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1 dalis: Cheminės medžiagos / preparato ir bendrovės / įmonės pavadinimas 

produkto identifikatorius 

Prekių pavadinimas arba mišinio Rialco Wood Brown BFA1 

 

Registracijos numeris 

Produkto registracijos numeris; nėra 

Sinonimai Nėra. 

 

Išleidimo data 13 - kovo - 2013 

Versijos numeris 01 

Patikrinimo data - 

Pakeitimo data - 

 

Nustatyti naudojimo medžiagos ar mišinio ir nerekomenduojami naudojimo būdai  

Nustatyti naudojimo būdai: dažiklis 

 

Nerekomenduojami naudojimo būdai Nežinomos . 

 

Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

 

Tiekėjas:. 

 Įmonės pavadinimas Adresas 

Rialco Limited 

Bowling Old Lane, Bradford West Yorkshire . BD5 7DT Jungtinė Karalystė 

Telefonas: +44 (0) 1274 307.704 Faksas : +44 (0) 1274 307.779 

msds@rialco.co.uk  

www.rialco.co.uk 

 
 Pagalbos Kontaktai:  
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras (visą parą): +370 52 362052, mob. +370 687 53378 

 

2 dalis: Pavojai 
Medžiagos ar mišinio 

Mišinys buvo įvertintas ir / arba patikrintas dėl pavojų fizinei, sveikatos ir aplinkos apsaugos ir taikoma tokia 

klasifikacija . 

 

Klasifikacija pagal Direktyvą 67/548/EEB arba 1999/45/EB , iš dalies  

klasifikavimas R43 

 

Visas tekstas visų R frazių rodoma 16 skyriuje. 

 

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr 1272/2008 su pakeitimais, padarytais pavojųi sveikatai 

Smarkus akių pažeidimas / akies dirginimas  

 

2 kategorija 

H319 - Sukelia smarkų akių 

dirginimas . 

 

Odos dirginimas 

1 kategorija 

H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją. 

 

Pavojaus santrauka 

 

Fiziniai pavojai Neklasifikuojamas fizinių pavojų. 

 

Pavojai sveikatai Gali sukelti alergiją susilietus su oda . Poveikio darbo aplinkoje su medžiaga ar mišiniu gali sukelti 

neigiamą poveikį sveikatai . 

mailto:msds@rialco.co.uk
http://www.rialco.co.uk/
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Pavojai aplinkai Neklasifikuojamas pagal pavojų aplinkai . Specifiniai pavojai Dirgina akis ir odą. Vengti patekimo į 

akis . 

Pagrindiniai simptomai Dirgina akis ir gleivines. Sensibilizacijos .  

 

Ženklinimo elementai  

Etiketės pagal Reglamento (EB) 1272/2008 su pakeitimais Sudėtyje yra : Ruda azo dažai 

 
Signalinis žodis Atsargiai 

 

Pavojingumo frazės H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją. 

H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą. 

 

Atsargumo frazės 

Prevencija P261 - Vengti įkvėpti aerozolių ar garų. 

P264 - kruopščiai Plauti rankas po naudojimo . 

P272 - Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. 

P280 - Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių apsauga / veido apsaugą. 

 

Reakcijos P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS : Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens . 

P333 + P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreipkitės į gydytoją / dėmesį. 

P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS : Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes . pašalinti 

kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai padaryti. Toliau plauti akis . 

P337 + P313 - Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją / dėmesį. 

P363 - išskalbkite suterštus drabužius prieš pakartotiną naudojimą . 

 

Sandėliavimas Netaikoma 

 

Šalinimas P501 - Sunaikinkite Turinį / talpyklą pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius reikalavimus . 

Papildomas etiketės informacija Netaikoma . Kiti pavojai priskirti. 

 

3 dalis: Sudėtis / informacija apie komponentus 
 

Mišinys 

Bendra informacija 

Cheminis pavadinimas   %       CAS Nr . / EB Nr      REACH registracijos Nr Indekso nr.              Pastabos 

Rudi azo dažai 

Klasifikacija: DSD : R43 17-18  nėra/404-540-1 -       611-016-00-8 

 

                     CLP  : odai jautr.1 ; H317 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 

Acto rūgštis  2 – 3    64-19-7                           607-002-00-6  # 

                                                                200-580-7 

Klasifikacija: DSD : R10 C, R35 

CLP : degus sk. 3 ; H226 Odą gr.. 1A , H314 

_______________________________________________________________________________________________ 

Etoksilinti alkoholiai                  1 – 2     68131-39-5 - 

             500-195-7 

Klasifikacija: DSD : Xi; R41 N; R50 

CLP : Akių pakenk. 1 ; H318 , ūmaus toksiškumo vandens organizmams 1 ; H400 

_______________________________________________________________________________________________ 

CLP : Reglamentas 1272/2008 . DSD Direktyva 67/548/EEB . 

#: Ši medžiaga turi poveikio darbo vietoje ribą (-as) . 

 

Sudėtis komentarai Visas tekstas rodomas 16 skyriuje visos R ir H frazės . 



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 
Medžiagos pavadinimas: Rialco Wood Brown BFA1 
Versija nr.01 Peržiūros data 2013.03.13 Spausdinimo data 2013.03.13 

 

3 | P a g e  

 

 

4 dalis: Pirmosios pagalbos priemonės 
Bendra informacija Užtikrinti , kad medicinos personalas žinotų medžiagos (-ių) ir imtis atsargumo priemonių , siekiant 

apsaugoti save . Prieš naudodami pakartotinai, išskalbkite suterštus drabužius.  

 

Aprašymas Pirmosios pagalbos priemonės 

 

Įkvėpimas Išvesti į gryną orą. 

 

Patekus ant odos:  nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu . 

Dėl nedidelio kontakto su oda , neplistų medžiagą nepaliesto odą. 

Kreiptis į gydytoją , jei dirginimas plinta ar neišnyksta . 

 

Patekus į akis Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu ne trumpiau kaip 15 minučių. 

Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir lengva tai padaryti. 

Toliau plauti akis . Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją / dėmesį. 

 

Prarijus Burną išskalaukite . 

Neskatinkite vėmimo be gydytojo patarimo . 

Kreipkitės į gydytoją , jeigu bet nepraeina . 

 

Svarbiausi simptomai ir poveikiai, ūmūs ir uždelsti 

Dirgina akis ir gleivines. Gali sukelti alerginę odos reakciją.  

 

Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: nėra 

 

5 dalis: Priešgaisrinės priemonės 
Bendros gaisro pavojai Nedegi medžiaga neužsidega . gesinimo priemonės 

 

Tinkamos ugnies gesinimo priemonės:  nėra 

Netinkamos gaisro gesinimo priemonės :Nenaudokite vandens srovės , kaip gesintuvo , nes tai plinta ugnis . 

 

Specialūs kylantys dėl pačios medžiagos ar mišinio keliami pavojai: Produktas savaime neužsidega. Nėra neįprastų 

gaisro ar sprogimo pavojų . Dirgina ir toksiškos dujos ar garai gali išsiskirti per gaisrą. 

 

Patarimai gaisrininkams  

Speciali apsauginė įranga gaisrininkams Dėvėkite savarankišką kvėpavimo aparatą ir apsauginius drabužius 

Specialios gesinimo procedūros: . Neįprastų gaisro ar sprogimo pavojų nėra 

 

6 Avarijų likvidavimo priemonės 
Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

Ne skubios pagalbos personalui 

Laikyti nereikalingus darbuotojus toli . Vietos valdžios institucijoms turėtų būti pranešta jei dideli išsiliejimai gali 

įvykti. . Venkite sąlyčio su išpilta medžiaga. 

Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Laikyti žmones ir prieš vėją nuo išsiliejimų / nutekėjimų . 

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą . Venkite įkvėpti garų ar miglos . Naudoti asmenines apsaugos priemones . 

 

Gelbėtojams Laikyti nereikalingus darbuotojus toli . Naudoti asmenines apsaugos priemones, kaip nurodyta SDL 8 

skyrių. 

 

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti. Be 

išsiliejimo arba atsitiktinio išleidimo atveju , pranešti atitinkamoms valdžios institucijoms pagal visas taikytinas 

taisykles . 

Neleisti produktui patekti į nuotekas. Neterškite paviršinį vandenį . 

 

Metodai ir Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Didelės išsiliejimo : Sustabdykite medžiagos srautą, jei tai galima padaryti be rizikos . Sulaikykite išsiliejusią medžiagą, 

jei tai yra įmanoma. Sugerkite vermikulitu, sausu smėliu ar žemėmis bei dėkite į konteinerius . Neleiskite išsiliejusiam 

produktui patekti į viešą drenažo sistemą ar atviruosius vandens telkinius. Po grąžinimas produkto , praplaukite 

teritoriją su vandeniu. 
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Mažus išsiliejimus : Nuvalykite su absorbuojančia medžiaga ( pvz.: audinio , vilnos šluoste ). Nuvalykite paviršių 

kruopščiai kad pašalinti užteršimus . 

Niekada negalima supilti atgal į originalias pakuotes išsiliejusią medžiagą ir pakartotinai ją naudoti . 

Nuoroda į kitus skirsnius asmeninės apsaugos žiūrėti 8 skyrių. Apie atliekų šalinimą žr 13 skyrių .  

7 dalis: Naudojimas ir sandėliavimas 
Saugaus tvarkymo atsargumo priemonės  

Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. Venkite įkvėpti aerozolių ar garų. Vengti patekimo ant odos . 

Vengti patekimo į akis . Vengti ilgalaikio poveikio . Kruopščiai nusiplaukite rankas. 

 

Saugaus sandėliavimo sąlygos , įskaitant visus nesuderinamumus 

Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ir sausoje vietoje . Laikyti vaikams 

nepasiekiamoje vietoje. 

Specialus vartojimo būdas (-ai ) Nėra. 

 

8 Poveikio prevencija / asmens apsauga 
Kontrolės parametrai 

Poveikio darbo vietoje ribos Poveikio apribojimų nėra ingredientams. 

Biologinės ribinės vertės:  nėra biologinių apribojimų ingredientams  . 

Rekomenduojamas stebėsenos procedūras Sekite standartines stebėsenos procedūras. 

 

DNEL 

Komponentai     tipas maršrutas vertė 

____________________________________________________________________________________________ 

Acto rūgštis ( 64-19-7 )  pramonė įkvėpus 25 mg/m3 

Alkoholis etoksilinti ( 68131-39-5 ) pramonė odai 2080 mg / kg kūno svorio / dieną 

Įkvėpus  294 mg/m3 

 

PNEC 

Komponentai   tipas mršrutas vertė forma 

____________________________________________________________________________________________ 

Acto rūgštis ( 64-19-7 )  Netaikoma nuosėdų 11,36 mg/kg dw 

 Dirvožemis 0,47 mg/kg dw 

STP 85 mg/l 

Vanduo 3,06 mg/l 

 

Alkoholis etoksilinti ( 68131-39-5 ) Netaikoma nuosėdos 41,3 mg / kg 

dirvožemis  1 mg / kg | 

STP 10 g/l 

Vanduo 0,0446 mg/l gėlas vanduo 

Poveikio kontrolės priemonės 

 

Atitinkama techninė kontrolė 

 geras bendras vėdinimas (tipiškai oro pakeitimas 10 kartų per valandą) turi būti naudojamas . Vėdinimo intensyvumas 

turėtų atitikti sąlygas. Jei taikoma, naudokitės proceso aplinką ribojančiomis priemonėmis, vietine išmetimo ventiliacija 

ar kitomis techninėmis priemonėmis išlaikyti ore neviršytų rekomenduojamų poveikio ribas. Jei nenustatytas vietoje 

ribos, išlaikyti ore lygį iki priimtino lygio . 

 

Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga  

Bendroji informacija Akių praplovimo fontaną rekomenduojama .  

Akių / veido apsauga Naudoti akių / veido apsaugos priemones . ( EN166 )  

Odos apsauga 

- Rankų apsauga Chemikalams atsparios pirštinės . ( LT 420 , LT 388 LT 374 ) 

- Kiti Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir pirštines. Asmeninės apsaugos priemonės turi būti parinktos pagal CEN 

standartus ir diskusijose su asmeninėmis apsaugos priemonėmis tiekėjais. 

 

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos 

priemones . ( LT 405 FFABE 1P2SL ) terminių pavojų nėra . 

 

Higienos priemonės Vengti patekimo į akis. Vengti patekimo ant odos . Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš 

darbo vietos. Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką. 
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Aplinkos ekspozicijos kontrolės priemonės 

Vengti patekimo į aplinką. Turi išsiliejimus ir išvengti išsiskyrimo ir laikytis nacionalinių nuostatų dėl išmetamų teršalų 

kiekį. 

9 skyrius : Fizikinės ir cheminės savybės 
Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

 Fizikinė būsena Skystis 

Forma Skystas . 

Spalva Tamsiai rudos spalvos. 

Kvapas rūgštokas 

pH 3,0-3,5 

Lydymosi temperatūra / užšalimo temperatūra Netaikoma 

Virimo temperatūra , pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas 

100-105 ° C ( 212-221 ° F) 

Pliūpsnio temperatūra> 100 ° C (> 212 ° F) 

Savaiminio užsidegimo temperatūra Netaikoma . 

Degumas (kietos medžiagos , dujos) Netaikoma 

Degumo riba - apatinė (%) netaikoma 

Degumo riba - viršutinė (%)netaikoma 

Garų slėgis Netaikoma . 

Garų tankis Netaikoma . 

Garavimo sparta Netaikoma . 

Santykinis tankis Nėra. 

Tankis 1,01-1,04 g / cm ³ 

Tirpumas (vandenyje ) maišosi 

Pasiskirstymo koeficientas ( n-oktanolio ) Nėra. 

Skilimo temperatūra Nėra. Nėra. 

Procentas garavimo Nėra taikoma. 

Kita informacija Nėra jokių svarbių papildomų informacijų . 

 

10 skyrius : Stabilumas ir reaktingumas 
Reaktingumas Nežinoma. 

Cheminis stabilumas Medžiaga yra stabili prie normalių sąlygų. 

Pavojingų reakcijų galimybė Nėra. 

Vengtinos sąlygos Nėra. 

Nesuderinamos medžiagos Nėra. 

Pavojingi skilimo produktai Toksinės dujos . Dirginančios ir / arba toksiški dūmai ir dujos gali išsiskirti dėl produkto 

irimo. 

 

11 Toksikologinė informacija 
Bendroji informacija Nėra. 

 Informacija apie tikėtinus poveikio būdus 

Prarijus Netaikoma 

Įkvėpus Netaikoma 

Sąlytis su oda Gali sukelti alerginę odos reakciją. 

Patekus į akis Sukelia smarkų akių dirginimą.  

Simptomai Nėra. 

Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas Neklasifikuojamas 

 

Produktas    Bandymo rezultatai 

______________________________________________________________________________________________ 

Viance Rudas BD6 (Mišinys)   Ūmus Per burną LD50 Žiurkė : > 2000 mg / kg 

 

Komponentai    Bandymo rezultatai 

______________________________________________________________________________________________ 

Acto rūgštis ( 64-19-7 )   Ūmus Per odą LD50 Triušis : 1060 mg / kg  

Ūmus LD50 Žiurkė : 11,4 mg / l, 4,00 valandos Ūmus Per burną LD50 

Žiurkė : 3,3 g / kg 
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Odos ėsdinimas / dirginimas Neklasifikuojamas 

Smarkus akių pažeidimas / akies dirginimas Sukelia smarkų akių dirginimą. 

Kvėpavimo takų jautrinimo Neklasifikuota 

Odos jautrinimo Gali sukelti alerginę odos reakciją. 

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Neklasifikuota. 

Kancerogeninis Neklasifikuota. 

Toksiškumas reprodukcijai Neklasifikuojamas . 

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis 

Konkrečiam organui toksiškumas - kartotinis poveikis Neklasifikuota. Neklasifikuota. 

Įkvėpimo pavojus Neklasifikuota. 

Mišinys, palyginti su informacija apie medžiagą Nėra žinoma 

Kita informacija Nėra. 

 

 12 skyrius : Ekologinė informacija  
Toksiškumas 

 

Komponentai    Bandymo rezultatai 

_______________________________________________________________________________________________ 

Acto rūgštis ( 64-19-7 )                                       LC50 Bluegill ( Lepomis macrochirus ) : 75 mg / l, 96,00 valandų EC50   

                                                                             Vandens blusa ( Daphnia magna ) : 65 mg / l, 48,00 val 

 

Alkoholiai etoksilinti ( 68131-39-5 )                   LC50 Vaivorykštinis upėtakis , Donaldson upėtakis (Oncorhynchus 

mykiss ) : 0,78-1,3 mg / l 96,00 valandos EC50 Vandens blusa ( Ceriodaphnia dubia ) : 0,37-0,43 mg / l, 48,00 val 

 

* Produkto įvertinimas gali būti grindžiamas papildomais komponentų duomenimis. 

 

Patvarumas ir skaidomumas Nėra duomenų apie šio gaminio suirimo . Natūraliai mikroorganizmų neskaidomos . 

Bioakumuliacijos potencialas Nėra. 

Mobilumas Tirpus vandenyje .  

Išlikimas aplinkoje  Pasiskirstymo koeficientas  – nėra 

Judumas dirvožemyje Nėra. 

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 

Nėra. 

Kitas nepageidaujamas poveikis Komponentai šio produkto pavojingi vandens organizmams. 

Neišleiskite į kanalizaciją , vandens telkinius ar ant žemės . 

 

13 dalis: Atliekų tvarkymas 
Atliekų tvarkymo metodai 

Likutinės Tuščiuose bakuose arba talpose gali išlikti produkto likučių. Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti 

šalinamos saugiai (žr. : Atliekų instrukcijas). Šalinti pagal vietines taisykles. Disponuoti atliekų patvirtintoje atliekų 

šalinimo įrenginyje . 

Užterštą pakuotę Nuo tuščios talpyklos gali esančių produkto likučių , atlikite etikečių įspėjimus net po konteineris 

ištuštinamas . 

ES atliekų kodasAtliekų kodas turi būti priskirtas diskusijoje tarp vartotojo , gamintojo ir atliekų tvarkymo įmone . 

Šalinimo būdai / informacija Šalinti Turinį / talpyklą pagal vietinius / regioninius / nacionalinius / tarptautinius 

reikalavimus .  

 

14 dalis: Informacija apie gabenimą 
ADR 

Nereglamentuojama kaip pavojingos prekė . 

IATA 

Nereglamentuojama kaip pavojingos prekė . 

IMDG- 

Nereglamentuojama kaip pavojingos prekė . 

Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 ir IBC kodeksą II priede 

Nėra informacijos . 

 

15 dalis: Informacija apie reglamentavimą 
Saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai / įstatymai konkrečiai medžiagai ar mišiniui susiję ES teisės aktai 

Reglamentas (EB) Nr 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių ozono sluoksnį , I priedą neįrašyta medžiaga . 



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 
Medžiagos pavadinimas: Rialco Wood Brown BFA1 
Versija nr.01 Peržiūros data 2013.03.13 Spausdinimo data 2013.03.13 

 

7 | P a g e  

 

Reglamentas (EB) Nr 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių ozono sluoksnį , II priedo medžiaga 

Į sąrašą neįrašyta . 

Reglamentas (EB) Nr 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų I priedas 

Į sąrašą neįrašyta . 

Reglamentas (EB) Nr 689/2008 dėl importo ir eksporto pavojingų cheminių medžiagų , I priedas, 1 dalis 

Į sąrašą neįrašyta . 

Reglamentas (EB) Nr 689/2008 dėl importo ir eksporto pavojingų cheminių medžiagų , I priedas, 2 dalis 

Į sąrašą neįrašyta . 

Reglamentas (EB) Nr 689/2008 dėl importo ir eksporto pavojingų cheminių medžiagų , I priedas, 3 dalis 

Į sąrašą neįrašyta . 

Reglamentas (EB) Nr 689/2008 dėl importo ir eksporto pavojingų cheminių medžiagų , V priedą 

Į sąrašą neįrašyta . 

Komisijos sprendimas 2000/479/EB dėl Europos išmetamųjų teršalų registro ( EPER ) įgyvendinimo 

Į sąrašą neįrašyta . 

Reglamentas (EB) 1907/2006 , 59 straipsnis ( 1 ) . kandidatas sąrašas 

Į sąrašą neįrašyta . 

Kiti nurodymai Šis saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EB ) Nr 1907/2006 . 

Šis produktas yra klasifikuojamas ir ženklinamas pagal EB direktyvas ar atitinkamus nacionalinius 

įstatymus. 

Nacionalinės nuostatos Jaunimas iki 18 metų neleidžiame dirbti su šiuo produktu, pagalES direktyvą 94/33/EB dėl 

jaunų asmenų apsaugos darbe . 

Cheminės saugos vertinimas Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas . inventoriaus būklė 

Šalis (ys ) ar regionai Inventoriaus pavadinimas Ant įrangos ( taip / ne) * 

Australija Australijos Inventorius cheminių medžiagų (AICS) 

Kanada Vidaus medžiagų sąrašas ( DSL) 

Kanada Nebuitinių medžiagų sąrašas ( NDSL) 

Kinija esamų cheminių medžiagų Kinijoje ( IECSC ) 

Europa Europos Inventorius naujų ir esamų cheminių medžiagų sąrašą (EINECS ) 

Europa Europos Sąrašas registruotųjų cheminių medžiagų sąrašą ( ELINCS) 

Japonija esamų ir naujų cheminių medžiagų sąraše ( ENCS) 

Korėja jau egzistuojančius chemikalus sąrašas ( ECL) 

Naujoji Zelandija Naujoji Zelandija Inventorius 

Filipinai Filipinų Inventorius cheminių medžiagų ir cheminių medžiagų ( PICCS ) 

JAV ir Puerto Rikas Toksinių medžiagų kontrolės įstatymas ( TSCA) inventorius 

nežinomas 

Nežinomas Nežinomas Nežinomas 

Taip Taip Nežinomas Nežinomas Nežinomas Nežinomas 

taip 

"Taip " reiškia, kad visi šio produkto komponentai patenkina inventoriaus reikalavimus tvarkomus pagal valdančiosios 

šalies (-ių)  

 

16 dalis: Kita informacija 
Santrumpų sąrašas Nėra. 

Nuorodos Nėra. 

Informacija apie vertinimo metodu , po kurio mišinys klasifikuojamas: nėra 

 

Visas tekstas pareiškimų arba R- frazės ir H frazės pagal skyrius 2-15 

 

R10 Degi. 

R35 Stipriai nudegina . 

R41 Gali smarkiai pažeisti akis. 

R43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda. 

R50 Labai toksiška vandens organizmams. 

H226 - Degusis skystis ir garai. 

H314 - Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 

H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją. 

H318 - Smarkiai pažeidžia akis . 

H400 - Labai toksiška vandens organizmams. 

 

Mokymo Informacijos nėra . 
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Atsakomybės apribojimas GAMINTOJO ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS:pateiktas per šio SDL pateikta 

informacija yra teisinga, mūsų žiniomis , informacija ir įsitikinimu, jo peržiūrėjimo ir paskelbimo datą . Tačiau 

gamintojas nepateikia jokių pareiškimų , garantijų ar garantijų dėl jos tikslumo, patikimumo ar išsamumo , nei 

prielaidų, atsakingų už jo naudojimą. Tai yra vartotojo atsakomybė, iš anksto patvirtinti , kad informacija yra aktuali , 

taikoma ir tinka jų padėčiai kiekvienam konkrečiam naudojimui . Mūsų atstovas neturi įgaliojimų atšaukti šią nuostatą. 

Prašome susisiekti dėl dokumento tikslumo, jei peržiūros data viršijo 3 metus . 

 

Išleidimo data  2013 kovo 13 d. 

 

Patikrinimo data 2013 kovo 13 d. 

 

Spausdinimo data 2013 kovo 13 d. 

 


