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1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

X60 - A

1.1. Produkto identifikatorius

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

Medžiagos ar mišinio paskirtis

Klijai, sandarinimo medžiagos 

Polimerizacija. - Katalizatorius.

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:

Kvėpavimo takų/odos jautrinimas: Skin Sens. 1A

Toksinis poveikis reprodukcijai: Repr. 1A

Teiginiai apie pavojų:

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

2.2. Ženklinimo elementai

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje
Dicikloheksilftalatas

Signalinis žodis: Pavojinga

Piktogramos:

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H360D Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

Pavojingumo frazės

Atsargumo frazės

P201 Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

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

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

priemones.

P308+P313 Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.

P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

P405 Laikyti užrakintą.
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Dujų sprogimo pavojus.

2.3. Kiti pavojai

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Akrilpolimērs uz metil-metakrilāta bāzes ar neorganisku palīgvielu

Mišinio duomenys

Cheminės charakteristikos

Pavojingi komponentai

DalisCheminės PavojausCAS Nr.

EB Nr. Indekso Nr. REACH Nr.

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

84-61-7 Dicikloheksilftalatas 0,5-1,5%

201-545-9

Repr. 1, Skin Sens. 1A; H360D H317

94-36-0 dibenzoilperoksidas; benzoilperoksidas 0,5-1,5 %

202-327-6 617-008-00-0

Org. Perox. B, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1; H241 H319 H317

H ir EUH frazių formuluotė: žr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įleiskite gryno oro. Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu 

įmanoma, parodyti šią etiketę).

Įkvėpus

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vanduo ir muilas.

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

Nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Prarijus

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nėra informacijos.

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

Nėra informacijos.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Gesinimo priemones pritaikykite prie gaisro aplinkos. Anglies dioksidas (CO2). Gesinimo milteliai. Vandens 

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

Tinkamos gesinimo priemonės

Stipri vandens srovė.

Netinkamos gesinimo priemonės

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro metu gali susidaryti: Anglies monoksidas Anglies dioksidas. Organische Zersetzungsprodukte

Patikrinimo Nr.: 1,06 - Pakeičia versiją: 1,05 LT Spausdinimo data: 22.02.2018



pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Saugos duomenų lapas
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH

Patikrinimo data: 15.02.2018 

X60 - A

Puslapis 3 iš 7

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

5.3. Patarimai gaisrininkams

Dujas/garus/rūką nusodinkite vandens patranka. Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai. 

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis.

Papildomi nurodymai

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

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

Įveskite gerą vėdinimą. Venkite dulkių susidarymo. Neįkvėpti dulkių. Venkite kontakto su oda, akimis ir 

drabužiais. Naudokite asmeninę apsauginę įrangą.

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

Surinkite mechaniškai. Adsorbuotą medžiagą išmeskite pagal skyrių "Išmetimas".

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Asmens apsauga: žiūrėkite skirsnis 8

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Vengti: Dulkių kaupimasis 

Venkite dulkių susidarymo.

Papildomi nurodymi

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Pakuotę laikyti sausoje vietoje. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra informacijos.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

8.2. Poveikio kontrolė

Naudojant atvirą naudokite įrenginį su vietiniu išsiurbimu. 

Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių.

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Odos profilaktika ištepant ją apsauginiu kremu.

Nedelsiant nusivilkti užterštus, įmirkusius drabužius. 

Baigę darbą nusiplaukite rankas ir veidą. 

Naudojant nevalgyti ir negerti.

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 

Rankų apsauga
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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

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

Odos apsauga

Rekomendacija: Naudokite tinkamą kvėpavimo organų apsaugą. 

Jei negalima imtis techninių išsiurbimo ar vėdinimo priemonių arba jų nepakanka, dėvėkite kvėpavimo organų 

apsaugą.

Kvėpavimo sistemos apsauga

balsvas

MilteliaiAgregatinė būsena:

Spalva:

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

bekvapisKvapas:

Bandymo metodų 

standartai

Būklės pokyčiai

~ 110 °CSuminkštėjimo temperatūra:

>215 °CPliūpsnio temperatūra:

Gali susidaryti sprogstami dulkių ir oro mišiniai.

Sprogumo savybės

neapibrėžtasGarų slėgis:

neapibrėžtasGarų slėgis:

Tankis (temperatūroje 20 °C): apie 2 g/cm³

Piltinis tankis (temperatūroje 20 °C): 700-750 kg/m³

Tirpumas vandenyje: neapibrėžtas

Tirpumas kituose tirpikliuose

 Polimerinė dalis tirpsta: angliavandeniliai. ketonai. esteris

neapibrėžtasPasiskirstymo koeficientas:

neapibrėžtasSantykinis garų tankis:

Santykinis garavimo greitis: neapibrėžtas

9.2. Kita informacija

Nėra informacijos.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Nėra informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Nėra informacijos.

Saugokite nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

10.4. Vengtinos sąlygos
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Reduktorius. Oksidatorius, stiprus.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Pėdsakuose galimas: > 150°C:

- Dujos/garai, dirginantis. 

- Metilmetakrilatas.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Dirginimą ir ėsdinimą

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Jautrinantis poveikis

Gali sukelti alerginę odos reakciją. (dibenzoilperoksidas; benzoilperoksidas; Dicikloheksilftalatas)

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Kancerogeninis, paveldimąsias savybes pakeičiantis bei dauginimąsi trikdantis poveikis

Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. (Dicikloheksilftalatas)

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

Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (kartotinis poveikis)

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ūmus toksiškumas 

Toksiškumas vandens organizmams, Kenksmingas Žuvys. LC50: Poecilia reticulata (Guppy).      

Toksiškumas vandens organizmams,  EC50: Daphnia pulex (vandens blusa).    

Toksiškumas vandens organizmams, Toksiškumas kitiems vandens organizmams. EC50 Pseudokirchneriella 

subcapitata.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Nėra informacijos.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra informacijos.

Nėra informacijos.

12.4. Judumas dirvožemyje

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra informacijos.

Nėra informacijos.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis.

Kiti duomenys

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas
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13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Šalinimo aplinkybės

Pašalinimas pagal atitinkamų institucijų nuostatas.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

080112 DANGŲ (DAŽŲ, LAKŲ IR STIKLO EMALĖS), LIPALŲ, HERMETIKŲ IR TIPOGRAFINIŲ DAŽŲ 

GAMYBOS, MAIŠYMO, TIEKIMO IR NAUDOJIMO (GMTN) ATLIEKOS; dažų ir lako GMTN ir jų 

šalinimo atliekos; dažų ir lako atliekos, nenurodytos 08 01 11 pozicijoje

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: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Gabenimo pavojingumo klasė 

(-s):

14.4. Pakuotės grupė: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Transportavimas vidaus vandenų laivais (ADN)

14.1. JT numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė 

(-s):

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Pakuotės grupė: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Jūrų transportas (IMDG)

14.1. JT numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė 

(-s):

No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.4. Pakuotės grupė: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. JT numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.2. JT teisingas krovinio 

pavadinimas:

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.3. Gabenimo pavojingumo klasė 

(-s):

No dangerous good in sense of this transport regulation.14.4. Pakuotės grupė:

14.5. Pavojus aplinkai

nePAVOJINGA APLINKAI: 

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Nėra informacijos.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Nėra informacijos.
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15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

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

ES norminė informacija

Naudojimo apribojimai (REACH, XVII priedas):

Įrašas 30: Dicikloheksilftalatas

Nacionaliniai normatyvai

Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus pagal direktyvą 94/33/EB dėl 

dirbančio jaunimo apsaugos. Atkreipkite dėmesį į užimtumo apribojimus 

pagal ES Direktyvą 92/85 EEB “Dėl priemonių nėščių, pagimdžiusių ir 

krūtimi maitinančių moterų saugai bei sveikatos apsaugai darbo vietoje 

pagerinti”.

Darbinimo apribojimas:

1 - silpnas vandens pavojusPavojingumo vandeniui klasė (D):

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Buvo įvertintas šios medžiagos saugumas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai

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

2,3,6,7,9,10,11,12,15.

H241 Kaitinant gali sukelti gaisrą arba sprogti.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H360D Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

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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