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1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

EP 310 S - A

1.1. Produkto identifikatorius

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

Medžiagos ar mišinio paskirtis

Klijai, sandarinimo medžiagos

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbHĮmonė:

Darmstadt

Im Tiefen See 45Adresas:

D-64293 DarmstadtMiestas:

Telefonas: +49 (0)6151 803-0

El. paštas: info@de.hbm.com

El. paštas (Asmuo pasiteirauti): support@hbm.com

www.hbm.comInternet:

Customer Care Center CCC  +49 6151 803 0Atsakingas skyrius:

 +49(0)6131/192401.4. Pagalbos telefono numeris:

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Pavojingumo kategorijos:

Degieji skysčiai: Flam. Liq. 2

Smarkus akių pažeidimas/dirginimas: Eye Dam. 1

Kvėpavimo takų/odos jautrinimas: Resp. Sens. 1

Kvėpavimo takų/odos jautrinimas: Skin Sens. 1

Kancerogeniškumas: Carc. 2

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis): STOT SE 3

Teiginiai apie pavojų:

Labai degūs skystis ir garai.

Smarkiai pažeidžia akis.

Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

2.2. Ženklinimo elementai

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje
tetrahidrofuranas C4H8O

benzen-1,2:4,5-tetrakarboksirūgšties dianhidridas, piromelito rūgšties dianhidridas C10H2O6

Signalinis žodis: Pavojinga

Piktogramos:

H225 Labai degūs skystis ir garai.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Pavojingumo frazės
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H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

H351 Įtariama, kad sukelia vėžį.

Atsargumo frazės

P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.

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

priemones.

P284 Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai 

kvėpuoti.

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/kreiptis į gydytoją.

P342+P311 Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai: Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR 

INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

EUH019 Gali sudaryti sprogius peroksidus.

Tam tikrų mišinių specialus ženklinimas

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Mišinio duomenys
Cheminės charakteristikos

Pavojingi komponentai

DalisCheminės PavojausCAS Nr.

EB Nr. Indekso Nr. REACH Nr.

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

109-99-9 tetrahidrofuranas C4H8O 50-100%

203-726-8 603-025-00-0

Flam. Liq. 2, Carc. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H335 H351 EUH019

89-32-7 benzen-1,2:4,5-tetrakarboksirūgšties dianhidridas, piromelito rūgšties dianhidridas C10H2O6 2,5-10%

201-898-9 607-098-00-X

Eye Dam. 1, Resp. Sens. 1, Skin Sens. 1; H318 H334 H317

H ir EUH frazių formuluotė: žr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įleiskite gryno oro. Sudirginus kvėpavimo takus, kreipkitės į gydytoją.

Įkvėpus

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vanduo ir muilas. 

Nedelsiant nusivilkti užterštus, įmirkusius drabužius.

Sudirginus odą kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos

Produktui patekus į akis, iš karto atmerkę akių vokus bent 5 minutes skalaukite dideliu kiekiu vandens. Po to 

pasikonsultuokite su oftalmologu.

Patekus į akis
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Nurijus burną išskalaukite dideliu kiekiu vandens (tik tuomet, jei žmogus sąmoningas) ir nedelsdami kreipkitės į 

gydytoją. 

NESKATINTI vėmimo. Aspiracijos pavojus

Prarijus

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Anglies dioksidas (CO2). Gesinimo milteliai. Vandens srovė. 

Didelio gaisro ir didelių kiekių atveju: Vandens srovė. alkoholiui atsparios putos.

Tinkamos gesinimo priemonės

Stipri vandens srovė.

Netinkamos gesinimo priemonės

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Degus. Garai gali su oru sudaryti sprogstamą mišinį.

Dėvėkite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą ir apsauginį kombinezoną nuo chemikalų.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Žmonėms apsaugoti ir ataušinti talpas pavojaus zonoje naudokite vandens patranką. Dujas/garus/rūką 

nusodinkite vandens patranka. 

Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai. Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandens telkinius.

Papildomi nurodymai

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

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

Naudokite asmeninę apsauginę įrangą. Pašalinkite visus degius šaltinius. Įveskite gerą vėdinimą. Neįkvėpti 

dujų, dūmų, garų, aerozolių. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais.

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis. Sprogimo pavojus.
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Surinkite skystį sugeriančia priemone (smėliu, diatomitu, rūgšties rišikliu, universaliu rišikliu). Laikyti atokiau 

nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. 

Adsorbuotą medžiagą išmeskite pagal skyrių "Išmetimas". 

Įveskite gerą vėdinimą.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Naudojant atvirą naudokite įrenginį su vietiniu išsiurbimu. 

Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių. 

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. 

Venkite kontakto su akimis ir oda. 

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis.

Saugaus naudojimo rekomendacijos

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti. 

Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti. 

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, gerai vėdinamoje vietoje.

Pastabos del priešgaisrinės saugos bei sprogimo pavojaus

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. 

Laikykite tik įgaliotiems asmenims prieinamoje vietoje. 

Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms
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Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje. 

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. 

Nelaikykite kartu su:  Savaime užsidegančios (piroforinės) skystos ir kietos medžiagos

Patarimai dėl sandėliavimo

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore

Categorypl/cm³mg/m³ppmPavadinimasCAS Nr.

IPRV (8 h)-Piromelito rūgšties dianhidridas89-32-7 5

IPRV (8 h)50Tetrahidrofuranas109-99-9 150

TPRV (15 min)100 300

8.2. Poveikio kontrolė

Naudojant atvirą naudokite įrenginį su vietiniu išsiurbimu. 

Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių.

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Nedelsiant nusivilkti užterštus, įmirkusius drabužius. 

Odos profilaktika ištepant ją apsauginiu kremu. 

Baigę darbą nusiplaukite rankas ir veidą. 

Naudojant nevalgyti ir negerti. 

Venkite kontakto su akimis ir oda.

Saugos ir higienos priemonės

Sandariai užsidarantys apsauginiai akiniai.

Akių ir (arba) veido apsaugą

Dirbant su cheminėmis medžiagomis būtina dėvėti tik CE ženklu pažymėtas apsaugines pirštines nuo 

chemikalų, įskaitant keturženklį kontrolinį numerį. DIN EN 374  

Apsaugines pirštines nuo chemikalų atitinkamai darbo vietai pasirinkite pagal jų pritaikymą dirbti su pavojingų 

medžiagų koncentracijomis ir kiekiais. 

Rekomenduojama dėl aukščiau išvardytų specialiam naudojimui skirtų apsauginių pirštinių atsparumo 

chemikalams pasikonsultuoti su pirštinių gamintoju.

 Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines. 

Tinkamas pirštinių tipas: NBR (Nitrilinis kaučiukas). 

Pirštinių medžiagos storis: >= 0,4 mm

Rankų apsauga

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

Odos apsauga

Pasirūpinti pakankama ventiliacija ir vietiniu oro ištraukimu kritiniuose taškuose.

Filtravimo prietaisas (dujokaukė ar veido kaukė) su filtru: A

Kvėpavimo sistemos apsauga
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bespalvis

skystasAgregatinė būsena:

Spalva:

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

esterisKvapas:

Bandymo metodų 

standartai

Būklės pokyčiai

65 °CPradinė virimo temperatūra ir virimo 

temperatūros intervalas:

-21 °CPliūpsnio temperatūra:

Gali sudaryti sprogstamuosius peroksidus.

Sprogumo savybės

1,5 tūrio %Žemutinė sprogimo riba:

12 tūrio %Viršutinė sprogimo riba:

230 °CUžsiliepsnojimo temperatūra:

Garų slėgis:

  (temperatūroje 20 °C)

200 hPa

Tankis (temperatūroje 20 °C): 0,9572 g/cm³

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Stipriai reaguoja su: Šarmai (šarmai), koncentruotas. Oksidatorius, stiprus. 

Reaguoja su : Šarminiai metalai. Peroksidai.

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. 

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

10.4. Vengtinos sąlygos

Anglies monoksidas Anglies dioksidas.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Cheminės PavojausCAS Nr.

ŠaltinisRūšisDozėEkspozicijos kelias Metodas

89-32-7 benzen-1,2:4,5-tetrakarboksirūgšties dianhidridas, piromelito rūgšties dianhidridas C10H2O6

ŽiurkėLD50 2250 

mg/kg
GESTISoralinis

Dirginimą ir ėsdinimą

Smarkiai pažeidžia akis.

Odos ėsdinimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Gali dirginti kvėpavimo takus.

Sukelia smarkų akių dirginimą.
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Jautrinantis poveikis

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.

Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda.

Kancerogeninis, paveldimąsias savybes pakeičiantis bei dauginimąsi trikdantis poveikis

Įtariama, kad sukelia vėžį.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksinis poveikis reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienkartinis poveikis)

Gali dirginti kvėpavimo takus. ( (tetrahidrofuranas C4H8O))

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (kartotinis poveikis)

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Šis klasifikavimas buvo atliktas pagal direktyvoje dėl preparatų (1999/45/EB) pateiktą apskaičiavimo metodą.

Kiti duomenys liečiantys bandymus

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Šalinimo aplinkybės

Pašalinimas pagal atitinkamų institucijų nuostatas.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

080409 DANGŲ (DAŽŲ, LAKŲ IR STIKLO EMALĖS), LIPALŲ, HERMETIKŲ IR TIPOGRAFINIŲ DAŽŲ 

GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS; klijų ir hermetikų (įskaitant 

hidroizoliacines medžiagas) GMTN atliekos; klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų 

pavojingųjų medžiagų, atliekos

Pavojingos atliekos.

Neužterštos ir visiškai tuščios pakuotės gali būti utilizuotos.

Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)

14.1. JT numeris: UN 1133

Adhesives

tetrahidrofuranas C4H8O

benzen-1,2:4,5-tetrakarboksirūgšties dianhidridas, piromelito rūgšties 

dianhidridas C10H2O6

14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:

314.3. Gabenimo pavojingumo klasė 

(-s):

14.4. Pakuotės grupė: I

Pavojingumo ženklinimas: 3
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Klasifikacinis kodas: F1

Ribotas kiekis (LQ): 500 mL

Transporto kategorija: 1

33Pavojaus numeris:

Tunelio apribojimo kodas: D/E

Transportavimas vidaus vandenų laivais (ADN)

14.1. JT numeris: UN 1133

14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:

Adhesives

tetrahidrofuranas C4H8O

benzen-1,2:4,5-tetrakarboksirūgšties dianhidridas, piromelito rūgšties 

dianhidridas C10H2O6

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė 

(-s):

3

14.4. Pakuotės grupė: II

Pavojingumo ženklinimas: 3

F1Klasifikacinis kodas:

640CSpecialiosios sąlygos:

Ribotas kiekis (LQ): 5 L

Jūrų transportas (IMDG)

14.1. JT numeris: UN 1133

Adhesives

tetrahidrofuranas C4H8O

benzen-1,2:4,5-tetrakarboksirūgšties dianhidridas, piromelito rūgšties 

dianhidridas C10H2O6

14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė 

(-s):

3

14.4. Pakuotės grupė: II

Pavojingumo ženklinimas: 3

-Specialiosios sąlygos:

Ribotas kiekis (LQ): 5 L

EmS: F-E, S-D

Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. JT numeris: UN 1133

Adhesives

tetrahidrofuranas C4H8O

benzen-1,2:4,5-tetrakarboksirūgšties dianhidridas, piromelito rūgšties 

dianhidridas C10H2O6

14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:

314.3. Gabenimo pavojingumo klasė 

(-s):

II14.4. Pakuotės grupė:

Pavojingumo ženklinimas: 3
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Specialiosios sąlygos: A3

Ribotas kiekis (LQ) Passenger: 1 L

353IATA-Pakavimo normatyvai - Passenger:

5 LIATA-Maksimalus naudoti kiekis - Passenger:

364IATA-Pakavimo normatyvai - Cargo:

60 LIATA-Maksimalus naudoti kiekis - Cargo:

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

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

ES norminė informacija

90 %2010/75/ES (VOC):

Nacionaliniai normatyvai

1 - silpnas vandens pavojusPavojingumo vandeniui klasė (D):

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai

Šiame saugos duomenų duomenų lape yra ankstesnio lapo varianto šio (-ių) skyriaus (-ių) pakeitimų: 

1,2,3,11,15.

H225 Labai degūs skystis ir garai.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

H351 Įtariama, kad sukelia vėžį.

EUH019 Gali sudaryti sprogius peroksidus.

H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)

Informacija yra pagrįsta dabartinėmis mūsų žiniomis. Tačiau ji neužtikrina produkto savybių ir nesudaro jokių 

sutartinių juridinių teisių.

Kita informacija

(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų 

paskutinio tiekėjo)
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