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Oksiduojančios medžiagos

Ėsdinančios medžiagos

Pavojinga

Tiekėjas
UAB Vetfarmas
Gedimino g. 42
LT-56126 Kaišiadorys, Lietuva
Tel: +370 346 67626
Fax: +370 346 67625
Vetfarmas@is.lt; www.vetfarmas.lt

Gamintojas:
CID LINES NV/SA
Waterpoorstraat, 2
B-8900 leper Belgique-Belgija
Tel: +032 57 21 78 77
Fax: +32 57 21 78 79

Telefonas skubiai informacijai suteikti:
Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro telefonas (8-5) 236 2052.

1. PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS
Gamintojo/tiekėjo pavadinimas
: žiūrėti Gamintojas/tiekėjas
Produkto pavidalas
: skystis
Prekės pavadinimas
: KICKSTART
Kiti pavadinimai (sinonimai)
: dezinfekantas
Paskirtis
: žiūrėti informacinį lapelį
2. GALIMI PAVOJAI
2.1. Medžiagos klasifikacija:

Klasifikacija ES 67/548 ar EC 1999/45
: O; R7
Xn; R20/21/22
C; R34

Pavojingumo klasė ir kategorijos kodo nurodymas EC 1272/2008 (CLP)
• Pavojai sveikatai
: Ūmus toksiškumas, Oralinis- 4 Kategorija- Įspėjimas (SLP : Ūmus Toksiškumas 4)
Ūmus toksiškumas, Įkvėpus –4 Kategorija – Įspėjimas (SLP : Ūmus Toksiškumas 4)
Odos ėsdinimas – 1A Kategorija - Pavojinga (CLP: Odos Ėsdinimas 1A)
Rimti akių pažeidimai – 1 Kategorija – Pavojinga (CLP: Akių pažeidimai 1)
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis - kvėpavimo takų dirginimas 3 kategorija - Įspėjimas (CLP: STOT SE 3)
• Fiziniai pavojai
: Oksiduojantys skysčiai - 1 kategorija - Pavojinga (CLP: Oksiduojantys skysčiai 1)
2.2. Etiketės žymėjimai:
Ženklinimas EC 67/548 ar EC 1999/45
•

Simboliai

: C: Ėsdinantis
O: Oksiduojantis
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: R7 : Pavojinga gaisro atžvilgiu
R8 : Gali užsidegti dėl sąveikos su galinčiomis degti medžiagomis
R20/21/22 : Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus
R34 : Nudegina
: S2 : Saugoti nuo vaikų
S3/7 : Pakuotę laikyti sandariai uždarytą vėsioje vietoje
S13 : Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro
S17 : Laikyti atokiau nuo galinčių degti medžiagų
S20/21 : Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti
S24 : Vengti patekimo ant odos
S25 : Vengti patekimo į akis
S26 : Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją
S28 : Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti…(kuo-nurodo gamintojas)
S35 : Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos
S36/37/39 : Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių
(veido) apsaugos priemones
S45 : Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu
įmanoma, parodyti šią etiketę)
S51 : Naudoti tik gerai vėdinamose vietose

Ženklinimo reglamentas EC 1272/2008 (CLP)
• Pavojingumo piktogramos

•
•
•

Pavojingumo piktogramų kodas
Signaliniai žodžiai
Pavojingumo frazės

•

Piktogramos

•

Atsargumo frazės
- Prevencinės
- Atoveikis

2.3. Kiti pavojai

: SGH03 – SGH05
: Pavojinga
: H271 : Gali sukelti gaisrą arba sprogimą, stiprus oksidatorius
H314 : Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis
H332 : Kenksminga įkvėpus
H302 : Kenksminga prarijus
H335 : Gali dirginti kvėpavimo takus

: P280 : Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių
(veido) apsaugos priemones
P260 : Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio
: P378 : Gesinimui naudoti : galima naudoti visas gesinimo priemones
P303. : PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nusivilkti visus drabužius ant kurių
pateko produkto. Nuplauti su muilu ir dideliu kiekiu vandens.
P304+P340: ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir
padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ
KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Skubiai
reikalingas specifinis gydymas.
P301+P330+P331+P310+P321: PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI
vėmimo. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR
INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Specialus gydymas (žr. ... šioje
etiketėje)
Normaliomis sąlygomis nėra.
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3. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS
Komponentas
Vandenilio peroksidas

Kiekis
15-20 %

CAS Nr.
7722-84-1

EC Nr.
231-765-0

Indekso Nr.
008-003-00-9

Prieinamumas
01-2119485845-22

Acto rūgštis

5-15 %

64-19-7

200-580-7

607-002-00-6

-

Peracto rūgštis

1-5 %

79-21-0

201-186-8

607-094-00-8

-

Klasifikacijos
O; R8
R5
Xn; R20/22
C;R35
Oks.slystis 1
Odos Ėsdinimas 1A
Ūmus toksišumas 4 (įkvėpus)
Ūmus toksiškumas 4 (oralinis)
R10
C; R35
Odos ėsdinimas 1A
Degus skystis 3
O;R7
R10
Xn; R20/21/22
C; R35
N;R50
Odos ėsdinimas 1A
Degus skystis 3
Ūmus toksiškumas 4 (oda)
Ūmus toksiškumas 4 (įkvėpus)
Ūmus toksiškumas 4 (oralinis)

4. PIRMOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1. Pirmoji pagalba:
- įkvėpus

: nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir jo netrikdyti. Atsiradus kvėpavimo
sutrikimams, suteikti medicininę pagalbą.
- patekus ant odos
: greitai nuimti drabužius ir batus, ant kurių pateko preparatas. Odą gerai nuplauti
dideliu kiekiu vandens. Atsiradus dirginimo požymiams kreiptis medicininės
pagalbos.
- patekus į akis
: nedelsiant praplauti akis su daug vandens ir tuoj pat kreiptis į oftalmologą.
- prarijus
: skalauti burną; neskatinti vėmimo dėl korozijos efekto. Prarijus, tuoj pat kreiptis į
gydytoją ir parodyti produkto etiketę.
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Bendra informacija
: Kreipkitės medicininės pagalbos.
4.3. Nurodymai dėl neatidėliotino ar
specialaus gydymo
: Nėra duomenų.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
5.1. Gesinimo priemonės
5.2. Rizikos veiksniai
5.3. Patarimai ugniagesiams
Degumo klasė
Apsauga nuo ugnies
Prevencija

Spec. procedūros
Aplinkiniai gaisrai

: Gali būti naudojamosvisos gesinimo priemonės.
: Smarkiai reaguoja su degiomis medžiagomis. Gali sukelti gaisrą.
: Ėsdinantis.
: Dėvėti atitinkamą apsauginę aprangą.

: Negalima atvira liepsna. Nerūkyti.
: Būkite atsargūs ir dėmesingi kovodami su cheminės kilmės gaisru.
: Naudokite vandens purkštuvą neapsaugotiems konteineriams aušinti.
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6. AVARIJOS METU TAIKYTINOS PRIEMONĖS
6.1. Asmeninės apsaugos priemonės
: Procedūras turi atlikti apmokyti asmenys, aprūpinti respiracinėmis ir akių
apsaugos priemonėmis. Praplauti su vandeniu.
6.2. Aplinkosaugos priemonės
: lokalizuoti išsiliejusį produktą iki jam patenkant į vandens telkinius, kanalizacijos
sistemas; patekus produktui į vandens telkinius ar kanalizacijos sistemas, būtina
pranešti atitinkamoms valstybinėms ir vietinėms institucijoms.
6.3. Išsiliejus ir/arba nutekėjus
: kuo galima greičiau išvalyti bet kokius išsiliejimus, naudojant absorbuojančią
medžiagą sugerti skysčiui. Labai gerai išvalyti likučius. Naudoti tik specialius
atliekų konteinerius.
6.4.Nuoroda į kitus skyrius
: Nėra duomenų.
7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1. Saugumo priemonės
Naudojimas

Tvarkymo ir laikymo atsargumo priemonės
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos
Sandėliavimas

: Tinkamai naudoti pagal pramonines higienos ir saugaus naudojimo procedūras.
Po kontakto su akimis, oda ar apranga, skubiai imtis reikalingų priemonių. Gerai
praplauti rankas ir kitas neapsaugotas odos vietas su muilu ir šiltu vandeniu prieš
valgant, geriant ar rūkant ir darbo pabaigoje.
: vengti nereikalingo kontakto. Jei galimas produkto įkvėpimas, rekomenduojama
naudoti atitinkamas respiracines priemones.
: laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje patalpoje. Numatyti vietinę
ištraukiamąją ar bendrą ventiliaciją. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Saugoti
nuo kontakto su oru ir šviesa.

8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENINĖ APSAUGA
8.1. Kontrolės parametrai
Asmeninės apsaugos priemonės
: Naudoti respiratorius su atitinkamu filtru, apsaugančiu nuo dulkių ar garų.
: Dėvėti apsauginius drabužius ir pirštines.(butilo guma)
: Cheminiai akiniai arba veido apsauga su saugos akiniais.
: Atitinkamo galingumovietinė ištraukiamoji ir bendra ventiliacija. Išskalbti
drabužius prieš vėl juos dėvint.
8.2. Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribinės vertės
Vandenilio peroksidas: TLV © - TWA [mg / m³]: 1,4
Vandenilio peroksidas: TLV ©-TWA [ppm]: 1
Acto rūgštis: TLV © - TWA [mg / m³]: 25
Acto rūgštis: TLV ©-TWA [ppm]: 10
Peracto rūgštis: TLV © - TWA [mg / m³]: 1
Peracto rūgštis: MAC [mg / m³]: 1
Peracto rūgštis: Molekulinė masė: 76.1
- Kvėpavimo takų apsauga
- Odos apsauga
- Akių apsauga
Pramonės higiena

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
Pavidalas
Spalva
Kvapas
pH vertė distiliuotame vandenyje
Užšalimo laipsnis
Virimo laipsnis
Pliūpsnio laipsnis
Garų slėgis
Tankis
Tirpumas
Irimo taškas

: skystis.
: bespalvis.
: aitrus/aštrus.
:3
o
: - 28 C
o
: 105 C
o
: 100 C
: 27 hPa
: 1,12 kg/l
: visiškai tirpus
o
: 55 C, gali išskirti deguonį
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10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
Reaktyvumas
Cheminis stabilumas
Pavojingas produkto irimas
Vengtinos sąlygos

: Nėra duomenų.
: Nėra duomenų.
: normaliomis sąlygomis nėra.
: Vengti kontakto su : rūgštimis, šarminiais mišiniais, reduktoriais, metalais,
organiniais junginiais, aukšta temperatūra.
: Nėra duomenų.
: deguonis.

Nesuderinamos medžiagos
Pavojingi skilimo produktai
11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
Ūmus toksiškumas bandomiesiems gyvūnams
- Žiurkei prarijus LD [mg/kg]
50
- Triušiui per odą LD [mg/kg]
50
- Žiurkei įkvėpus LC [mg/kg]
50
- Žiurkei per odą
- Jautrumas

: 950
: >12000
: 4080 mg/m3
: Dirgina
: Bandymuose su jūrų kiaulytėmis, jautrumas nenustatytas.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
Ekotoksiškumas
- LC – 96 valandos – žuvis [mg/l]
50
- EC – 48 valandos – dafnija magna [mg/l]
50
- IC – 72 valandos – dumbliai [mg/l]
50
WGK rūšis (Vokietija)
13. ATLIEKŲ TVRAKYMAS
Atliekų tvarkymas

: 25
: 10
: 12
:1

: šalinti kaip pavojingas atliekas tik tam specialiai skirtose vietose. Šalinti saugiu būdu, pagal
vietinius/nacionalinius reikalavimus (taisykles).

14. GABENIMO INFORMACIJA
14.1. UN numeris
UN numeris
14.2. Pavadinimas pagal važtaraštį

: 3149
: UN 3149 stabilizuotas vandenilio peroksido ir peroksiacto rūgšties mišinys, 5.1
(8), II

14.3.Transportas
Pavojingumo atiketės
Žemės transportas
-ADR/RID
- H.I. Nr.
- ADR klasė
Jūrų transportas
- IMO-IMDG kodas
IMO pakavimo grupė
- MFAG-Nr
- IMDG-jūrinis užterštumas
- EMS-Nr
Oro transportas
- ICAO/IATA
- Vežamo rovinio pavadinimas
- IATA – klasė ir skyrius
IATA pakavimo grupė

: Klasė: 5.1 / Grupė : II
: 58
: 5.1
: Klasė 5.1
: II
: 735
: NO: F-H-S-Q
: Pakavimo instrukcija - kroviniams: 506
Pakavimo instrukcija – keleiviams: 501
: STABILIZUOTAS VANDENILIO
RŪGŠTIES MIŠINYS
: 5.1
: II
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14.4. Pakavimo grupė
-ADR pakavimo grupė
: II
14.5. Aplinkai keliami pavojai
Išpylimo ar nutekėjimo atveju
: Išvalyti net nedidelius nutekėjimus ar išpylimus, jei įmanoma be rizikos.
14.6.Specialios atsargumo priemonės vartotojui
Asmeninė apsauga
: vairuotojui: kilus krovinio gaisrui – pačiam negesinti.
Draudžiama atvira liepsna. Nerūkyti.
Žmonės turi būti saugiu atstumu nuo pavojingos zonos.
DELELSIANT PRANEŠTI POLICIJAI IR UGNIAGESIAMS.
Papildoma informacija.
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą
Neklasifikuota.
15. TEISINĖ INFORMACIJA
15.1. Su konkrečia chemine medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai.
Turi būti laikomasi vietinių/nacionalinių teisės aktų.
15.2. Cheminės saugos vertinimas
Nėra duomenų.
16. KITA INFORMACIJA
Svarbiausių R frazių sąrašas

Atitinkamų simbolių sąrašas
Kita informacija

: R5 : Kaitinama gali sprogti
R7 : Pavojinga gaisro atžvilgiu
R8 : Gali užsidegti dėl sąveikos su galinčiomis degti medžiagomis
R10 : Degi
R20/21/22 Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus
R35 Stipriai nudegina
R50 Labai toksiška vandens organizmams
:C : Ėsdinantis
N : Pavojingas aplinkai
O : Oksiduojantis
:Nėra.

Pataba: Informacija, pateikta šiame saugos duomenų lape, yra traktuojama kaip teisinga informacijos paskelbimo metu. Garantijos dėl šiame lape pateiktų
duomenų ir informacijos užbaigtumo nėra. Čia pateikta informacija yra tik nurodymai saugiam darbui, naudojimui, perdirbimui, sandėliavimui, atliekų
tvarkymui. Ji negali būti laikoma garantiniu lapu ar kokybės pažymėjimu. Informacija tinka tik specifinei medžiagai ir gali netikti, jei ši medžiaga naudojama
su kitomis medžiagomis ar naudojama kitaip, nei nurodyta šiame lape. UAB Vetfarmas neprisiima jokios atsakomybės dėl avarijų ar nelaimingų atsitikimų,
kilusių dėl neteisingo naudojimo, eksploatavimo ar rekomenduotų taisyklių nesilaikymo.
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