
 

Aquaintech Inc./Aviris MB   Biotechnologijos, naudingos akvakultūrai       

   

 

Saugos duomenų lapai 
Būvis:  milteliai 

 

 1 dalis:  Produkto ir Įmonės Informacija  

 

Produkto identifikacija: Bacillus sporų mišinys 

Kita identifikacija:          Prekinis pavadinimas:  AQUAPRO EZ 

Rekomenuojamas naudojimas:      Organinių medžiagų pašalinimas iš vandens telkinių 

Tiekėjo informacija :    MB Aviris 
                                      Tilvikų takas 30 

                                      Kaunas, LT 51340  tel.     (E) sgnewm@hotmail.com   

Emergency phone:       425-787-5218 

 

 2 dalis: Pavojaus identifikacija 

 

Pavojingumo klasė:     Dirgina oda kategorija  3 
   Dirgina akis   Kategorija 2B 
   Dirgina kvėpavimo takus 

Perspėjimo frazė:  Dėmesio! 

Pavojaus formuluotės: Gali dirginti akis. Gali dirginti odą. Įkvėpus dulkių, pakartotinai veikiantiems jautriems 

asmenims gali kilti alerginių reakcijų. 

Perspėjimo formuluotės: Venkite patekimo į akis, odą ir drabužius. Naudokite esant tinkamai ventiliacijai. 

Konteinerį laikyti sandariai uždarytą, kol bus paruošta naudoti. Po naudojimo kruopščiai 

nuplaukite. Negalima nuryti. 

Pavojaus simbolis:                Šauktukas 

 

 3 dalis: Sudėtis /sudėtinių dalių informacija 

 

Pavadinimas: Bakterijų Enzymų Kompleksas  CAS#   68920-42-3    

Pavadinimas: Kalcio Karbonatas    CAS#   471-34-1   

Pavadinimas: Natrio Bickarbonatas    CAS#   50-70-4       

Pavadinimas: Kviečių sėlenos ir / arba druska   CAS#   nespecifikuota   

 

 4 dalis: Pirmosios pagalbos priemonės 

 

Įkvėpimas:                        Išeikite į gryną orą. Jei pasireiškė alerginis atsakas, kreipkitės į gydytoją. 

Patekus į akis:                   15 minučių plaukite akis švariu vandeniu. Jei pasireiškia dirginimas, kreipkitės į 

gydytoją. 

Patekus ant odos:                  Nuplaukite muilu ir vandeniu. Nusivilkite užterštus drabužius ir išplaukite. 

Įkvėpimas:                       Skalaukite burną vandeniu. Prarijus gerkite vandenį. 
 

5 dalis: Gaisro gesinimo priemonės 

 

Gesinimo medžiagos:          Vanduo, putos, sausa cheminė medžiaga, anglies dioksidas 

Gaisro gesinimo cheminiai pavojai:   Gali sukelti alerginę kvėpavimo takų reakciją  

 

 



 

6 dalis: Avarijų likvidavimo priemonės 

 

Perspėjimai:     Venkite įkvėpti dulkių ar dūmų. Pasirūpinkite tinkama ventiliacija. Venkite patekimo ant 

odos ar į akis. Venkite prarijus. 

Teršalų šalinimas:                   Išbyrėjęs produktas turi būti nedelsiant pašalintas, kad nesusidarytų dulkės. 

Užpilkite vandeniu ir išleiskite į kanalizaciją. 

 

7 dalis: Sandėliavimas 

Perspėjimai:                Naudoti gerai vėdinamose vietose. Laikykite uždarytą konteinerį, kai jo nenaudojate. 

                                     Venkite kontakto su akimis, oda ir drabužiai. Naudokite esant tinkamai ventiliacijai. Pakuotę                

laikyti sandariai uždarytą, kol bus paruošta naudoti. Panaudoję kruoščiai nuplaukite. Negalima nuryti. 

 

Saugojimas:  Saugokite konteineryje sausoje, vėsioje vietoje.  

 

 8 dalis: Poveikio kontrolė / Asmeninė apsauga 

 

Naudokite esant tinkamai vietinei ar mechaninei ventiliacijai. Akių apsaugai naudokite akinius arba veido 

apsaugą. Rekomenduojama naudoti apsaugines pirštines ir kombinezonus. 

Poveikio darbo vietoje ribos:   nėra (N/A) 

Biologinės ribinės vertės:   Nėra N/A 

Kvėpavimo takų apsauga:   Įprastomis naudojimo sąlygomis nebūtina. 

9 dalis: Fizikinės ir cheminės savybės 

 

Išvaiza:       Šviesiai rudi milteliai su baltais taškeliais 

Kvapas:  Būdingas fermentacijos kvapas 

Kvapo slenkstis:  Nespecifikuota 

Lydymosi / užšalimo temperatūra: Nespecifikuota 

Pradinė virimo temperatūra 

 ir diapazonas:  Nespecifikuota 

Pliūpsnio temperatūra:  Nespecifikuota 

Garavimo intensyvumas:  Nespecifikuota 

Degumas:  Nespecifikuota  

Viršutinis / apatinis degumas 

sprogumo riba:  Nespecifikuota 

Garų slėgis:  Nespecifikuota 

Garų tankis:  Nespecifikuota 

Santykinis tankis:  Nespecifikuota 

Tirpumas:  tirpus vandenyje 

Pasiskirstymo santykis: 

 n-oktanolis / vanduo:  Nespecifikuota 

Savaiminio užsidegimo temperatūra: Nespecifikuota 

Skilimo temperatūra:  Nespecifikuota 

Klampumas:  Nespecifikuota 

 

 

10 dalis: Stabilumas ir reaktyvumas 

 

Chemical stability:  Stabilus 

Pavojingos reakcijos:  Nespecifikuota 

Vengtinos sąlygos:  Nenustatyta 

Nesuderinamos medžiagos:  Nespecifikuota 



Pavojingi skilimo produktai:  Nėra  

 

11 dalis: Toksikologinė informacija 

 

Ūmus toksiškumas:    Nėra 

Poveikis odai:  3 kategorija: odą dirginanti; įkvėpus: jokio neigiamo poveikio 

Smarkus akių pažeidimas / 

 sudirginimas:  2B kategorija: akis dirginanti 

Kvėpavimo takų ar odos 

 jautrinimas:  Kvėpavimo takų ir odos jautrintojas 

Mutageninis poveikis embrionams: Nėra 

Kancerogeniškumas:    IARC, OSHA ir NTP neklasifikuojamos kaip kancerogeninės. 

Toksiškumas reprodukcijai:  Nesitikima, kad sukels toksiškumą reprodukcijai 

Aspiracijos pavojus:   Nėra 

 

12 dalis: Ekologinė informacija 

 

Ekotoksiškumas:   Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas vandens organizmams 

Patvarumas ir skaidomumas:  Produktas lengvai biologiškai skaidomas 

Bioakumuliacijos potencialas: Nespecifikuota 

Mobilumas dirvoje:   Nespecifikuota 

Kitas neigiamas poveikis:  Nežinomas    

  

13 dalis: Atliekų tvarkymas 

Utilizuokite pagal vietines taisykles. 

14 dalis: Transporto informacija 

 

JT numeris:     Neklasifikuota 

JT teisingas gabenimo pavadinimas:  Neklasifikuota 

Transportavimo pavojingumo klasė:  Neklasifikuota 

Pakavimo grupė:    Neklasifikuota 

Transporto aplinkosauginis pavojus:  Neklasifikuota 

Specialios atsargumo priemonės:  Nėra 

MARPOL:     Neklasifikuota 

 

15 dalis: Teisinė informacija 

 

Šio fermentacijos preparato veiklioji medžiaga ir visi komponentai yra išvardyti TSCA inventoriuje. 

16 dalis: Kita informacija 

 

Peržiūrų istorija: 1 Įsigaliojimo data: 2019 m. Spalis pakeičiama: Pirmasis leidimas GHS FORMAT 

 
Manoma, kad šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra teisinga ir teisinga nuo išleidimo datos. Tačiau šios 

informacijos tikslumas ar išsamumas bei visos rekomendacijos ar pasiūlymai pateikiami be garantijos. Kadangi 

naudojimo sąlygų įmonė negali kontroliuoti, vartotojas yra atsakingas už saugaus šio produkto naudojimo sąlygų 

nustatymą. Informacija neatspindi analitinių specifikacijų. 


