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GREEN DROPS 
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1 skyrius PREPARATO IDENTIFIKACIJA / GAMINTOJO  
 

1.1 Pavadinimas: GREEN DROPS 

 
1.2 Būtina nustatyti medžiagos ar mišinio naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai: 

Rankų indų ploviklis - profesionaliam naudojimui. (Išskyrus išvardytus) 
 
1.3 Įmonės identifikavimas: 
Gamintojas: 
 „EuroStarChem Sp.“ z o. oStražacka g. 89, 04-462 Varšuva 
 telefonas: +48 22 473 05 67, faksu. + 48 22 673 48 95,el. pašto adresas asmens atsakančios už 
naturaistikos kortą: miroslaw.laskowski@eurostarchem.pl 
 
  
1.4 Pagalbos telefono numeris: 
 112 arba + 48 22 473 05 67 (veikia. Nuo 8 val. - iki 16 val. 
  

  

2 skyrius. PAVOJŲ IDENTIFIKAVIMAS 
 

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas: Neklasifikuojamas kaip pavojingas ar pavojingas 
 
2.2 Etiketės elementai: 
 
Pagal CLP 
P 305 + 351 + 338- PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai nuplaukite vandeniu. Nuimkite kontaktinius lęšius, jei 
jie yra ir lengvai tai padaryti. 
Sudėtyje yra: anijoninės paviršinio aktyvumo medžiagos. 
 
2.3 „Kiti pavojai“: 
Nėra informacijos apie PBT ar vPvB kriterijų atitiktį pagal REACH reglamento XIII priedą. Atitinkami tyrimai nebuvo 
atlikti. 

 
  

3 skyrius. SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS * 
 
 

Pavojingos medžiagos 
pavadinimas ir koncentracijos 

diapazonas 
CAS numeris EB numeris 

klasifikacija 
pagal CLP 

 

Natrio alkilbenzeno 
sulfonatas 

5–10% 25155-30-0 248-289-4 

„Acute Tox“. 4H302  

„Acute Tox“. 4H312  

„Eye Irrit“. 2H319 

Alkoholiai, C10-16, 
etoksilinti, natrio sulfatai 

<10% 68585-34-2 500-223-8 
Odos dirginimas. 2; H315 

„Eye Irrit“. 2; H319 

Kokosų aliejus, reakcijos 
su dietanolaminu 

produktas 
<5% 8051-30-7 232-483-0 

Odos dirginimas. 2; H315 

„Eye Irrit“. 2; H319 

Jame nėra kitų pavojingų medžiagų į klasifikaciją įtrauktais kiekiais. Visas garsas Randamos H frazės kortelės 16 punkte. 
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4 skyrius. PIRMOJI PAGALBA 
 
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas:  

 
Vartojimas: praskalaukite burną vandeniu, duokite gerti vandens. Neskatinkite vėmimo! Jei reikia, paskambinkite gydytojui. 
Odos užteršimas: nusivilkti užterštus drabužius. Kruopščiai nuplaukite vandeniu. Užtepkite sterilų padažą. Kreipkitės į gydytoją. 
Akių užteršimas: nuplaukite vandeniu arba fiziologiniu tirpalu (0,9% NaCl tirpalu arba 5% gliukozės tirpalu) mažiausiai 15 minučių. 
Laikykite plačiai atmerktus akių vokus. Saugokite nedirginančias akis, nuimkite kontaktinius lęšius. Užtepkite sterilų padažą. 
Nedelsdami paskambinkite oftalmologui. 
Įkvėpimas: išnešti į gryną orą. 
Bendrosios rekomendacijos: Laikykitės etiketės saugos ir naudojimo pastabų. 

 
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis, ūmus ir uždelstas: 

Dirginimas 
 
4.3 Nurodymai apie bet kokią neatidėliotiną medicinos pagalbą ir specialų sužeistųjų gydymą: 

Jei reikia, kreipkitės į gydytoją - parodykite etiketę arba saugos duomenų lapą 

 
  

5 skyrius. ELGESYS GAISRO ATVEJU 
 
5.1 Gesinimo priemonės:  

Sausas chemikalas, vanduo, putplastis. Gesinimo priemones pritaikykite prie aplinkinių medžiagų. Nenaudokite kietos vandens 
srovės - gaisro plitimo pavojus. 

 
5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: 

Gaisro metu gali išsiskirti chloras. 
 
5.3 Patarimai ugniagesiams:  

Jei gaisro zonoje išsiskiria chloro dujos, būtina naudoti dujokaukes su atitinkamu absorberiu. Negalima likti gaisro grėsmingoje 
vietoje be tinkamų chemikalams atsparių drabužių ir autonominio kvėpavimo aparato. Nenaudokite kietos vandens srovės - gaisro 
plitimo pavojus. 

 
  

6 skyrius. NETIESIOGINIO IŠLEIDIMO Į APLINKĄ TVARKA 
 
6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:  

Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, pirštines, akių / veido apsaugą.Venkite kontakto su akimis ir oda. Neįkvėpkite garų. 
Vėdinimo sistemas rekomenduojama naudoti uždarose patalpose. 

 
6.2 Aplinkos apsaugos priemonės:  

Neleiskite koncentruotai prasiskverbti į paviršinius ir požeminius vandenis. 
 
6.3 Užteršimo plitimo prevencijos metodai ir medžiagos, naudojami valymui:  

Jei išpilate didesnius kiekius, surinkite absorbuojančia medžiaga (pvz., Smėliu, diatomito žeme, pjuvenomis) į paženklintą indą, tada 
išmeskite. Neutralizuokite likučius, mažesnius kiekius nupilkite į kanalizaciją dideliu kiekiu vandens, tinkamai jas atskiedžiant. 

 
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius: žr. 12 skyrių. 
 

  

7 skyrius. MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ TVARKYMAS IR LAIKYMAS. 
 
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės: 

Būkite labai atsargūs, venkite kontakto su akimis ir oda, naudokite taip, kaip nurodyta. Vartodami preparatą, nevalgykite, negerkite 
ir nerūkykite. Išsamią informaciją apie preparato naudojimą galite rasti informaciniame lapelyje. 
 

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: 
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 Laikyti atskiroje, gerai vėdinamoje patalpoje, originaliose, sandariai uždarytose, vertikaliose talpyklose; laikyti kambario 
temperatūroje; Laikykite atokiau nuo rūgščių ir šilumos šaltinių. Sandėlio tipas: atskira patalpa bendram chemikalų sandėliui; su 
avarine mechanine ventiliacija; neabsorbuojančios, atsparios šarmui, lengvai plaunamos grindys su nuolydžiu kanalizacijos link, su 
atskira kanalizacijos sistema; vidinė santechnika; sausa, vėsi. Priešgaisrinis sandėlis, su mechanine ventiliacija, be šildymo 
(temperatūra ne aukštesnė kaip 25 0C). Būtinas vietinis ištraukiamasis vėdinimas su dujų išmetimo į oro aplinką plotu ir bendru 
patalpos vėdinimu. Vietinės ventiliacijos mėginių ėmimo angos apdirbimo plokštumoje arba žemiau jos. 

 
7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai): 

 Rankų indų ploviklis 
 

  

8 skyrius. POVEIKIO KONTROLĖ IR ASMENŲ APSAUGA 
 

8.1 Kontrolės parametrai: 
 

Specifikacija NDS NDSCh  NDSP DSB 

Natrio alkilbenzeno sulfonatas --- mg / m3 --- mg / m3 - - 

Alkoholiai, C10-16, etoksilinti, natrio sulfatai --- mg / m3 --- mg / m3 - - 

Kokosų aliejus, reakcijos su dietanolaminu 
produktas 

--- mg / m3 --- mg / m3 - - 

 

8.2 Poveikio darbe kontrolė:  
 

PN ISO 4225 / Ak: 1999 AsOro kokybė. Bendrieji klausimai. Terminija (šalies lapas). 
PN Z-04008-7: 2002. Apsauga švarioro. Imtis. Oro mėginių ėmimo darbo aplinkoje principai ir rezultatų aiškinimas. 
PN-EN-689: 2002. Oras darbo vietose. Poveikio vertinimo gairėscheminių veiksnių įkvėpimas lyginant su ribinėmis vertėmis ir 
matavimo strategija. 
PN-EN-482: 2002. Oras darbo vietose. Bendrieji reikalavimaicheminių veiksnių matavimo procedūros 

 
Kvėpavimo takų apsauga:  

Įprastomis naudojimo sąlygomis to nereikia. 
 
Akių apsauga:  

Apsauginiai akiniai ar veido skydas (EN 166). Akių plovimo prietaisas arba avarinis dušas. 

 
Rankų apsauga:  

Apsauginės pirštinės. Rekomenduojama pirštinių medžiaga: neoprenas, butilo kaučiukas arba natūralus lateksas, o 
esant pilnam kontaktui: nitrilo pirštinės, storis 0,4 mm, prasiskverbimo laikas> 480 min (pagal PN-EN 374-3: 1999). 
Patekus į purslus: polichloropreno pirštinės, storis 0,65 mm, prasiskverbimo laikas> 120 min (pagal PN-EN 374-3: 
1999).Medžiagą apsauginėms pirštinėms reikia pasirinkti atsižvelgiant į pralaužimo laiką, prasiskverbimo greitį ir skilimą. Be to, 

tinkamų pirštinių pasirinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, bet ir nuo kitų kokybės savybių ir skiriasi kiekvienam gamintojui. Tikslų 
pralaužimo laiką turėtų gauti pirštinių gamintojas ir jo reikia laikytis.Naudojamos asmeninės apsaugos priemonės turi atitikti 2005 
m. Gruodžio 28 d. Ūkio ministro reglamento (Įstatymų leidinys Nr. 259, 2173 punktas) ir Direktyvos 89/686 / EB (su pakeitimais) 
reikalavimus. Darbdavys privalo numatyti vykdomai veiklai tinkamas apsaugos priemones, atitinkančias visus kokybės reikalavimus, 
įskaitant jų priežiūrą ir valymą. Tyrimų ir matavimų būdas, tipas ir dažnumas turėtų atitikti 2005 m. Balandžio 20 d. Sveikatos 
apsaugos ministro reglamento reikalavimus (Įstatymų leidinio Nr. 73, 645 punktas). 

 
 
Poveikio aplinkai kontrolė: 

Neleiskite dideliam produkto kiekiui patekti į požeminį vandenį, kanalizacijos sistemą, kanalizaciją ar dirvožemį. 
Išleisdami praskiestus produkto tirpalus į kanalizaciją, laikykitės atitinkamų taisyklių. 
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9 skyrius. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 
 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes: 
 

fizinė būsena / forma: 
spalva: 
kvapas:      
pH vertė (koncentratas): 
pH vertė (1% tirpalas): 
virimo taškas: 
pliūpsnio temperatūra: 
degumas: 
sprogstamosios savybės: 
oksiduojančios savybės: 
garų slėgis (kPa): 
tankis (20 ° C): 
tirpumas vandenyje: 
pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / 
vanduo: 
klampa: 
garų tankis: 
apatinė sprogumo riba 
viršutinė sprogumo riba 
garavimo greitis 
klampumas 
lzo 

skystas 
žalias 
 charakteristika 
apie 7,5 
--------- 
nėra duomenų 
nėra duomenų 
nedegus produktas 
neturi 
nėra duomenų 
nėra duomenų 
1,001 g / cm3 
100% 
nėra duomenų 
nėra duomenų 
nėra duomenų 
nėra duomenų 
nėra duomenų 
nėra duomenų 
nėra duomenų 
nėra duomenų 

  
 9.2 Kita informacija  

 

 
  

10 skirsnis. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 
 

10.1 Reaktingumas: 
Nerodo 

 
10.2 Cheminis stabilumas:  

Produktas yra stabilus standartinėmis ir normaliomis sąlygomis. 
 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė:  
Nerodo 
 

10.4 Vengtinos sąlygos: 
Aukšta temperatūra, rūgšti aplinka. 

 
10.5 Nesuderinamos medžiagos: 

Aktyvūs metalai. 
 
10.6 Pavojingi skilimo produktai:  

Naudojant pagal paskirtį, nėra pavojingų reakcijų ir pavojingų skilimo produktų. 

 
  

11 skyrius. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 
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11.1 Informacija apie toksinį poveikį:  

 
Komponento toksiškumas: 

 Nėra duomenų 

 

Kita informacija: 

Susilietimas su oda - ypač dirglių žmonių galimas nedidelis dirginimas. 
Patekimas į akis - ypač dirglių žmonių galimas nedidelis dirginimas. 

 
  

12 skyrius. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 

12.1 Toksiškumas: 
Nėra duomenų 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas: 
Produkte esančios paviršinio aktyvumo medžiagos yra biologiškai skaidomos pagal ploviklių reglamentą 648/2004 / 
EB. 

12.3 Bioakumuliacijos potencialas: 
Nėra duomenų 

12.4 Judumas dirvožemyje: 
Nėra duomenų 

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: 
Mišinys neatitinka PBT ir vPvB medžiagų kriterijų 

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis: 
Produktas nebuvo išbandytas. Nėra išsamių duomenų apie preparato ekotoksiškumą. Neleiskite dideliems produkto 
kiekiams patekti į požeminį vandenį, kanalizacijos sistemą, kanalizaciją ar dirvožemį. 
 

  

13 skyrius. ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai:  
Nepilkite likučių į natūralias vandens sistemas. Laikykitės vietinių utilizavimo taisyklių. Siūlomas atliekų kodas: 07 06 
99 (kitos atliekos, neišvardytos 07 06 grupėje: riebalų, tepalų, muilų, ploviklių, dezinfekavimo ir kosmetikos gamybos, 
paruošimo, apyvartos ir naudojimo atliekos) - išvalytas pakuotes galima perdirbti. 
 

  

14 skyrius. INFORMACIJA APIE TRANSPORTĄ 
 
 

14.1. JT numeris (JT numeris) - neklasifikuojamas 
14.2. JT teisingas gabenimo pavadinimas - 
14.3. Transporto pavojingumo klasė (-ės) - 
14.4. II pakavimo grupė 
14.5. Pavojai aplinkai --------- 
14.6. Specialios atsargumo priemonės vartotojams ----------- 
14.7. Gabenimas be taros pagal MARPOL 73/78 konvencijos II priedą ir IBC kodeksą ------ 

  
 

  

15 skyrius. REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA  
 

15.1 Medžiagos ir mišinio saugos, sveikatos ir aplinkosaugos taisyklės: 

 
 2015 m. Kovo 20 d. Sveikatos apsaugos ministro reglamentas, iš dalies keičiantis aktą dėl cheminių medžiagų ir jų mišinių (2015 m. Įstatymų 

leidinys, 675 punktas) 

 2015 m. Liepos 24 d. Sveikatos apsaugos ministro reglamentas, iš dalies keičiantis reglamentą dėl cheminių medžiagų, jų mišinių, agentų ar 
technologinių procesų, turinčių kancerogeninį ar mutageninį poveikį darbo aplinkoje (2015 m. Įstatymų leidinys, 1090 punktas)  

 2015 m. Liepos 24 d. Sveikatos apsaugos ministro reglamentas, iš dalies keičiantis klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentą 
 chemines medžiagas, jų mišinius, kad jie būtų pritaikyti prie mokslo ir technikos pažangos (2015 m. Teisės žurnalas, 875 straipsnis) 
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 Lenkijos Respublikos Seimo maršalo pranešimas apie 2015 m. Liepos 28 d. (Teisės žurnalas, 2015, 1203 straipsnis) 

 2008 m. Gruodžio 16 d. 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. ) Nr. 
1907/2006 (2008 m. Gruodžio 31 d. Europos Sąjungos oficialusis leidinys L335 / 1) su pakeitimais ((EB) Nr. 790/2009; Nr. 286/2011; Nr. 
618/2012; Nr. 487/2013; Nr. 944/2013; Nr. 605/2014) 

 2011 m. Vasario 25 d. Sveikatos apsaugos ministro reglamentas dėl cheminių medžiagų ir mišinių (Įstatymų leidinio Nr. 63, 322 punktas). 

 Vienetinių pakuočių ženklinimas pagal 2012 m. Balandžio 20 d. Sveikatos apsaugos ministro reglamento dėl pavojingų medžiagų ir pavojingų 
mišinių pakuočių ženklinimo nuostatas (Įstatymų leidinys 12.445) 

 2014 m. Sausio 23 d. Sveikatos apsaugos ministro potvarkis, iš dalies keičiantis potvarkį dėl pavojingų medžiagų ir mišinių bei tam tikrų 
mišinių pakuočių ženklinimo (2014 m. Įstatymų leidinio 145 punktas) 

 Atliekų klasifikavimas pagal 2006 m. Aplinkos ministro reglamentą 2014 m. Gruodžio 9 d. Dėl atliekų katalogo (DU1923-2014) 

 2013 m. Gruodžio 23 d. Sveikatos apsaugos ministro reglamentas, iš dalies keičiantis reglamentą dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo kriterijų ir metodo (2014 m. Įstatymų leidinio 6 punktas) 

 2013 m. Rugsėjo 25 d. Ūkio ministro potvarkis, iš dalies keičiantis potvarkį dėl pavojingų ar pavojingų medžiagų ir mišinių gamybos, prekybos 
ar naudojimo ir produktų, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų ar mišinių, pateikimo rinkai ar naudojimo apribojimų (Žin., 2013, 1173 p.) 

 2012 m. Liepos 24 d. Sveikatos apsaugos ministro reglamentas dėl cheminių medžiagų, jų mišinių, agentų ar technologinių procesų, turinčių 
kancerogeninį ar mutageninį poveikį darbo aplinkoje („Journal of Laws 2012“, 890 straipsnis) 

 2012 m. Rugpjūčio 10 d. Sveikatos apsaugos ministro reglamentas dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo kriterijų ir metodo (2012 m. 
Įstatymų leidinys, 1018 punktas) 

 Atliekų klasifikavimas pagal 2001 m. Rugsėjo 27 d. Aplinkos ministro reglamentą dėl atliekų katalogo (Įstatymų leidinys Nr. 112, 1206) 

 2014 m. Birželio 6 d. Darbo ir socialinės politikos ministro reglamentas dėl leistinos kenksmingų veiksnių koncentracijos darbo aplinkoje (2014 
m. Įstatymų leidinys, 817 straipsnis) 

 Ūkio ministro 2013 m. Spalio 10 d. Reglamentas dėl apribojimų, nurodytų Reglamento 1907/2006 XVII priede (2013 m. Įstatymų leidinys, 1314 
punktas) 

 2013 m. Sausio 29 d. Ūkio ministro potvarkis dėl pavojingų ar pavojingų medžiagų ir mišinių gamybos, prekybos ar naudojimo apribojimų ir 
produktų, kurių sudėtyje yra tokių medžiagų ar mišinių, pardavimo ar naudojimo apribojimų (2013 m. Įstatymų leidinys, 180 punktas) 

 2013 m. Spalio 10 d. Sveikatos apsaugos ministro reglamentas, iš dalies keičiantis reglamentą dėl pavojingų medžiagų kategorijos, t 
pavojingi mišiniai, kurių pakuotėse yra vaikų neatidaromi ir lytėjimo uždarikliai 
įspėjimas apie pavojų (2013 m. įstatymų leidinys, 1225 straipsnis) 

 2012 m. Birželio 11 d. Sveikatos apsaugos ministro reglamentas dėl pavojingų medžiagų ir mišinių kategorijos, kurių pakuotėse yra vaikų 
uždarymą trukdantys uždarymo elementai ir lytėjimo įspėjimas apie pavojų (2012 m. Įstatymų leidinys, 688 punktas). 

 2012 m. Kovo 12 d. Sveikatos apsaugos ministro reglamentas dėl cheminės medžiagos, jos mišinio ar produkto pašalinimo iš rinkos 
(2012 m. Įstatymų leidinys, 325 straipsnis) 

 2012 m. Gegužės 29 d. Sveikatos apsaugos ministro reglamentas dėl vietų, vamzdynų, konteinerių ir cisternų žymėjimo būdo 
naudojamas saugoti arba kuriuose yra pavojingų medžiagų ar pavojingų mišinių (2012 m. Įstatymų leidinys, 601 straipsnis) 

 2015 m. Gegužės 28 d. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/830, kuriuo iš dalies keičiamas Parlamento reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, vertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (leidinys 

2006) 
ES leidinys, Nr. L.132) 

 2006 m. Birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 907/2006 dėl ploviklių 

 2004 m. Kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių 

 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo 

 2006 m. Gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl REACH su pakeitimais 

 
 
15.2 Cheminės saugos vertinimas: 
Tai nebuvo įvykdyta 

 
  

16 skyrius. KITA INFORMACIJA 
 

Produktas skirtas profesionaliam naudojimui, išsamią informaciją apie preparato naudojimą rasite informaciniame lapelyje. 
 
Punkte išvardytų H frazių sąrašas ir formuluotės 3: 
H302 Kenksminga prarijus. 
H312 Kenksminga odai. 
H315 - Dirgina odą. 
H319 - Dirgina akis  
NDS - didžiausia leistina koncentracija 
STEL - didžiausia leistina momentinė koncentracija 
NDSP - didžiausia leistina koncentracija Lubos 
DSB - leistina koncentracija biologinėje medžiagoje 
vPvB - medžiaga yra labai patvari ir labai kaupiasi 
PBT - patvari, bioakumuliacinė ir toksiška medžiaga 
ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra 
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CHEMINIO MIŠINIO CHARAKTERISTIKŲ LAPAS (pagal ES 830/2015) GREEN DROPS 

„Sukūrimo“ data: 2010 m. Vasario 1 d. ; Atnaujinimo data: 2020 m. Vasario 22 d 
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GREEN DROPS 

Puslapis 7 su 7 

PNEC - numatoma koncentracija aplinkoje 
DNEL - jokio poveikio lygio 
STEL - priimtinas trumpalaikio poveikio lygis 
LOAEC - mažiausia koncentracija, sukelianti nepageidaujamą poveikį 
LOEC - mažiausia koncentracija, kuriai esant pastebimas poveikis 
NOAEL - lygis, kuris nesukelia pastebimo kenksmingo poveikio 
LC50 - mirtina koncentracija, kai mirė 50% tiriamų asmenų 
RID - pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės 
ADR - Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo keliais 
ADN (R) - Europos susitarimas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo 
vidaus vandens keliais 
IMDG - Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimo jūra kodeksas 
ICAO / IATA - saugaus pavojingų krovinių gabenimo oru techninės instrukcijos 

 
Mokymai: Prieš pradėdamas dirbti su gaminiu, vartotojas turėtų išmokti sveikatos ir saugos taisykles dėl chemikalų naudojimo, 
visų pirma, tinkamai mokytis darbo vietoje. Asmenys, susiję su pavojingų medžiagų gabenimu pagal ADR susitarimą, turėtų būti 
tinkamai apmokyti atlikti savo pareigas (bendrieji, darbo ir saugos mokymai). 
 
Papildoma informacija: produkto klasifikacija buvo nustatyta remiantis faktine kiekvieno komponento koncentracija ir atspindi 
tikrus šio produkto pavojus. Faktinė atskirų komponentų koncentracijos vertė visada yra tinkamame diapazone. Dėl šios 
priežasties galutinė produkto klasifikacija gali skirtis nuo klasifikacijos, apskaičiuotos remiantis viršutinėmis koncentracijos 
vertėmis. 
 
Sukūrimo data:  2010-02-01 
Atnaujinimo data:  2020 02 22 
 
 
Aukščiau pateikta informacija pagrįsta šiuo metu turimais gaminį apibūdinančiais duomenimis, taip pat gamintojo patirtimi ir 
žiniomis šioje srityje. Tai nėra produkto kokybės aprašymas ar konkrečių savybių pažadas. Jie turėtų būti traktuojami kaip priemonė 
saugiai tvarkyti transportuojant, sandėliuojant ir naudojant produktą. Tai neatleidžia vartotojo nuo atsakomybės už netinkamą  
aukščiau nurodytos informacijos naudojimą ir visų šios srities teisinių standartų laikymąsi. 
 
Vartotojas arba samdantis subjektas yra atsakingas už tai, kad darbai būtų planuojami ir atliekami laikantis 
sveikatos ir saugos taisyklių bei reikalavimų. 
 


