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1. Medžiagų/mišinio identifikacija. Informacija apie tiekėją  

1.1 Produkto identifikacija  

 

( Prekinis pavadinimas ) 

GreenOxy granuliuotas produktas vandens 

skaidrinimui, deguonies šaltinis 

1.2 Produkto naudojimas  Skirtas tvenkinio, ežero, vandens telkinio vandens skaidrinimui, 

valymui. Deguonies šaltinis.  
-   

1.3 Tiekėjas    

 

 

MB Aviris 
Tilviku takas 30 
LT51340, Kaunas Lietuva 
Tel. +370 62168746 
Email: darius@avirisadditives.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   

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 Šį gaminį reikia ženklinti arba 

klasifikuoti pagal 2008/1272 / EB. 

Klasifikacija pagal direktyvas 67/548 / EEB ir 1999/45 / EB 

Šį gaminį reikia ženklinti arba klasifikuoti pagal Direktyvą 67/548 / EEB 

arba 1999/45 / EB 

2.2 Ženklinimo elementai  

  

Pagal Direktyvą (ES) Nr. 1272/2008 

 

Ženklinimas: 

 Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 Šis produktas turi 

būti ženklinamas pagal 2008/1272 / EB.  

 

 

 

 

• Ženklinimas pagal Direktyvą 67/548 / EEB arba 1999/45 / EB 

Šį gaminį reikia ženklinti pagal 67/548 / EEB arba 1999/45 / EB 

Xi: dirginantis 

Kiti pavojai 

Produkte nėra jokių organinių halogeno junginių (AOX), nitratų, sunkiųjų 

metalų junginių ar formaldehidų. 

 

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

• PBT: netaikoma. 

• vPvB: netaikoma. 
Saugumo frazės - apsauga:  

https://verskis.hostingas.lt/
https://verskis.hostingas.lt/
https://verskis.hostingas.lt/
mailto:darius@avirisadditives.eu
http://www.apsinuodijau.lt/
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P 102: Saugokite nuo vaikų.  

P280: Dėvėkite apsaugines pirštines/apsauginius akinius 

 

 

3. Sudėtis/informacija apie sudedamasias dalis 

3.1  
Medžiagos  

 

Cheminė charakteristika: kietas mišinys 

Komponentas, pavadinimas      CAS Nr.     Klasifikacija           R frazė / konc.% 
Kalcio hidroksidas                                  1305-62-0        Dirginanti                                     R41, R38 4-6  

patentuota nuosavybė                                 nėra                    jokia                                            28-32 

Natrio bikarbonatas                                  144-55-8                nėra                                nė vienas 0,4-6  
patentuota nuosavybė                                nėra                       jokia                                           60-65 

 

3.2 Nurodytos sumos yra tipiškos. Likę komponentai yra patentuoti, nekenksmingi ir (arba) jų 

kiekis neviršija nurodytinų ribų 

 

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 Dirginantis 

kvėpavimo takus, 

įkvėpus. 

Kvėpavimo takams apsaugoti 

reikia naudoti respiratorių arba 

apsauginę kaukę. 

Išveskite pacientą į gryną 

orą, leiskite pailsėti ir 

palaikykite šilumą. Esant 

sąmonės netekimui, pacientą 

pastatykite stabiliai šone, 

kad jį transportuotumėte. 

Kreipkitės į gydytoją 

Oda Dirginantis odą Mūvėti apsaugines pirštines ir 

apsauginius drabužius. 

Nusivilkite užterštus 

drabužius. Nedelsiant 

nuplaukite dideliu kiekiu 

vandens. Tęskite skalavimą 

mažiausiai 10 minučių. Jei 

kuris nors simptomas 

išlieka, kreipkitės į gydytoją. 

Akys Dirgina ir gali 

pažeisti junginės 

gleivinę. Gali 

stipriai pažeisti 

akis. 

Naudoti apsauginius akinius. Nedelsiant nuplaukite 

tekančiu vandeniu. Tęskite 

mažiausiai 15 minučių. 

Kreipkitės į gydytoją. 

Prarijimas Pavojingas prari-

jus. Stiprus oksi-

dantas. 

Negalima valgyti ir gerti darbo 

vietoje. Baigę darbą nusiplaukite 

rankas.  

Pirmiausia praskalaukite 

burną vandeniu. Jei 

nukentėjęs yra visiškai 

sąmoningas, nedelsdami 

duokite 1–2 stiklines van-

dens. Kreipkitės į gydytoją. 

 

5. Priešgaisrinės priemonės 
5.1 Gesinimo medžiagos Galima gesinti vandeniu, milteliais, putomis 
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5.2 Specialūs medžiagos ar 

mišinio keliami pavojai 
Gali susidaryti pavojingos dujos, degimo produktas CO2, azoto oksidai 

5.3 Patarimai 

gaisrininkams 
Negalima gesinti CO2, naudoti spec. kvepavimo aparatus. 

Kita informacija  Nespecifikuota 

 

6.  Avarijų likvidavimo priemonės   
6.1 Asmeninės atsargumo priemonės, 

apsaugos priemonės ir skubios pagalbos 

procedūros 

 

 

 

6.2 Aplinkosaugos įspėjimai 

• Produktas sudaro slidų paviršių, besiliečiant su vandeniu. 

• Asmeninės atsargumo priemonės: Dėvėkite akių apsaugą ir apsaugin-

ius drabužius. 

 

 

• Aplinkos apsaugos priemonės: laikytis saugojimo taisyklių, sausai. 

Vengti išbyrėjimo. 

 
6.3 Surinkimo ir valymo metodai bei 

medžiagos 
 

 

 

 

 
6.4 Nuorodos į kitus punktus  

• Atliekų šalinimo būdas: Medžiagos šalinamos pagal galiojančius viet-

inius, valstijos ir federalinius įstatymus. 

• Valymo metodai: Siurbkite arba nušluokite medžiagą ir padėkite į 

tam skirtą atliekų konteinerį. Venkite dulkių susidarymo. 

 

 
Asmeninė apsauga - žr. 8 skyrių 

Priemonės atliekoms šalinti - žr. 13 skyrių 

 

7.  Naudojimas ir sandėliavimas  
7.1 Įspėjimai saugiam nau-

dojimui  

 

 

 

 

 

• Naudojimas: įprastas chemikalų tvarkymas. 

 Dulkių kaukę reikia naudoti, kai naudojami dideli kiekiai, jei nėra geros vietinės 

ištraukiamosios ventiliacijos. Venkite dulkių susidarymo ir nusėdimo. Imkitės 

atsargumo priemonių, kad išvengtumėte statinio krūvio. Po darbo nusiplaukite 

rankas. 

• Laikymas: apsaugoti nuo saulės. Laikyti sausoje, vėsioje vietoje. Talpyklę laikyti 

sandarią ir sausą. 

• Reikėtų atkreipti dėmesį į atitinkamas priešgaisrines priemones. 

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   

8.1 Kontrolės parametrai:  

Komponentai 
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Pagrindas                               Vertė                                 Ribinė vertė                     Poveikio ribinė vertė                  

Neduodama                          Neduodama                     Neduodama                                Neduodama      

8. Poveikio riba: nėra jokios konkrečios vertės; turėtų būti laikomasi nacionalinės dulkių poveikio ribos. 

Asmeninės apsaugos priemonės: 

• Kvėpavimo takų apsauga: Kvėpavimo takų apsauga, jei susidaro dulkės. Jei ventiliacija yra nepakankama, naudokite 

atitinkamus patvirtintus kietųjų dalelių respiratorius (pavyzdžiui, EN 143 arba 149, P2 arba FFP2 tipo). 

• Akių apsauga: Apsauginiai akiniai su šoniniais skydais (rėmų akiniai). Vietose, kuriose gali būti akių kontakto ar dulkėtų 

sąlygų, rekomenduojami dulkių nepraleidžiantys akiniai. 

• Rankos: chemikalams atsparios pirštinės 

• Odos apsauga: Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius. Venkite kontakto su išsiliejusiu produktu ant odos. 

• Bendros apsaugos ir higienos priemonės: Laikykite atokiau nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Nedelsiant nusivilkite 

visus užterštus ir užterštus drabužius. Nusiplaukite rankas prieš pertraukas ir darbo pabaigoje. Venkite kontakto su akimis ir 

oda. 
 

 

 

9.  Fizikinės ir cheminės savybės   

9.1 Pagrindinės fizikinės ir cheminės savybės   

Būvis prie  20 °C Kieta, granulės 

Spalva Gelsva 

Kvapas Silpnas, specifinis 

pH 7.2 ( 0.01% tirpale) 

Virimo temperatūra Nėra informacijos.  

Pliūpsnio temperatūra Daugiau kaip 100oC 

Užsidegimo temperatūra nedegus 

Sprogimo ribos  Nesprogus 

Specifinė masė ( kg/m3 ) 800 

Oksidacinės savybės  Nėra informacijos  

Tirpumas vandenyje Tirpus 

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 Nėra informacijos 

Savaiminio užsidegimo temperatūra Nėra informacijos. 

 

10.  Stabilumas ir reaktyvumas  

10.1.Reaktingumas Nėra informacijos  

10.2 Cheminis stabilumas Stabilus įprastinėms sąlygoms  

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Oksidacijos reakcijos sąlytyje su vandeniu.  

10.4 Vengtinos medžiagos Kontaktas su stipriais oksidatoriais ir šarminėmis medžiago-

mis. Ardantis varį, vario lydinius, švelnų plieną ir cinkuotą 

plieną. Venkite kontakto su stipriu oksidatoriumi. 
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10.5 Vengtinos sąlygos šiluma, liepsna ir kiti uždegimo šaltiniai. Venkite kontakto su 

mineralinėmis rūgštimis, per dideliu karščiu ir bazėmis / šar-

mais. 

10.6 Pavojingi skilimo produktai Neskyla, jei naudojamas pagal specifikacijas. Venkite laikyti 

aukštoje temperatūroje ar tiesioginiuose saulės spinduliuose. 

 

11.  Toksikologinė informacija  
Ūmus toksiškumas 

 Prarijus LD50 (žiurkė) 

 >2000 mg/kg 

Pirminis dirginantis poveikis: 

  > 170 mg / kg 

  Oda (triušis): Odos nedirgina 

  Akis (triušis): 

  

Mutageniškumas: Venkite patekimo į akis 

  Geno toksiškumas in vitro: Tyrimai in vitro mutageninio poveikio neparodė 

  Geno toksiškumas in vivo: 

  nėra duomenų 

Kancerogeniškumas: neklasifikuojamas kaip kancerogenas žmonėms. Šiame gaminyje nėra 

  ingrediento, kurį IARC nurodė kaip tikėtinus ar įtariamus kancerogenus žmonėms 

  ir ACGIH 

 

12.  Ekologinė informacija 

12.1  Toksiškumas : 

Toksiškumas vandens organizmams žuvims: LC50 (Leuciscus idus, 96 hours) > 100 mg/l 

  

• Toksiškumas mikroorganizmams: Veikliojo dumblo skilimo aktyvumo slopinimas nėra tikėtinas mažoms 

koncentracijoms 

 • Patvarumas ir skaidomumas: > 70% DOC sumažėjimas (28d); lengvai biologiškai skaidomas  

• Bioakumuliacijos potencialas: Bioakumuliacija nėra tikėtina, log P (o / w) <1  

• Judrumas dirvožemyje: Daugiau informacijos nėra 

. • Papildoma ekologinė informacija: saugoti, kad nepakliūtų į aplinką. 

12.2  Patvarumas ir skaidomumas 

 

Nėra informacijos  

12.3  Bioakumuliacijos potencialas  Nėra 

12.4  Mobilumas dirvoje  Nėra informacijos 

12.5  PBT ir vPvB vertinimas  Nėra informacijos.  

12.6  Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra informacijos 

 

13. Atliekų tvarkymas  

Produkto šalinimas 

- Atliekas šalinkite patvirtintoje atliekų šalinimo įmonėje. 

- Rekomendacija: negalima išmesti kartu su kietomis buitinėmis atliekomis. Neleisti, kad produktas patektų į 

kanalizacijos sistemą.  
- Tuščius konteinerius reikia nugabenti į patvirtintą atliekų tvarkymo vietą perdirbti ar šalinti. 

- Nevalytos tuščios pakuotės 

- Išmeskite kaip nenaudotą produktą. 

- Laikantis vietinių ir nacionalinių taisyklių. 

 

14.  Transporto informacija  
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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 :  

 

 

 

Pagal transportavimo taisykles neklasifikuojama kaip 

pavojinga prekė 

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 : 

 

 

 

Pagal transportavimo taisykles neklasifikuojama kaip 

pavojinga prekė 

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 : 

 

 

 

Pagal transportavimo taisykles neklasifikuojama kaip 

pavojinga prekė 

Oro transportas  ( ICAO/IATA ): 

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 :Transport in bulk according to 

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

 

 

 

Pagal transportavimo taisykles neklasifikuojama kaip 

pavojinga prekė 

 

 

15.  Reglamentavimo informacija  
 

Medžiagos ar mišinio saugos, sveikatos ir aplinkosaugos taisyklės / teisės aktai Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 

1272/2008• 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). 

1 vandens pavojingumo klasė (Anex 2 VwVwS): šiek tiek pavojinga vandeniui 

 

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. 

Šis dokumentas yra skirtas tik tam, kad tinkamai apmokytas asmuo, naudodamas šį gaminį, galėtų tinkamai elgtis su 

medžiaga atsargiai. Informaciją gaunantys asmenys turi savarankiškai nuspręsti, ar ji tinka konkrečiam tikslui. Šiame sau-

gos duomenų lape pateikiama pasirinkta šio gaminio, įskaitant jo komponentus, reguliavimo informacija. Tai neketina 
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apimti visų taisyklių. Vartotojas yra atsakingas žinoti ir laikytis visų taikomų taisyklių ir įstatymų, susijusių su naudojamu 

produktu. 

 Už saugumo nuostatų laikymąsi klientas yra atsakingas pats. 

 

 

a, SDL peržiūra: 

  -persvarstymo priežastis: teisės aktų pakeitimas, bendras atnaujinimas. 

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

metodų buvo naudojamas klasifikuojant;  

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

        P280: Mūvėkite apsaugines pirštines / apsauginius drabužius 

e) 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 


