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1. Medžiagų/mišinio identifikacija. Informacija apie tiekėją  

1.1 Produkto identifikacija  

 

( Prekinis pavadinimas ) 

Zeoair, Zeowet- natūralus ceolitas 

1.2 Produkto naudojimas  Zeoair, Zeowet- natūralus granulinis ceolitas gali būti naudojamas 

- ištirpusių teršalų pašalinimui: amonio, sunkiesiems metalams, radioak-

tyvioms medžiagoms. 

- filtracinė medžiaga mechaniniam vandns filtravimui.  

- kaip adsorbentas šalinant amonį, vandenilio sulfidą, kai kuriuos organi-

nius halogenus ir radioaktyvias medžiagas.   

1.3 Informacijos tiekėjas    

 

 

Aviris 
Tilviku takas 30 
LT51340, Kaunas Lietuva 
Tel. +370 62168746 
Email: darius@filtravimo-uzpildai.eu 
 

1.4 Pagalbos telefono numeris  

 

Toksikologinės informacijos centras  

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą tel. nr.: 

+370 5 2362052. Bendras pagalbos telefonas: 112. 

www.apsinuodijau.lt 

 

2.  Galimi pavojai 
2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas   

Zeoair, Zeowet yra pagamintas iš natūralaus klinoptilolito ceo-

lito (Šarminių metalų hidratuotas aliumosilikatas). 

 Tai natūralus gamtinis produktas. (sutinkamai su ES taisyklių 

Nr. 1907/2006 Priedo V straipsniu 2(7)(b) -  neprivalomas reg-

istruoti.  

Ši medžiaga nepažymėta pavojingų medžiagų Direktyvoje Nr. 

67/548/EHS ir neklasifikuota pagal šią Direktyvą. 

Ši medžiaga nepažymėta ES Direktyvos Nr. 1272/2008 

apraše lentelėje  Nr. 3.1. Jai nepriskirta medžiagos pakavimo, 

žymėjimo klasifikacija.  

2.2 Ženklinimo elementai  

  

Pagal Direktyvą (ES) Nr. 1272/2008 

 

GSH klasifikacija:  

Ši medžiaga nepriskirta klasifikacijai pagal Direktyvą 

(ES) Nr. 1272/2008. 

 

Gamintojas žymi medžiagą taip:  

GSH piktograma:  neduodama  

Perspėjantys žodžiai:  neduodama  

Perspėjančios frazės:  neduodama  

Saugumo frazės - apsauga:  

P 102: Saugokite nuo vaikų.  

P280: Dėvėkite apsaugines pirštines/apsauginius  

Saugumo frazės– reakcija:  neduodama 

Saugumo frazės – saugojimas:  neduodama 

Safety notice – šalinimas: neduodama 

 

3. Sudėtis/informacija apie sudedamasias dalis 

https://verskis.hostingas.lt/
https://verskis.hostingas.lt/
https://verskis.hostingas.lt/
https://verskis.hostingas.lt/
http://www.apsinuodijau.lt/
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3.1  Medžiagos  

 
Pavadinimas: Zeoair, Zeowet 

Natūralus granulinis ceolitas. Frakcijos:  
 0,5-1,0 mm 

 0,6-2,0 mm 

 0,7-1,2 mm 

 1,0-2,5 mm 

 2,5-5,0 mm 

 4,0-8,0 mm 

 8-16 mm 

 16-32 mm 

 

Sudėtis:  100 %  natūralus Ceolitas (Klinoptilolito tipo)  

(Šarminių metalų hidratuotas aliumosilikatas  ) 

(Ca,K2,Na2,Mg)4Al8Si40O96.24H2O 

3.2 CAS No:1318-02-1 Chem.bendras pavadinimas: Ceolitas 

EINECS No: 215-283-8 

 

 

 

4.  Pirmosios pagalbos priemonės  

Jei atsiranda kokių nors negalavimų ar kyla abejonių, apie tai reikia informuoti gydytoją ir kartu su juo pateikti 

informaciją, nurodytą šiame saugos duomenų lape. 

 

 

Pavojaus rūšis 
 

4.2. Svarbiausi simp-

tomai ir poveikis 

(ūmus ir uždelstas) 

4.1.1 Pirmosios pagalbos instrukcijos 

4.1.2 Pirmosios pagalbos patarimai 

4. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir 

specialaus gydymo reikalingumą 

Prevencija Pirmoji pagalba 

 

Įkvėpimas Nespecifikuota. Techninėmis priemonėmis 

užtikrinti, kad uždarose patalpose 

(sandėliuose) dulkių NPEL nevi-

ršytų 5 mg / m3. Kai neįmanoma 

laikinai užtikrinti šių sąlygų, 

kvėpavimo takams apsaugoti 

reikia naudoti respiratorių nuo 

dulkių. 

Grynas oras, kreiptis į 

gydytoją.  

Oda Pakartotinas kon-

taktas su oda,  ne-

kelia jokios rizikos, 

o žalingo kiekio 

oda nesugeria. 

Mūvėti apsaugines pirštines ir 

apsauginius drabužius. 

Nuplaukite paveiktą vietą 

vandeniu ir muilu. 

Akys Labai švelniai ir 

trumpai dirgina 

junginės gleivinę.  

Naudoti apsauginius akinius. Kelias minutes plauti akis 

dideliu kiekiu vandens ir 

kreiptis į gydytoją.. 

Prarijimas Nespecifikuota  Negalima valgyti ir gerti darbo 

vietoje. Baigę darbą nusiplaukite 

rankas.  

Geriama 0,5 l geriamojo 

vandens su aktyvuotos an-

glies suspensija. Kreipkitės į 

gydytoją.  

 

5. Priešgaisrinės priemonės 
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5.1 Gesinimo medžiagos Medžiaga nedegi. Privalo būti pritaikytas medžiagoms, laikomoms šalia jų 
5.2 Specialūs medžiagos ar 

mišinio keliami pavojai 
Nespecifikuota 

5.3 Patarimai 

gaisrininkams 

Nespecifikuota 

Kita informacija  Nespecifikuota 

 

6.  Avarijų likvidavimo priemonės   
6.1 Asmeninės atsargumo priemonės, 

apsaugos priemonės ir skubios pagalbos 

procedūros 

 

 

 

6.2 Aplinkosaugos įspėjimai 

Asmeniniai prevenciniai veiksmai (saugos priemonės asmenims 

apsaugoti): 

Naudoti asmenines apsaugos priemones ir neįkvėpti dulkių. 

 

Aplinkos apsaugos priemonės: 

Gryną ceolitą (be jokių kitų mišinių) galima įterpti į dirvą, nes ceolitas 

yra registruota dirvožemio pagalbinė medžiaga. Ceolitas neužteršia net 

vandens - jis taip pat gali būti išleidžiamas į kanalizaciją (ceolitas nau-

dojamas kaip adsorbentas geriamajam vandeniui ruošti, taip pat 

nuotekoms išvalyti). Ceolitas nėra pavojinga atlieka! 
6.3 Surinkimo ir valymo metodai bei 

medžiagos 
 

 

 

 

 
6.4 Nuorodos į kitus punktus  

Mechaniškai ceolito likučiai (be jokių kitų priedų) gali būti įterpti į 

dirvožemį (ceolitas yra sertifikuota dirvožemio pagalbinė medžiaga) 

arba išpilti į kanalizaciją.  

 

Ištuštinus šio preparato pakuotes, jos turi būti perduotos atskirai 

surenkamos arba perduodamos į atliekų utilizavimo įmonę. 

 
Asmeninė apsauga - žr. 8 skyrių 

Priemonės atliekoms šalinti - žr. 13 skyrių 

 

7.  Naudojimas ir sandėliavimas  
7.1 Įspėjimai saugiam nau-

dojimui  

 

 

 

 

 

7.1.1 

 

 

 

7.1.2 

 

-sveikatos apsaugos ir saugos darbe požiūriu, gamindami ir naudodami šį 

preparatą darbuotojai privalo dėvėti asmenines apsaugines darbo priemones, 

- gaminant ir tvarkant šį preparatą, aplinka turi būti užtikrinta taip, kad ore nebūtų 

viršijamos NPEL dulkės,  

 

- darbuotojai turi būti informuoti apie šį gaminį ir laikytis šių principų: 

      -aplinkos apsauga (siekiant sumažinti mišinio išsiskyrimą į aplinką, pvz., 

išvengti išsiliejimo ar nutekėjimo į kanalizaciją). 

      - sveikatos apsauga (nevalgyti, negerti ir nerūkyti darbo vietose, nusiplauti 

rankas po naudojimo ir nusirengti užterštus drabužius bei apsaugines priemones 

prieš įeinant į valgymo zonas). 

7.2  Saugaus sandėliavimo 

sąlygos, įskaitant visus 

nesuderinamumus 

Šis produktas turi būti laikomas originalioje, nepažeistoje ir uždarytoje pakuotėje, 

sausuose, higieniškai švariuose, gerai vėdinamuose ir uždengtuose sandėliuose, atski-

rai nuo maisto produktų. Jei pakavimas skirtas mažiems klientams, jis taip pat turėtų 

būti laikomas atskirai nuo vaistų ir dezinfekuojančių medžiagų. 
7.3 Specifinis naudojimas Nespecifikuota 

 

 

 

 

 

8.  Poveikio prevencija/asmens apsauga   
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8.1 Kontrolės parametrai:  

Komponentai 

Pagrindas                               Vertė                                 Ribinė vertė                     Poveikio ribinė vertė                  

Neduodama                          Neduodama                     Neduodama                                Neduodama      

8. Poveikio patikrinimai - Asmeninės apsaugos priemonės: 

Dulkių (aerozolio būdu išsklaidytos sistemos) pavidalu darbo aplinkoje būtina įvertinti ceolitą kaip 

medžiagą, turintį daugiausia pluoštinį poveikį (kvėpavimo riba yra 5 μm). Darbo aplinkos dulkių NPEL yra 5 mg.m-3. Darbo 

vietos turi būti vėdinamos tokiu būdu, kad didžiausia dulkių koncentracija ore būtų 5 mg.m-3. Kai neįmanoma laikytis šių 

sąlygų, taikyti asmenines apsaugos priemones:                                                
                                                   akių apsaugai                      apsauginiai akiniai 

                                                   rankoms                              guminės pirštinės 

                                                   odos apsaugai                     darbiniai drabužiai   

                                                   kvėpavimo takų                  respiratoriui su dulkių separatoriumi  

Darbo higiena: nusivilkite užterštus drabužius. Po šio gaminio naudojimo plaukite rankas. Rekomenduojama naudoti 

apsauginį rankų kremą 

 

 

9.  Fizikinės ir cheminės savybės   

9.1 Pagrindinės fizikinės ir cheminės savybės   

Būvis prie  20 °C Kieta 

Spalva Šviesiai pilkai žalia 

Kvapas Nėra 

pH  

Virimo temperatūra Nėra informacijos.  

Pliūpsnio temperatūra iki 600 °C nėra 

Užsidegimo temperatūra Nusėdę dulkės iki  600 °C nėra., dulkės ore– iki 800 °C nėra. 

Sprogimo ribos  Nesprogus 

Specifinė masė ( kg/m3 ) 2200-2440 

Oksidacinės savybės  Nėra informacijos  

Garų slėgis Nėra informacijos  

Tirpumas Nėra informacijos  

Tirpumas vandenyje  Nėra informacijos  

Pasiskirtsymo koeficientas  n-octane /vanduo Nėra informacijos  

Klampis Nėra informacijos  

Garų tankis Nėra informacijos  

Garavimo greitis  Nėra informacijos  

9.2 Kita informacija  

Maišomumas Nėra informacijos  

Tirpumas riebaluose Nėra informacijos  

Laidumas Nėra informacijos  

Lydymosi temperatūra 1340 °C 

Savaiminio užsidegimo temperatūra Nėra informacijos. 

 

10.  Stabilumas ir reaktyvumas  

10.1. Reaktingumas Nėra informacijos  

10.2Cheminis stabilumas Nėra informacijos  

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Nėra informacijos  

10.4 Vengtinos sąlygos Nėra informacijos  

10.5 nesuderinamos medžiagos Nėra informacijos  

10.6 Pavojingi skilimo produktai Nėra informacijos  
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11.  Toksikologinė informacija  

Informacija apie toksikologinį poveikį Nėra informacijos  
Lengvas toksiškumas  

LD 50         Neįmanoma nustatyti ūmios LD50 vertės. Pritaikius 20.000 mg 

/ kg dozę, nė vienas gyvūnas nenugaišo. Neįmanoma skirti 

didesnių dozių. 

Nebuvo įmanoma nustatyti ūminėsLD50 vertės odai. Pritaikius 

5 000 mg / kg dozę ant eksperimento metu gautų gyvūnų 

nugaros odos, nė vienas gyvūnas nenugaišo. Neįmanoma skirti 

didesnių dozių 

Akių dirginimas  Labai švelniai ir trumpai dirgina junginės gleivinę. 

Išskyrus lengvą dirginimą po dviejų (2) valandų po preparato 

uždėjimo, kuris išnyko per 24 valandas, nebuvo pastebėta 

junginės gleivinės uždegimo pokyčių. 

                                Odos dirginimas Ceolitas nesukelia jokių uždegiminių pokyčių ant nepažeistos ar 

pažeistos odos, taip pat jokių kitų toksiškumo požymių, net ir 

kelis kartus tepant. 

Poveikis gyviems organizmams  Ceolitas gali būti klasifikuojamas kaip medžiaga, nuo mažai 

toksiška iki nekenksminga.Jis nekelia jokios rizikos net ir pakar-

totinai tepant odą, o žalingo kiekio oda nesugeria. Labai švelniai 

ir trumpai dirgina junginės gleivinę 

Odos dirginimas  Ceolitas nesukelia jokių uždegiminių pokyčių ant nepažeistos ar 

pažeistos odos, taip pat jokių kitų toksiškumo požymių, net ir 

kelis kartus tepant. 

Akių rimtas pažeidimas/dirginimas Labai švelniai ir trumpai dirgina junginės gleivinę. 

Išskyrus lengvą dirginimą po dviejų (2) valandų po preparato 

uždėjimo, kuris išnyko per 24 valandas, nebuvo pastebėta 

junginės gleivinės uždegimo pokyčių.. 

kvėpavimo takų ar odos jautrinimas Nėra informacijos  

lytinių ląstelių mutageniškumas Nėra informacijos  

kancerogeniškumas Nėra informacijos  

toksiškumas reprodukcijai Nėra informacijos  

STOT - vienkartinis poveikis Nėra informacijos  

STOT - pakartotinis poveikis Nėra informacijos  

aspiracijos pavojus Nėra informacijos  

Kita informacija:    

Su šiuo gaminiu būtina elgtis atsargiai, kaip ir su chemikalais..  

 

 

 

12.  Ekologinė informacija 

12.1  Toksiškumas : 

 

Rezultatai, gauti tiriant klinoptilolito tipo ceolitą, neleido apibrėžti LC 50 žuvims ir dafnijoms, nes ištirti gyvūnai 

išgyveno maksimalią koncentraciją, viršijančią preparato klasifikavimo į medžiagų grupę „žuvims ir kitoms 

medžiagoms“ ribas. gyvūnams jis beveik netoksiškas “. 

Remiantis 96 valandų statinio ir ūmaus toksiškumo bandymais su žuvimis (Cyprinus carpio L., Poecilia reticulata 

Peters) ir 24 valandų ūminio ir imobilizacijos bandymu su dafnijomis (Daphnia magna Straus), natūralus ceolitas 

buvo klasifikuojamas kaip beveik neteoksiška medžiaga žuvims ir dafnijoms (galutinė tyrimų ataskaita Nr. 53 / 

NRL / T-10 
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Remiantis pesticidų UVM Košicės NRL eksperto išvada Nr. 265/2004 NRL / P-1219 rekl., Natūralus ceolitas yra 

„santykinai nekenksmingas naminiams gyvuliams, gyvuliams ir laisvai gyvenantiems gyvūnams“ (Z4), „žuvims 

ir kiti vandens gyvūnai yra beveik netoksiški “(Vo4), o„ paukščiams, viršijus nustatytas dozes ar koncentracijas, 

jis yra gana nekenksmingas “(Vt5). „Tai netinka sliekų populiacijai“. 

Klinoptilolito tipo ceolitas registruojamas kaip pašarų priedas (1g568) 

12.2  Patvarumas ir skaidomumas 

 

Nėra informacijos  

12.3  Bioakumuliacijos potencialas  Nėra informacijos 

12.4  Mobilumas dirvoje  Nėra informacijos 

12.5  PBT ir vPvB vertinimas  Nėra informacijos.  

12.6  Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra informacijos 

 

13. Atliekų tvarkymas  
Atliekų tvarkymo metodai: 

Atliekų šalinimo būdas - mechaniškai. Ceolito likučiai (be jokių kitų priedų) gali būti maišomi dirvožemyje, nes ceolitas yra 

registruotas kaip dirvožemio pagalbinė medžiaga. Ceolitas neužteršia net vandens - jį taip pat galima išplauti į kanalizaciją. 

Ceolitas nėra pavojinga atlieka! 

 

14.  Transporto informacija  

Jūrų transportas ( IMDG ): 

JT No.:  

JT teisingas krovinio pavadinimas: 

Transporto pavojingumo klasė: 

Pakavimo grupė: 

Pavojus aplinkai: 

Specialūs įspėjimai vartotojui:   

Didelių krovinių transportas pagal Priedą II MARPOL 

73/78 ir  IBC Kodas :  

 

 

 

Nėra informacijos. 

Sausumos transportas  ( ADR ): 

JT No.:  

JT teisingas krovinio pavadinimas: 

Transporto pavojingumo klasė: 

Pakavimo grupė: 

Pavojus aplinkai: 

Specialūs įspėjimai vartotojui:   

Didelių krovinių transportas pagal Priedą II MARPOL 

73/78 ir  IBC Kodas : 

 

 

 

Nėra informacijos. 

Geležinkelio transportas  ( RID ): 

JT No.:  

JT teisingas krovinio pavadinimas: 

Transporto pavojingumo klasė: 

Pakavimo grupė: 

Pavojus aplinkai: 

Specialūs įspėjimai vartotojui:   

Didelių krovinių transportas pagal Priedą II MARPOL 

73/78 ir  IBC Kodas : 

 

 

 

No information is at disposal. 

Oro transportas  ( ICAO/IATA ): 

JT No.:  

JT teisingas krovinio pavadinimas: 

Transporto pavojingumo klasė: 

Pakavimo grupė: 

Pavojus aplinkai: 

Specialūs įspėjimai vartotojui:   

 

 

 

No information is at disposal. 
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Didelių krovinių transportas pagal Priedą II MARPOL 

73/78 ir  IBC Kodas :Transport in bulk according to 

Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code :  

 

 

15.  Reglamentavimo informacija  
 

15.1. Specifiniai medžiagos ar mišinio saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai: 

• Įstatymas Nr. 67/2010 SR dėl cheminių medžiagų ir cheminių mišinių pateikimo į rinką sąlygų su visais jo pakeitimais 

(chemijos įstatymas) 

• Vyriausybės reglamentas SR Nr. 355/2006 dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminių veiksnių 

poveikiu darbe, su visais jo pakeitimais, 

• Įstatymas (įstatymas) Nr. 223/2001 dėl atliekų su pakeitimais ir Įstatymo įgyvendinimas 

• Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyva (ES) Nr. 1907/2006 dėl registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 

cheminių medžiagų ribojimo (REACH). 

• Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2015/830, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 

1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). 

• EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių 

klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548 / EEB ir 1999/45 / EB bei iš 

dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr 1907/2006 
    

15.2 Cheminės saugos vertinimas: produktas yra gamtoje randama medžiaga 

 

16. Kita informacija  

 
SDL yra duomenys, būtini saugai ir sveikatos apsaugai darbe ir aplinkos apsaugai užtikrinti. Pateikti duomenys atitinka 

esamą žinių ir patirties būklę ir atitinka teisinius reikalavimus. Ypatingos šio produkto naudojimo vartotojui sąlygos, tačiau 

jos nėra mūsų stebėjimo ir kontrolės diapazono ribose. Už saugumo nuostatų laikymąsi klientas yra atsakingas pats. 

a, SDL peržiūra: 

  -persvarstymo priežastis: teisės aktų pakeitimas, bendras atnaujinimas. 

- tos dalies, kurioje buvo atlikti pakeitimai, identifikacija: pakeitimai pažymėti kursyvu, pusjuodžiu šriftu. Pakeitimai nuo 

2015-07-28 daromi 7.1.1, 7.1.2, 7.3, 15, 16 skyriuose. 

b, santrumpų ir akronimų, naudojamų saugos duomenų lape, raktas arba paaiškinimas: 

ADR: Susitarimas dėl Europos maršruto dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais 

RID - tarptautinis koncernas „Le Transport des marchandises dangereuses par chemin de fer“ (Reglamentas dėl 

pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliu) 

IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių jūrų kodeksas 

IATA: Tarptautinė oro transporto asociacija 

IATA- DGR: Tarptautinės oro transporto asociacijos (IATA) pavojingų krovinių reglamentai 

ICAO: Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija 

ICAO-TI: „: Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos“ techninės instrukcijos 

GHS - visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema 

EINECS: Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas 

CAS: Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba 

LD 50: „Mirtina dozė“. 

LC50: „Mirtina koncentracija“. 

- c) pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai; 

- - Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2015/830, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 

Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 

- - Toksikologinis preparato Zeolite Nr. 22.2799 / 87-S iš Profilaktinės medicinos tyrimų instituto Bratislavoje 

įvertinimas 

- - Mineralinės medžiagos granuliuotojo ceolito (klinoptilolito tipo) ūmaus toksiškumo nustatymas atrinktiems 

vandens gyvūnams iš Nacionalinės pesticidų etaloninės laboratorijos Košice (galutinė ataskaita Nr. Č. 53 / NRL 

/ T-102).Expert’s opinion of the NRL for pesticides UVM Košice No. 265/2004 NRL/P-1219  

- Chemical database 

 



MB Aviris Saugos duomenų lapai 
Sutinkamai su: 

              - Europos komisijos nutarimas  Nr. 2015/830, 

             - Europos paralamento ir Europos Tarybos  direktyva Nr. 1907/2006 

             - Nutarimas (ES) Nr. 1272/2008 

Paruošimo data:                     

 16th Gegužė 2016 

                             

Produktas:  Zeoair, Zeowet- natūralūs ceolitai  

Atnaujinta:                               
20.06.2018, 26.03.2019 
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d) mišinių atveju - nuoroda, kuris iš Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 9 straipsnyje nurodytų informacijos vertinimo 

metodų buvo naudojamas klasifikuojant; produktas yra gamtoje randama medžiaga 

e) atitinkamų pavojingumo frazių ir (arba) atsargumo frazių sąrašas: 
 P 102 .: Saugokite nuo vaikų. 

        P280: Mūvėkite apsaugines pirštines / apsauginius drabužius 

f) patarimai apie bet kokį mokymą, tinkamą darbuotojams, siekiant užtikrinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą: 

Prieš pradėdami naudoti gaminį, atidžiai perskaitykite saugos duomenų lapą. Pateikite operatoriui pakankamai 

informacijos, patarimų ir patarimų.  

 

Šis saugos duomenų lapas buvo pataisytas ir pakeistas atsižvelgiant į: 

• Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyva (ES) Nr. 1907/2006 dėl registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir chemi-

nių medžiagų ribojimo (REACH). 

• Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2015/830, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 

1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). 

• EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, 

ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548 / EEB ir 1999/45 / EB bei iš dalies keičiantis 

Reglamentą (EB) Nr 1907/200 


