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1 SKIRSNIS: CHEMINĖS MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS 

IDENTIFIKAVIMAS 
 

1.1. Produkto identifikatorius  

„Ceresit CT 280 Winter“ 

 

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

Nustatyti naudojimo būdai: 

priedas.  

 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją  

„Henkel Balti OÜ“ 

Sõbra 56B 

51013 Tartu 

 

Estija  

 

Tel.:  +372 (7) 305 800 

Faks.:  +372 (7) 305 808 

 

ua-productsafety.pl@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): 
 

Ardo (ėsdina) metalus. 1 kategorija 
 

H290 Gali ėsdinti metalus. 
 

Smarkus akių dirginimas 2 kategorija 
 

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 

 
 

 

2.2. Ženklinimo elementai 
 

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

 
 

 

Signalinis žodis: Įspėjimas  
 
 

 

Pavojingumo frazė: H290 Gali ėsdinti metalus.  

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.  

 
 

 

Atsargumo frazė: P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo 

etiketę.  

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  

P280 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.  

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

 

 
 

 
 

2.3. Kiti pavojai  

Naudojant tinkamai nepavojinga.  

 

3 SKIRSNIS: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 
 

3.2. Mišiniai  

 

Bendrasis cheminės medžiagos apibūdinimas:  

priedas. 

Pagrindinės cheminės medžiagos, iš kurių sudarytas preparatas:  

kalcio chloridas 

 

 

 

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 

Kalcio chloridas 

10043-52-4 

233-140-8 

01-2119494219-28 

 

  80 – < 100 % Met. ard.(ėsd.), 1 kat. 

H290 

Akių dirg., 2 kat. 

H319 

 
 

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 odą kremu. Nedelsiant nusirengti suterštus drabužius.  
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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) 

Sukelia smarkų akių dirginimą.  

 

 
 

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 chloro dujų. 
 

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 

Vengti patekimo ant odos ir į akis.  

Vengti dulkių susidarymo.  

 
 

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

 
 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės  

Pašalinti mechaniškai.  

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  
Talpyklą atidaryti ir su ja elgtis labai atsargiai.  

 
 

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.  

Vengti drėgmės.  

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje.  

Laikyti temperatūros ribose nuo + 5 °C iki + 35 °C.  

Nelaikyti kartu su maisto produktais ir kitais žmonėms vartoti skirtais gaminiais (kava, arbata, tabako gaminiais ir pan.).  
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7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai):  

priedas.  

 

 

8 SKIRSNIS: POVEIKIO PREVENCIJA. ASMENS APSAUGA. 
 

 

8.1. Kontrolės parametrai  

 

Poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės 

 

Galioja:  

Lenkijoje 

 

Sudedamosios dalys (reglamentuojamos 

medžiagos)  

ppm  mg/m3 Rodiklis  Trumpalaikio poveikio ribos 

kategorija. Pastabos.  

Reglamentuotas 

sąrašas  

DULKĖS, KONKREČIAI 

NENURODYTOS, įkvepiamų, plaučiuose 

nusėdančių dulkių frakcija  

[Apatitų ir fosfato uolienų dulkės, kurių 

sudėtyje yra daugiau kaip 2 proc. laisvojo 

kristališkojo silicio dioksido – įkvepiamų, 

gerklose nusėdančių dulkių frakcija] 

 4 Dinaminis svertinis 

vidurkis (angl. NDS): 

 POL MAC  

DULKĖS, KONKREČIAI 

NENURODYTOS, įkvepiamų, plaučiuose 

nusėdančių dulkių frakcija  

[Apatitų ir fosfato uolienų dulkės, kurių 

sudėtyje yra mažiau kaip 2 proc. laisvojo 

kristališkojo silicio dioksido – įkvepiamų, 

gerklose nusėdančių dulkių frakcija] 

 6 Dinaminis svertinis 

vidurkis (angl. NDS): 

 POL MAC  

DULKĖS, KONKREČIAI 

NENURODYTOS, įkvepiamų, plaučiuose 

nusėdančių dulkių frakcija  

[Apatitų ir fosfato uolienų dulkės, kurių 

sudėtyje yra daugiau kaip 2 proc. laisvojo 

kristališkojo silicio dioksido – įkvepiamų, 

plaučiuose nusėdančių dulkių frakcija] 

 1 Dinaminis svertinis 

vidurkis (angl. NDS): 

 POL MAC  

DULKĖS, KONKREČIAI 

NENURODYTOS, įkvepiamų, plaučiuose 

nusėdančių dulkių frakcija  

[Apatitų ir fosfato uolienų dulkės, kurių 

sudėtyje yra mažiau kaip 2 proc. laisvojo 

kristališkojo silicio dioksido – įkvepiamų, 

plaučiuose nusėdančių dulkių frakcija] 

 2 Dinaminis svertinis 

vidurkis (angl. NDS): 

 POL MAC  

DULKĖS, KONKREČIAI 

NENURODYTOS, įkvepiamų, plaučiuose 

nusėdančių dulkių frakcija  

[Kitos netoksiškos pramoninės dulkės, 

įskaitant ir tas, kurių sudėtyje yra mažiau 

kaip 2 proc. laisvojo (kristališkojo) silicio 

dioksido – įkvepiamų, gerklose nusėdančių 

dulkių frakcija] 

 10 Dinaminis svertinis 

vidurkis (angl. NDS): 

 POL MAC  

       

Cheminės medžiagos, preparato sudedamųjų dalių ribinės vertės darbo aplinkos ore (pagal Lietuvos higienos normą HN 23:2007) 

Cheminė medžiaga 

Ribinė vertė 

Pastabos 

Ilgalaikio poveikio ribinė 

vertė 

Trumpalaikio poveikio 

ribinė vertė 

Neviršytina  

ribinė vertė 

mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm  

Dulkės:  

 įkvepiamoji frakcija  

 alveolinė frakcija 

  

10 

5 

  

– 

– 

  

– 

– 

  

– 

– 

  

– 

– 

  

– 

– 

  
1 
2 

 

 
 

 

                                                           

 
1 Jei susidaro organinių ir neorganinių dulkių mišinys, organinė dalis negali sudaryti daugiau kaip 5 mg/m3. Jei kurios nors medžiagos dulkių nurodytas 

atskiras RD, taikomas būtent jis. 
2 Žiūrėti Lietuvos higienos normos HN 23:2007 46 punktą. 
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Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (angl. DNEL):  

 

Pavadinimas sąraše  Poveikio sritis  Veikimo 

būdas  

Poveikis 

sveikatai  

Poveikio 

trukmė  

Vertė  Pastabos  

Kalcio chloridas 

10043-52-4 

Darbuotojai Įkvepiant Ilgalaikis 

veikimas – 

vietiškas poveikis 

 10 mg/m3    

Kalcio chloridas 

10043-52-4 

Darbuotojai Įkvepiant Ūmus 

trumpalaikis 

veikimas – 

vietiškas poveikis 

 5 mg/m3    

Kalcio chloridas 

10043-52-4 

Žmonių 

populiacija 

Įkvepiant Ilgalaikis 

veikimas – 

vietiškas poveikis 

 2,5 mg/m3    

Kalcio chloridas 

10043-52-4 

Žmonių 

populiacija 

Įkvepiant Ūmus 

trumpalaikis 

veikimas – 

vietiškas poveikis 

 5 mg/m3    

 
 

 

Biologinio poveikio rodikliai:  

nėra 

 

8.2. Poveikio kontrolė 

 
 

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės  

Jei susidaro dulkių, rekomenduojame užsidėti tinkamą kvėpavimo takų apsaugos priemonę su P tipo filtru nuo kietųjų dalelių. 

Šią rekomendaciją būtina priderinti pagal konkrečias darbo sąlygas.  

 
 

Rankų apsaugos priemonės  

Apsaugai nuo ilgalaikio sąlyčio rekomenduojamos apsauginės pirštinės, pagamintos iš nitrilinės gumos atitinkančios standartą 

EN 374. 
Prakiurimo trukmė > 480 minučių 

medžiagos storis > 0,1 mm 

Ilgai trunkančio ir pasikartojančio poveikio atveju nepamirškite, kad praktikoje prasiskverbimo trukmė gali būti žymiai 

trumpesnė, negu nurodyta standarte EN 374. Bet kokiu atveju būtina patikrinti apsauginių pirštinių tinkamumą naudoti 

konkrečioje darbo vietoje (pvz., įvertinti mechaninį ir šiluminį stresą, suderinamumą su kitais produktais, antistatinį poveikį ir 

kt.). Pastebėjus pirmuosius pirštinių susidėvėjimo požymius, jas būtina nedelsiant pasikeisti. Visais atvejais būtina laikytis 

gamintojų pateikiamų nurodymų ir atitinkamų prekybos asociacijų taisyklių, reglamentuojančių pramoninės saugos reikalavimus. 

Rekomenduojame rankų priežiūros planą sudaryti bendradarbiaujant su apsauginių pirštinių gamintojais ir prekybos asociacija, 

atsižvelgiant į vietines 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:   milteliai 

milteliai 

baltos spalvos 

 

Kvapas:  savitas  

Kvapo slenkstis:  Duomenų nėra (netaikoma) 

 

 

pH  Duomenų nėra (netaikoma) 

Pirminio užvirimo temperatūra  Duomenų nėra (netaikoma) 

Pliūpsnio temperatūra  Duomenų nėra (netaikoma) 

Skilimo temperatūra  Duomenų nėra (netaikoma) 

Garų slėgis:  Duomenų nėra (netaikoma) 

Tankis:  Duomenų nėra (netaikoma) 

Piltinis tankis   0,495 – 0,605 g/l  

Klampa  Duomenų nėra (netaikoma) 

Klampa (kinematinė)  Duomenų nėra (netaikoma) 
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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) 

 

9.2. Kita informacija 
 

Duomenų nėra (netaikoma) 
 

10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 
 

10.1. Reaktingumas  

Aukštesnėje kaip 770 °C temperatūroje ima skilti, ir išsiskiria chloro. 
 

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  

Žr. skirsnį „Reaktingumas“. 
 

10.6. Pavojingi skilimo produktai  

Žinomų nėra. 
 

 

11 SKIRSNIS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 
 

Bendroji informacija apie toksinį poveikį  

Aktuali turima informacija apie 3 skirsnyje nurodytų medžiagų ekologinį poveikį ir poveikį sveikatai pateikiama toliau.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Akių dirginimas:  

Sukelia smarkų akių dirginimą.  

 
 
 
 

 

Ūmus toksiškumas praryjant: 
 

Pavojingos 

sudedamosios dalys 

CAS reg. Nr. 

Rodiklis Vertė 

 

Patekimo į 

organizmą 

būdai 

Poveikio 

trukmė 

Tirtos 

veislės 

Metodas 

 

 

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 
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12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 

Bendro pobūdžio ekologinė informacija: 

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 

 

Pavojingos sudedamosios 

dalys 

CAS reg. Nr. 

Rodiklis Vertė Ūmaus 

toksiškumo 

tyrimas 

Poveikio 

trukmė 

Tirtos veislės Metodas 

Kalcio chloridas 

10043-52-4 

LC50 > 10.000 mg/l Žuvys 96 val. Gambusia affinis OECD bandymų 

metodika Nr. 203 

(Ūmaus 

toksiškumo žuvims 

bandymas) 

Kalcio chloridas 

10043-52-4 

EC50 3005 mg/l Dafnijos 48 val. Daphnia magna OECD bandymų 

metodika Nr. 202 

(Dafnijų ūmaus 

judrumo netekimo 

bandymas) 

Kalcio chloridas 

10043-52-4 

EC50 3130 mg/l Dumbliai 96 val. Nitscheria linearis OECD bandymų 

metodika Nr. 201 

(Dumblių augimo 

slopinimo 

bandymas) 

 
 

 

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 
 

Pavojingos sudedamosios dalys 

CAS reg. Nr. 

PBT/vPvB 

Kalcio chloridas 

10043-52-4 

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): 

060314  
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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 

 

 

 

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 %  

 

 
 

 
 
 

 

15.2. Cheminės saugos įvertinimas 

Produkto cheminės saugos įvertinimas neatliktas. 
 

 

 

Reglamentavimas 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.  

 
Reglamentavimas 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. 



 

SDL Nr.: 497532  

V001.1 

 

„Ceresit CT 280 Winter“ 

 

 

9 iš 9 psl. 

 

 

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). 

 
 

 

 

 

 

 

 

16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA 
 

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

kodus: 

H290 Gali ėsdinti metalus. 

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 

 

 

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.  

 

 

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

 

Dirginanti (Xi)           

 

  

         

 
 
 

Rizikos frazės: 

R36 Dirgina akis.  

 
 

Saugos frazės: 

S2 Saugoti nuo vaikų.  

P260 Neįkvėpti dulkių.  

S24/25 Vengti patekimo ant odos ir į akis.  

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

S46 Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.  

 
 

 

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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