandens. Kreiptis į gydytoją.  

 
 

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

Gali sukelti alerginę odos reakciją.  

 

Sukelia smarkų akių dirginimą.  

 

Poveikis ODAI: paraudimas, uždegimas.  

 

 
 

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą 

Žr. skirsnį: Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas  

 
 

 

5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 
 

 

5.1. Gesinimo priemonės 

Tinkamos gesinimo priemonės 

Anglies dioksidas, gesinimo putos, gesinimo milteliai, stipri vandens čiurkšlė, nestipri vandens čiurkšlė. 

 
 

Gaisro gesinimo priemonės, kurių saugumo sumetimais naudoti negalima: 

didelio slėgio veikiama vandens čiurkšlė. 

 
 

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Gaisro metu gali susidaryti anglies monoksido (CO) ir anglies dioksido (CO2). 

 
 

5.3. Patarimai ugniagesiams 

Ugniagesiai turi būti su autonominiais kvėpavimo aparatais. 

Ugniagesiai turi naudoti asmens saugos priemones. 

 
 

 

6 SKIRSNIS: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 
 

 

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

Ugniagesiai turi naudoti asmens saugos priemones.  

Vengti patekimo ant odos ir į akis.  

Būkite atsargūs, nepaslyskite ant išsiliejusio produkto.  
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6.2. Ekologinės atsargumo priemonės  
Neišpilti į kanalizaciją, paviršinius ir gruntinius vandenis.  

 
 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės  

Sugerti skystį absorbuojančia medžiaga (smėliu, durpėmis, pjuvenomis) ir pašalinti.  

Užterštą medžiagą utilizuoti kaip atliekas, laikantis 13 skirsnyje pateiktų nurodymų.  

 
 

 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius  

Žr. 8 skirsnyje pateiktus patarimus.  
 

 

7 SKIRSNIS: NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 
 

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės  
Vengti patekimo ant odos ir į akis.  

 
 

Patarimai dėl bendros darbo higienos  

Prieš pertraukas ir baigus darbą plauti rankas.  

Dirbant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.  

 
 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus  
Laikyti sandariai uždarytoje originalioje gamintojo pakuotėje.  

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.  

Saugoti nuo užšalimo.  

Nelaikyti kartu su maisto produktais ir kitais žmonėms vartoti skirtais gaminiais (kava, arbata, tabako gaminiais ir pan.).  

 
 

 

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai):  

– dažai ir dengimo medžiagos.  

 

 

8 SKIRSNIS: POVEIKIO PREVENCIJA. ASMENS APSAUGA. 
 

 

8.1. Kontrolės parametrai  

 

Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės 

 

Galioja:  

Lenkijoje 

 

jokių  
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Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (angl. PNEC)  
 

Pavadinimas sąraše  Aplinkos terpė  Poveikio 

trukmė  

Vertė  Pastabos  

    mg/l ppm mg/kg kita   

4,4'-izopropilidendifenolis, reakcijos su 1-

chlor-2,3-epoksipropanu oligomeriniai 

produktai; epoksidinė derva (vidutinė 

molekulinė masė <= 700) 

25068-38-6 

Vanduo (gėlas)     0,006 mg/l   

4,4'-izopropilidendifenolis, reakcijos su 1-

chlor-2,3-epoksipropanu oligomeriniai 

produktai; epoksidinė derva (vidutinė 

molekulinė masė <= 700) 

25068-38-6 

Vanduo (jūrų)     0,0006 mg/l   

4,4'-izopropilidendifenolis, reakcijos su 1-

chlor-2,3-epoksipropanu oligomeriniai 

produktai; epoksidinė derva (vidutinė 

molekulinė masė <= 700) 

25068-38-6 

Vanduo 

(protarpinis 

išleidimas) 

    0,018 mg/l   

4,4'-izopropilidendifenolis, reakcijos su 1-

chlor-2,3-epoksipropanu oligomeriniai 

produktai; epoksidinė derva (vidutinė 

molekulinė masė <= 700) 

25068-38-6 

STP     10 mg/l   

4,4'-izopropilidendifenolis, reakcijos su 1-

chlor-2,3-epoksipropanu oligomeriniai 

produktai; epoksidinė derva (vidutinė 

molekulinė masė <= 700) 

25068-38-6 

Nuosėdos 

(gėlame 

vandenyje) 

   0,996 

mg/kg 

    

4,4'-izopropilidendifenolis, reakcijos su 1-

chlor-2,3-epoksipropanu oligomeriniai 

produktai; epoksidinė derva (vidutinė 

molekulinė masė <= 700) 

25068-38-6 

Nuosėdos (jūros 

vandenyje) 

   0,0996 

mg/kg 

    

4,4'-izopropilidendifenolis, reakcijos su 1-

chlor-2,3-epoksipropanu oligomeriniai 

produktai; epoksidinė derva (vidutinė 

molekulinė masė <= 700) 

25068-38-6 

Dirva    0,196 

mg/kg 

    

4,4'-izopropilidendifenolis, reakcijos su 1-

chlor-2,3-epoksipropanu oligomeriniai 

produktai; epoksidinė derva (vidutinė 

molekulinė masė <= 700) 

25068-38-6 

praryjant     11 mg/kg 

maisto 

  

2,3-epoksipropilneodekanoatas 

26761-45-5 

Vanduo (gėlas)     3,5 µg/l   

2,3-epoksipropilneodekanoatas 

26761-45-5 

Vanduo (jūrų)     0,35 µg/l   

2,3-epoksipropilneodekanoatas 

26761-45-5 

STP     50 mg/l   

2,3-epoksipropilneodekanoatas 

26761-45-5 

Vanduo 

(protarpinis 

išleidimas) 

    0,035 mg/l   
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Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (angl. DNEL):  
 

Pavadinimas sąraše  Poveikio sritis  Veikimo 

būdas  

Poveikis 

sveikatai  

Poveikio 

trukmė  

Vertė  Pastabos  

4,4'-izopropilidendifenolis, reakcijos su 1-

chlor-2,3-epoksipropanu oligomeriniai 

produktai; epoksidinė derva (vidutinė 

molekulinė masė <= 700) 

25068-38-6 

Darbuotojai Per odą Ūmus 

trumpalaikis 

veikimas – 

sisteminis 

poveikis sveikatai 

 8,33 mg/kg kūno 

svorio per parą 
  

4,4'-izopropilidendifenolis, reakcijos su 1-

chlor-2,3-epoksipropanu oligomeriniai 

produktai; epoksidinė derva (vidutinė 

molekulinė masė <= 700) 

25068-38-6 

Darbuotojai Įkvėpus Ūmus 

trumpalaikis 

veikimas – 

sisteminis 

poveikis sveikatai 

 12,25 mg/m3    

4,4'-izopropilidendifenolis, reakcijos su 1-

chlor-2,3-epoksipropanu oligomeriniai 

produktai; epoksidinė derva (vidutinė 

molekulinė masė <= 700) 

25068-38-6 

Darbuotojai Per odą Ilgalaikis 

veikimas – 

sisteminis 

poveikis sveikatai 

 8,33 mg/kg kūno 

svorio per parą 
  

4,4'-izopropilidendifenolis, reakcijos su 1-

chlor-2,3-epoksipropanu oligomeriniai 

produktai; epoksidinė derva (vidutinė 

molekulinė masė <= 700) 

25068-38-6 

Darbuotojai Įkvėpus Ilgalaikis 

veikimas – 

sisteminis 

poveikis sveikatai 

 12,25 mg/m3    

4,4'-izopropilidendifenolis, reakcijos su 1-

chlor-2,3-epoksipropanu oligomeriniai 

produktai; epoksidinė derva (vidutinė 

molekulinė masė <= 700) 

25068-38-6 

Žmonių 

populiacija 

Per odą Ūmus 

trumpalaikis 

veikimas – 

sisteminis 

poveikis sveikatai 

 3,571 mg/kg kūno 

svorio per parą 
  

4,4'-izopropilidendifenolis, reakcijos su 1-

chlor-2,3-epoksipropanu oligomeriniai 

produktai; epoksidinė derva (vidutinė 

molekulinė masė <= 700) 

25068-38-6 

Žmonių 

populiacija 

Per odą Ilgalaikis 

veikimas – 

sisteminis 

poveikis sveikatai 

 3,571 mg/kg kūno 

svorio per parą 
  

4,4'-izopropilidendifenolis, reakcijos su 1-

chlor-2,3-epoksipropanu oligomeriniai 

produktai; epoksidinė derva (vidutinė 

molekulinė masė <= 700) 

25068-38-6 

Žmonių 

populiacija 

Įkvėpus Ūmus 

trumpalaikis 

veikimas – 

sisteminis 

poveikis sveikatai 

 0,75 mg/m3    

4,4'-izopropilidendifenolis, reakcijos su 1-

chlor-2,3-epoksipropanu oligomeriniai 

produktai; epoksidinė derva (vidutinė 

molekulinė masė <= 700) 

25068-38-6 

Žmonių 

populiacija 

Įkvėpus Ilgalaikis 

veikimas – 

sisteminis 

poveikis sveikatai 

 0,75 mg/m3    

4,4'-izopropilidendifenolis, reakcijos su 1-

chlor-2,3-epoksipropanu oligomeriniai 

produktai; epoksidinė derva (vidutinė 

molekulinė masė <= 700) 

25068-38-6 

Žmonių 

populiacija 

praryjant Ūmus 

trumpalaikis 

veikimas – 

sisteminis 

poveikis sveikatai 

 0,75 mg/kg kūno 

svorio per parą 
  

4,4'-izopropilidendifenolis, reakcijos su 1-

chlor-2,3-epoksipropanu oligomeriniai 

produktai; epoksidinė derva (vidutinė 

molekulinė masė <= 700) 

25068-38-6 

Žmonių 

populiacija 

praryjant Ilgalaikis 

veikimas – 

sisteminis 

poveikis sveikatai 

 0,75 mg/kg kūno 

svorio per parą 
  

2,3-epoksipropilneodekanoatas 

26761-45-5 

Darbuotojai Per odą Ilgalaikis 

veikimas – 

sisteminis 

poveikis sveikatai 

 1,4 mg/kg kūno 

svorio per parą 
  

2,3-epoksipropilneodekanoatas 

26761-45-5 

Darbuotojai Įkvėpus Ilgalaikis 

veikimas – 

sisteminis 

poveikis sveikatai 

 1,965 mg/m3    

2,3-epoksipropilneodekanoatas 

26761-45-5 

Žmonių 

populiacija 

Per odą Ilgalaikis 

veikimas – 

sisteminis 

poveikis sveikatai 

 0,7 mg/kg kūno 

svorio per parą 
  

2,3-epoksipropilneodekanoatas 

26761-45-5 

Žmonių 

populiacija 

Įkvėpus Ilgalaikis 

veikimas – 

sisteminis 

poveikis sveikatai 

 1 mg/m3    

2,3-epoksipropilneodekanoatas 

26761-45-5 

Žmonių 

populiacija 

praryjant Ilgalaikis 

veikimas – 

sisteminis 

poveikis sveikatai 

 1,1 mg/kg kūno 

svorio per parą 
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Biologinio poveikio rodikliai:  

jokių 

 

8.2. Poveikio kontrolė 

 
 

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės  

Jei vėdinimas nepakankamai geras, reikalinga tinkama kaukė.  

Kombinuotas filtras: ABEKP  

Šią rekomendaciją būtina priderinti pagal konkrečias darbo sąlygas.  

 
 

Rankų apsaugos priemonės  

Jei sąlytis trunka ilgiau, rekomenduojama mūvėti apsaugines pištines, pagamintas iš nitrilinės gumos, atitinkančias EN 374 

reikalavimus.  

Medžiagos storis > 0,1 mm  

Prakiurimo trukmė > 480 min.  

Jei sąlytis trunka ilgiau ar kartojasi, atkreipkite dėmesį, kad praktikoje prakiurimo laikas gali būti žymiai trumpesnis už numatytą 

standarte EN 374. Kiekvienu atveju būtina patikrinti apsauginių pirštinių tinkamumą naudoti konkrečioje darbo aplinkoje 

konkrečiam darbui atlikti (pvz., atsižvelgiant į mechaninį ir šiluminį poveikį, suderinamumą su produktais, antistatinį poveikį ir 

kt.). Pastebėjus pirmuosius susidėvėjimo požymius, pirštines būtina nedelsiant pasikeisti. Bet kokiu atveju būtina laikytis 

gamintojų pateikiamų pramoninės saugos nurodymų ir kompetentintų prekybos asociacijų reglamentuose pateikiamų pramoninės 

saugos duomenų. Rekomenduojame bendradarbiaujant su pirštinių gamintoju ir prekybos asociacija sudaryti rankų priiūros planą 

pagal konkrečias veiklos sąlygas.  

 
 

Akių apsaugos priemonės  

Gerai priglundantys apsauginiai akiniai.  

 
 

Odos apsaugos priemonės  

Tinkami apsauginiai drabužiai.  

 
 

 

 

9 SKIRSNIS: FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 
 

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes  

Išvaizda:   skystis 

bespalvis 

 

Kvapas:  duomenų nėra.  

Kvapo slenkstis:  Duomenų nėra (netaikoma) 

 

 

pH  Duomenų nėra (netaikoma) 

Pirminio užvirimo temperatūra  > 200 °C (> 392 °F) 
Pliūpsnio temperatūra  > 150 °C (> 302 °F) 

Skilimo temperatūra  Duomenų nėra (netaikoma) 

Garų slėgis:  Duomenų nėra (netaikoma) 

Tankis 

(20 °C (68 °F)) 

 1,14 – 1,16 g/cm3 

Piltinis tankis  Duomenų nėra (netaikoma) 

Klampa  Duomenų nėra (netaikoma) 

Klampa (kinematinė)  Duomenų nėra (netaikoma) 

Sprogumo savybės:  Duomenų nėra (netaikoma) 

Tirpumas (kokybinis) 

(20 °C (68 °F);  

tirpiklis – vanduo) 

 netirpi  

Kietėjimo temperatūra  Duomenų nėra (netaikoma) 

Lydymosi temperatūra  Duomenų nėra (netaikoma) 

Degumas  Duomenų nėra (netaikoma) 

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra  Duomenų nėra (netaikoma) 

Sprogumo ribos  Duomenų nėra (netaikoma) 

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo 

(log Kow) 

 Duomenų nėra (netaikoma) 

Garavimo greitis  Duomenų nėra (netaikoma) 

Garų tankis  Duomenų nėra (netaikoma) 

Oksidacinės savybės  Duomenų nėra (netaikoma) 
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9.2. Kita informacija 
Užsiliepsnojimo temperatūra  > 300 °C (> 572 °F) 

 

10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 
 

10.1. Reaktingumas  

Naudojant numatytais naudojimo būdais, pavojingų skilimo produktų nesusidaro. 
 

10.2. Cheminis stabilumas 
Rekomenduojamomis laikymo sąlygomis stabili. 

 

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 
Žr. skirsnį „Reaktingumas“. 

 

10.4. Vengtinos sąlygos 
Naudojant numatytais naudojimo būdais, pavojingų skilimo produktų nesusidaro. 

 

10.5. Nesuderinamos medžiagos  

Naudojant tinkamai nepavojinga. 
 

10.6. Pavojingi skilimo produktai  

Žinomų nėra. 
 

 

11 SKIRSNIS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 
 

Bendroji informacija apie toksinį poveikį  

Mišinys klasifikuojamas vadovaujantis turima informacija apie ingredientų keliamą pavojų pagal kiekvienos pavojingumo klasės 

mišinių klasifikavimo kriterijus, numatytus 1272/2008 Reglamento I Priede. Aktuali turima informacija apie 3 skirsnyje nurodytų 

medžiagų ekologinį poveikį ir poveikį sveikatai pateikiama toliau.  

Epoksidinėms medžiagoms alergiški asmenys turėtų vengti bet kokio sąlyčio su produktu.  

Cross-reactions with other epoxide compounds possible.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Odos dirginimas  

Dirgina odą.  

 
 

Akių dirginimas:  

Sukelia smarkų akių dirginimą.  

 
 

Įjautrinimas (alergija):  

Gali sukelti alerginę odos reakciją.  

 
 

Mutageniškumas  

H341 Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus.  
 

 

Ūmus toksiškumas praryjant: 
 

Pavojingos 

sudedamosios dalys 

CAS reg. Nr. 

Rodiklis Vertė 

 

Patekimo į 

organizmą 

būdai 

Poveikio 

trukmė 

Tirtos 

veislės 

Metodas 

4,4'-

izopropilidendifenolis, 

reakcijos su 1-chlor-2,3-

epoksipropanu 

oligomeriniai produktai; 

epoksidinė derva 

(vidutinė molekulinė 

masė <= 700); 

25068-38-6 

LD50 > 2000 mg/kg praryjant  žiurkės  

2,3-

epoksipropilneodekano

atas 

26761-45-5 

LD50 2000 mg/kg praryjant  žiurkės OECD bandymų metodika Nr. 

420 (Ūmus toksiškumas 

praryjant) 
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Ūmus toksiškumas įkvepiant: 
 

Pavojingos 

sudedamosios dalys 

CAS reg. Nr. 

Rodiklis Vertė 

 

Patekimo į 

organizmą 

būdai 

Poveikio 

trukmė 

Tirtos 

veislės 

Metodas 

 

 

Ūmus toksiškumas veikiant odą: 
 

Pavojingos 

sudedamosios dalys 

CAS reg. Nr. 

Rodiklis Vertė 

 

Patekimo į 

organizmą 

būdai 

Poveikio 

trukmė 

Tirtos 

veislės 

Metodas 

4,4'-

izopropilidendifenolis, 

reakcijos su 1-chlor-2,3-

epoksipropanu 

oligomeriniai produktai; 

epoksidinė derva 

(vidutinė molekulinė 

masė <= 700); 

25068-38-6 

LD50 23.000 mg/kg veikiant odą  triušiai  

2,3-

epoksipropilneodekano

atas 

26761-45-5 

LD50 2000 mg/kg veikiant odą  žiurkės OECD bandymų metodika Nr. 

402 (Ūmus toksiškumas 

veikiant odą) 

 

 

Odos dirginimas ir ardymas (ėsdinimas) 
 

Pavojingos 

sudedamosios dalys 

CAS reg. Nr. 

Rezultatas Poveikio 

trukmė 

Tirtos 

veislės 

Metodas 

4,4'-

izopropilidendifenolis, 

reakcijos su 1-chlor-2,3-

epoksipropanu 

oligomeriniai produktai; 

epoksidinė derva 

(vidutinė molekulinė 

masė <= 700); 

25068-38-6 

Nestipriai dirgina 4 val. triušiai OECD bandymų metodika Nr. 

404 (Ūmus odos dirginimas 

(ardymas/ėsdinimas)) 

 

 

Stiprus akių pažeidimas, dirginimas 
 

Pavojingos 

sudedamosios dalys 

CAS reg. Nr. 

Rezultatas Poveikio 

trukmė 

Tirtos 

veislės 

Metodas 

4,4'-

izopropilidendifenolis, 

reakcijos su 1-chlor-2,3-

epoksipropanu 

oligomeriniai produktai; 

epoksidinė derva 

(vidutinė molekulinė 

masė <= 700); 

25068-38-6 

Nedirgina  triušiai OECD bandymų metodika Nr. 

405 (Ūmus akių dirginimas 

(ardymas/ėsdinimas)) 
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Kvėpavimo takų ir odos alergija (įjautrinimas) 
 

Pavojingos 

sudedamosios dalys 

CAS reg. Nr. 

Rezultatas Bandymo 

tipas 

Tirtos 

veislės 

Metodas 

4,4'-

izopropilidendifenolis, 

reakcijos su 1-chlor-2,3-

epoksipropanu 

oligomeriniai produktai; 

epoksidinė derva 

(vidutinė molekulinė 

masė <= 700); 

25068-38-6 

Sukelia alergiją (įjautrina) Pelių 

vietinių 

limfmazgi

ų tyrimas 

(LLNA) 

pelės OECD bandymų metodika Nr. 

429 (Odos įjautrinimas 

(alergija): vietinių limfmazgių 

tyrimas) 

2,3-

epoksipropilneodekano

atas  

26761-45-5 

Sukelia alergiją (įjautrina) Maksimiz

avimo 

bandymas 

su jūrų 

kiaulytėmi

s 

jūrų 

kiaulytės 

OECD bandymų metodika Nr. 

406 (Odos įjautrinimas 

(alergija)) 

 

 

Embrioninių ląstelių mutageniškumas 
 

Pavojingos 

sudedamosios dalys 

CAS reg. Nr. 

Rezultatas Tyrimo rūšis, 

patekimo į 

organizmą būdai 

Metabolinis 

aktyvinimas, 

poveikio trukmė 

Tirtos veislės Metodas 

4,4'-

izopropilidendifenolis, 

reakcijos su 1-chlor-2,3-

epoksipropanu 

oligomeriniai produktai; 

epoksidinė derva 

(vidutinė molekulinė 

masė <= 700); 

25068-38-6 

neigiamas Bakterijų 

grįžtamųjų mutacijų 

įvertinimas (pvz., 

Eimso (Ames) 

bandymas 

  OECD bandymų metodika 

Nr. 472 (Genetinė 

toksikologija: Escherichia 

coli, grįžtamųjų mutacijų 

tyrimas) 

2,3-

epoksipropilneodekano

atas  

26761-45-5 

teigiamas Praryjant: 

priverstinai šeriant 

 pelės  

 
 
 
 
 

 
 

 

12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 

Bendro pobūdžio ekologinė informacija: 

Mišinys klasifikuojamas vadovaujantis turima informacija apie ingredientų keliamą pavojų pagal kiekvienos pavojingumo klasės 

mišinių klasifikavimo kriterijus, numatytus 1272/2008 Reglamento I Priede. Aktuali turima informacija apie 3 skirsnyje nurodytų 

medžiagų ekologinį poveikį ir poveikį sveikatai pateikiama toliau.  

Neišpilti į kanalizaciją, dirvą ir vandens takus ar telkinius.  

 

  
12.1. Toksiškumas 

 

Toksiškumas aplinkai: 

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.  
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Pavojingos sudedamosios 

dalys 

CAS reg. Nr. 

Rodiklis Vertė Ūmaus 

toksiškumo 

tyrimas 

Poveikio 

trukmė 

Tirtos veislės Metodas 

4,4'-izopropilidendifenolis, 

reakcijos su 1-chlor-2,3-

epoksipropanu oligomeriniai 

produktai; epoksidinė derva 

(vidutinė molekulinė masė 

<= 700); 

25068-38-6 

LC50 1,750000 mg/l Žuvys 96 val. Oncorhynchus mykiss OECD bandymų 

metodika Nr. 203 

(Ūmaus 

toksiškumo žuvims 

bandymas) 

 LC50 1,75 mg/l Žuvys 96 val. Oncorhynchus mykiss 

(ataskaitose nurodoma kaip 

Salmo gairdneri) 

OECD bandymų 

metodika Nr. 203 

(Ūmaus 

toksiškumo žuvims 

bandymas) 

4,4'-izopropilidendifenolis, 

reakcijos su 1-chlor-2,3-

epoksipropanu oligomeriniai 

produktai; epoksidinė derva 

(vidutinė molekulinė masė 

<= 700); 

25068-38-6 

NOEC 2,4 mg/l Dumbliai 72 val. Scenedesmus capricornutum OECD bandymų 

metodika Nr. 201 

(Dumblių augimo 

slopinimo 

bandymas) 

 EC50 9,4 mg/l Dumbliai 72 val. Scenedesmus capricornutum OECD bandymų 

metodika Nr. 201 

(Dumblių augimo 

slopinimo 

bandymas) 

4,4'-izopropilidendifenolis, 

reakcijos su 1-chlor-2,3-

epoksipropanu oligomeriniai 

produktai; epoksidinė derva 

(vidutinė molekulinė masė 

<= 700); 

25068-38-6 

NOEC 0,3 mg/l lėtinis; 

Dafnijos 

21 d. Daphnia magna OECD 211 

(Daphnia magna, 

reprodukcijos 

tyrimas) 

2,3-

epoksipropilneodekanoatas 

26761-45-5 

LC50 9,61 mg/l Žuvys 96 val. Oncorhynchus mykiss EPA OTS 

797.1400 (Ūmaus 

toksiškumo žuvims 

bandymas) 

2,3-

epoksipropilneodekanoatas 

26761-45-5 

EC50 4,8 mg/l Dafnijos 48 val. Daphnia magna OECD bandymų 

metodika Nr. 202 

(Dafnijų ūmaus 

judrumo netekimo 

bandymas) 

2,3-

epoksipropilneodekanoatas 

26761-45-5 

NOEC 1 mg/l Dumbliai 96 val. Selenastrum capricornutum 

(naujas pavadinimas: 

Pseudokirchnerella subcapitata) 

OECD bandymų 

metodika Nr. 201 

(Dumblių augimo 

slopinimo 

bandymas) 

 
 

 

12.2. Patvarumas ir skaidumas 
 

Pavojingos sudedamosios 

dalys 

CAS reg. Nr. 

Rezultatas Patekimo į 

organizmą būdai 

Skaidumas Metodas 

4,4'-izopropilidendifenolis, 

reakcijos su 1-chlor-2,3-

epoksipropanu oligomeriniai 

produktai; epoksidinė derva 

(vidutinė molekulinė masė 

<= 700); 

25068-38-6 

 aerobinis 5 % OECD bandymų metodika Nr. 

301F (Lengvas biologinis 

skaidumas: manometrinės 

respirometrijos bandymas) 

2,3-

epoksipropilneodekanoatas 

26761-45-5 

bandymo sąlygomis 

biologinis suirimas 

nepastebėtas 

aerobinis 7 – 8 % OECD bandymų metodika Nr. 

301D (Lengvas biologinis 

skaidumas: uždaros kolbos 

bandymas) 
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12.3. Kaupimosi biologiniuose organizmuose potencialas. 12.4. Judrumas dirvoje. 
 

Pavojingos sudedamosios 

dalys 

CAS reg. Nr. 

LogKow Biokoncentracijos 

koeficientas 

(BCF): 

Poveikio 

trukmė 

Tirtos veislės Temperatūra Metodas 

2,3-

epoksipropilneodekanoatas 

26761-45-5 

4,4    20 °C OECD bandymų metodika 

Nr. 117 (pasiskirstymo 

koeficientas n-

oktanolis/vanduo), HPLC 

metodu) 

 

 

12.5. PBT ir vPvB įvertinimo rezultatai 
 

Pavojingos sudedamosios dalys 

CAS reg. Nr. 

PBT/vPvB 

4,4'-izopropilidendifenolis, reakcijos su 1-chlor-

2,3-epoksipropanu oligomeriniai produktai; 

epoksidinė derva (vidutinė molekulinė masė 

<= 700); 

25068-38-6 

Patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų (PBT), o taip pat labai patvarių ir didelės 

bioakumuliacijos (vPvB) cheminių medžiagų kriterijų neatitinka. 

2,3-epoksipropilneodekanoatas  

26761-45-5 

Patvarių, bioakumuliacinių ir toksiškų (PBT), o taip pat labai patvarių ir didelės 

bioakumuliacijos (vPvB) cheminių medžiagų kriterijų neatitinka. 

 

12.6. Kiti nepalankūs poveikiai 
 

Duomenų nėra. 
 

 

13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai  
 

Produkto šalinimas 

Atliekas ir likučius šalinti laikantis vietos valdžios reikalavimų. 

 

Nešvarių pakuočių šalinimas 

Pakuotes galima perdirbti tik prieš tai visiškai ištuštinus.  

 

Atliekų kodas pagal Europos atliekų katalogą (EWC): 

08 04 09 lipalų ir hermetikų, turinčių organinių tirpiklių ar kitų pavojingų medžiagų, atliekos.  
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14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 
 

 

14.1. JT numeris 
 

 ADR 3082 

 RID 3082 

 ADN 3082 

 IMDG 3082 

 IATA 3082 

 

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas 
 

 ADR APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTIS, tik kaip nurodyta 
(epoksidinė derva) 

 RID APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTIS, tik kaip nurodyta 
(epoksidinė derva) 

 ADN APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTIS, tik kaip nurodyta 
(epoksidinė derva) 

 IMDG APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTIS, tik kaip nurodyta 
(epoksidinė derva) 

 IATA Aplinkai pavojinga medžiaga, skystis, tik kaip nurodyta (epoksidinė derva) 

 

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė(-ės) 
 

 ADR 9 

 RID 9 

 ADN 9 

 IMDG 9 

 IATA 9 

 

14.4. Pakuotės grupė 
 

 ADR III 

 RID III 

 ADN III 

 IMDG III 

 IATA III 

 

 

14.5. Pavojus aplinkai 
 

 ADR netaikoma 

 RID netaikoma 

 ADN netaikoma 

 IMDG jūrų teršalas 

 IATA netaikoma 

 

14.6. Specialūs įspėjimai naudotojams 
 

 ADR netaikoma 

  Tunelio kodas: (E) 

 RID netaikoma 

 ADN netaikoma 

 IMDG netaikoma 

 IATA netaikoma 

 

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

 netaikoma 
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15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 
 

 

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

Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis 

(pagal VOCV 814.018 LOJ 

reglamentą CH) 

0 %  

 

 

 

Dažai ir lakai – LOJ kiekio nustatymas (ES): 

Reglamentavimo pagrindas: Direktyva 2004/42/EB  

Produkto (sub)kategorija: Dvikomponentės specialiosios paskirties (pvz., grindų) dangos 

reaktingosios dengimo medžiagos. 

I fazė (nuo 2007 01 01): 550 g/l  

II fazė (nuo 2010 01 01): 500 g/l  
 

Maks. LOJ kiekis: 5 g/l   
 

 
 
 

 

15.2. Cheminės saugos įvertinimas 

Produkto cheminės saugos įvertinimas neatliktas. 
 

 

 

Reglamentacija atskirų šalių norminiais teisės aktais (Lenkija): 

 
 

 

 

 

Pastabos 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 

1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 

apribojimų (REACH) su paskesnėmis pataisomis.  

  2009 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 790/2009 iš dalies 

keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl 

cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį 

suderinti su technikos ir mokslo pažanga.  

 2010 m. gegužės 20 d. KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 453/2010 iš 

dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 

dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 

(REACH).  

 2008 m. gruodžio 16 d. 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.  
 

 

 

 

 

 

Reglamentacija Lietuvos norminiais teisės aktais 

Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka. [Patvirtinta aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos 

ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742, aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo 

Nr. 345/313 redakcija (Žin., 2002, Nr. 81-3501). Pakeitimai, patvirtinti aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. 

rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 411/V-460 (Žin., 2003, Nr. 81(1)-3703); 2005 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. D1-453/V-714 (Žin., 2005, Nr. 

115-4196); 2007 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. D1-83/V-92 (Žin., 2007, Nr. 22-849)]. 

Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarka. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2002 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. 599, Žin., 2002, Nr. 115-5161). 

Saugos duomenų lapo reikalavimai ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarka. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 687, Žin., 2002, Nr. 26-946). 

Lietuvos higienos norma HN 23:2001. Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore. Bendrieji 

reikalavimai. 

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. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722, Žin., 2004, 

Nr. 68-2381). 

Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 1998 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 77, Žin., 1998, Nr. 43-1188). 

Bendrosios cheminių medžiagų ir preparatų sandėliavimo taisyklės. Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. 

gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 272, Žin., 1999, Nr. 31-896). 
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16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA 
 

Produkto ženklinimas nurodytas 2 skirsnyje. Šiame saugos duomenų lape paminėtų visų santrumpų išsamus išaiškinimas pagal 

kodus: 

H315 Dirgina odą. 

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. 

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 

H341 Įtariama, kad gali sukelti genetinius defektus. 

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. 

 

 

Papildoma informacija:  

Informacija šiame saugos duomenų lape yra paremta mūsų šiuo metu turimomis žiniomis ir galioja produktui tik tokiame 

pavidale, kokiame jis pristatomas užsakovui. SDL pateiktos informacijos tikslas – apibūdinti produktą saugos reikalavimų 

atžvilgiu, o ne užtikrinti kokias nors konkrečias produkto savybes.  

The product is intended for industrial use.  

 

 

Ženklinimo elementai pagal Direktyvą 1999/45/EB (DPD): 

 

Kenksminga (Xn)   Aplinkai pavojinga (N)        

 

  

 

  

      

 
 
 

Rizikos frazės: 

R36/38 Dirgina akis ir odą.  

R68 Gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus.  

R43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda.  

R51/53 Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.  

 
 

Saugos frazės: 

S26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.  

S36/37 Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.  

S57 Use appropriate container to avoid environmental contamination.  

S60 Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos.  

 
 

Papildomi ženklinimo elementai:  

Sudėtyje yra epoksidinių medžiagų. Žr. gamintojo pateikiamą informaciją.  

 
 

Sudėtyje yra:  

– 4,4'-izopropilidendifenolio, reakcijos su 1-chlor-2,3-epoksipropanu oligomerinių produktų; epoksidinės dervos 

(vidutinė molekulinė masė <= 700); 

– 2,3-epoksipropilneodekanoato. 

 

 

Aktualūs šio saugos duomenų lapo pakeitimai yra pažymėti vertikaliomis linijomis kairiojoje dokumento paraštėje. 

Atitinkami teksto fragmentai pateikiami kitos spalvos šriftu arba tamsesniame fone.  
 

 

  

 

 

 

 
Išvertė: 

UAB „Pasaulio spalvos“ 

Tel.: +37065260949. 
El. paštas: gintare@pasauliospalvos.lt 
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