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Saugos duomenų lapas 
Pagal REACH reglamento Nr. 1907/2006/EB 31 straipsnį, Federalinę OSHA, WHMIS 

 
I skirsnis. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas  

Platintojas Gamintojas Atstovas EB 

Pavadinimas 
 
Adresas 
 
 
 
 
Telefonas 
Faksas 

„Beckman Coulter Inc“ 
250 S Kraemer Blvd.,  
Brea,  
CA 92821 
JAV 
 
 
+1-714-961-3659 
+1-714-993-8737 

Pavadinimas 
Adresas 
 
 
 
Darbo laikas 
 
Telefonas 
Faksas 
El. paštas 

„Canterbury Scientific Ltd“ 
71 Whiteleigh Avenue 
Christchurch, 8011 
NAUJOJI ZELANDIJA 
 
9.00–17.00 vietos laiku 
 
+64 3 343 3345 
+64 3 343 3342 
info@canterburyscientific.com 

Pavadinimas 
Adresas 
 
 
 
 
Telefonas 
Faksas 
El. paštas 

Emergo Europe 
Prinsessegracht 20 
2514 AP The 
Hague 
Olandija 
 
+31 (0) 70 345 8570 

+31 70 346 7299 
Europe@emergogrou
p.com  

Produkto 
pavadinimas 

Hemoglobino A1c skystas stabilus 
kontrolinis 1 ir 2 lygio tirpalas 

 Produkto kodai: B12396, B12397 

Produkto naudojimas Skysta stabili žmogaus kraujo lizato matrica, naudojama diagnostikai in vitro kaip kokybės kontrolės medžiaga 
laboratorijos instrumentų / reagentų sistemoms vertinti. 
Kontrolės medžiagas reikia tvarkyti ir naudoti pagal naudojimo instrukcijas, pridėtas prie kontrolės rinkinio. 

 

II skirsnis. Galimi pavojai 
Produkto aprašas Skystas vyšnių raudonumo spalvos mišinys, kurio sudėtyje yra žmogaus kraujo 

Klasifikacija pagal 
Reglamentą (EB) 1272/2008 

Netaikoma 

Produkto klasifikacija Šie produktai neturi sudedamųjų dalių, kurios, kaip nustatyta, keltų pavojų sveikatai arba fizinį pavojų 
pagal Federalinę OSHA (29 CFR 1910.1200), WHMIS ir Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008. 

Pirmosios pagalbos apžvalga NESITIKIMA, KAD SUKELTŲ REIKŠMINGĄ NEPAGEIDAUJAMĄ POVEIKĮ SVEIKATAI, KAI 
LAIKOMASI REKOMENDUOJAMŲ NAUDOJIMO INSTRUKCIJŲ. 
Apie reikšmingą poveikį ar kritinius pavojus nežinoma. Vengti ilgo sąlyčio su akimis, oda ir drabužiais. 
Potencialiai biologiškai pavojinga medžiaga. 

 

III skirsnis. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 
Cheminė grupė Skystas stabilizuotas žmogaus raudonųjų 

ląstelių lizatas, kontrolinė medžiaga 
Cheminis pavadinimas Hemoglobinas, žmogaus 

Komponentas CAS numeris Koncentracijos ribos EEB simbolis / rizikos frazės 

Hemoglobinas, žmogaus 9008-02-0 130–150 g/l F neklasifikuota 
Kalio cianidas 151-50-8 < 0,008 % T+; R26/27/28, R32 

N; R50/53 

Kitos (-ų) sudedamosios (-ųjų) dalies (-ių) pavadinimas (-ai) ir koncentracija (-os) nenurodyti kaip komercinė paslaptis. 

 

IV skirsnis. Pirmosios pagalbos priemonės 
Patekus į akis Patikrinti ir išimti kontaktinius lęšius. Nedelsiant mažiausiai 15 minučių skalauti akis dideliu kiekiu vandens, 

retkarčiais pakeliant viršutinį ir apatinį akių vokus. Atsiradus akių sudirginimo požymiams, kreiptis į gydytoją. 
Patekus  
ant odos 

Patekus ant odos nedelsiant mažiausiai 15 minučių plauti odą dideliu kiekiu vandens, nusivilkus užterštus 
drabužius ir nusiavus avalynę. Drabužius išskalbti prieš vėl velkantis. Avalynę kruopščiai nuvalyti prieš vėl 
aunantis. Atsiradus odos sudirginimo požymiams arba, jei produkto patektų ant pažeistos odos, kreiptis į gydytoją. 

Prarijus 
 

Išskalauti burną vandeniu. Nesukelti vėmimo, nebent taip nurodė sveikatos priežiūros darbuotojas. 
Nesąmoningam asmeniui nieko nekišti į burną. Atsiradus simptomų, kreiptis į gydytoją. 

Įkvėpus 
 

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą. Jeigu nekvėpuoja, jeigu kvėpavimas nereguliarus ar sustoja, mokyti darbuotojai 
turi atlikti dirbtinį kvėpavimą ir tiekti deguonį. Atlaisvinti ankštus drabužius, pvz., apykakles, kaklaraiščius, diržus 
ar juostas. Atsiradus simptomų, kreiptis į gydytoją. 

 

V skirsnis. Priešgaisrinės priemonės 
Produkto degumas Šis produktas yra nedegus. Ugnyje arba kaitinant gali padidėti slėgis ir talpyklė gali sprogti. 

Gesinimo priemonės Kilus gaisrui naudoti vandens čiurkšlę (miglą), putas arba sausus chemikalus. 

Netinkamos priemonės Nežinoma 
Specialūs medžiagos ar mišinio 

keliami pavojai 
Kilus gaisrui, izoliuoti zoną išvedant visus asmenis iš įvykio vietos. Nesiimti jokių veiksmų asmenine 
rizika ar nebaigus tinkamų mokymų. 

Pavojingi degimo produktai Specifinių duomenų nėra. 
Specialios apsauginės priemonės 

gaisrininkams 
Gaisrininkai turėtų vilkėti tinkamą apsauginę įrangą ir naudoti autonominius kvėpavimo aparatus 
(SCBA) su viso veido apsauga, veikiančius teigiamo slėgio režimu. 
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VI skirsnis. Avarijų likvidavimo priemonės 
Asmens atsargumo priemonės Nesiimti jokių veiksmų asmenine rizika ar nebaigus tinkamų mokymų. 

Evakuoti žmones iš aplinkinių zonų. Neleisti patekti asmenims, kuriems patekti nebūtina ir kurie 
nėra apsaugoti. Neliesti išsiliejusios medžiagos ir po ją nevaikščioti. Naudoti tinkamas asmenines 
apsaugos priemones (žr. VIII skirsnį). 

Ekologinės atsargumo priemonės Saugoti, kad išsiliejusi medžiaga nepasklistų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius 
bei kanalizacijos vamzdžius. Informuoti atitinkamas institucijas, jei produkto pateko į aplinką 
(į kanalizacijos tinklus, vandens telkinius, dirvą arba orą). 

Nedidelis išsiliejimas Praskiesti vandeniu ir iššluostyti arba absorbuoti sausa inertiška medžiaga ir surinkti į tinkamą 
atliekų konteinerį. 

 

VII skirsnis. Naudojimas ir sandėliavimas 
Naudojimas Naudoti tinkamas asmenines apsaugos priemones (žr. VIII skirsnį). Vietose, kuriose ši medžiaga 

naudojama, saugoma ir apdorojama, turėtų būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Darbuotojai turi 
plauti rankas ir veidą prieš valgydami, gerdami ir rūkydami. 

Sandėliavimas Sandėliuoti pagal vietos taisykles. Sandėliuoti originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių 
saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų 
medžiagų (žr. X skirsnį), maisto ir gėrimų. Sandėliavimo sąlygos turi atitikti nurodytas informacijos 
apie naudojimą lape. Talpykles laikyti sandariai uždarytas ir užplombuotas, kol bus pasiruošta 
naudoti. Talpykles, kurios jau atidarytos, sandariai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad medžiaga 
neišsilietų. Nelaikyti talpyklėse be etikečių. Siekiant išvengti aplinkos taršos, laikyti tinkamose 
talpyklėse. 

 

VIII skirsnis. Poveikio prevencija / asmens apsauga 
Produkto pavadinimas Poveikio ribos 
Hemoglobino A1c skystas stabilus 
kontrolinis 1 ir 2 lygio tirpalas 

Nenustatyta 

Dėl priimtinų poveikio ribų konsultuotis su vietinėmis institucijomis. 

Rekomenduojamos stebėsenos 
procedūros 

Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti 
asmenų, darbo vietos oro ar biologinę stebėseną, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės 
priemonių efektyvumą ir (arba) kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių naudojimo būtinybę. 

Techninės priemonės Nėra specialių vėdinimo reikalavimų. Ore esančių teršalų poveikiui darbuotojams valdyti turėtų 
pakakti geros bendrosios ventiliacijos. Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų su nustatytomis 
poveikio ribomis, reikia naudoti proceso aplinką ribojančias priemones, vietinę ištraukiamąją 
ventiliaciją ar kitas technines priemones, kad poveikis darbuotojams neviršytų rekomenduojamų 
ar nustatytų ribų. 
Po cheminių produktų naudojimo prieš valgant, rūkant ir naudojantis tualetu, taip pat darbo 
pabaigoje reikia plauti rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius nusivilkti tinkamais 
būdais. Drabužius išskalbti prieš vėl velkantis. Pasirūpinti, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių 
plovimo įrenginiai ir saugos dušai. 

 

Asmens apsauga  
Kvėpavimo sistema Reikia naudoti tinkamo dydžio orą gryninantį arba oro tiekimo respiratorių, atitinkantį patvirtintą 

standartą, jei rizikos vertinimas parodė, kad tai yra būtina. Renkantis respiratorių būtina atsižvelgti 
į žinomą arba numatomą poveikio lygmenį, produkto pavojus ir saugaus darbo su pasirinktu 
respiratoriumi ribas. 

Rankos Dirbant su cheminiais produktais, būtina visą laiką mūvėti chemikalams atsparias, nepralaidžias 
pirštines, atitinkančias patvirtintus standartus, jei rizikos vertinimas parodė, kad tai yra būtina. 

Akys Būtina naudoti apsauginius akinius, atitinkančius patvirtintus standartus, jei rizikos vertinimas 
parodė, kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio purslų, miglos ar dulkių poveikio. 

Oda Kūno asmeninės apsaugos priemonės turi būti parinktos atsižvelgiant į planuojamą užduotį, 
su ja susijusią riziką ir patvirtintos specialisto prieš pradedant darbą su šiuo produktu. 

Aplinkos poveikio 
kontrolės priemonės 

Būtina patikrinti teršalų išmetimą iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos siekiant įsitikinti, 
kad jos atitinka aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimus. Kai kuriais atvejais gali reikėti įrengti 
garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą, siekiant sumažinti teršalų išmetimą 
iki priimtino lygio. 

 

IX skirsnis. Fizinės ir cheminės savybės 
Produkto pavadinimas Hemoglobino A1c skystas stabilus kontrolinis 

1 lygio tirpalas  
Hemoglobino A1c skystas stabilus kontrolinis 
2 lygio tirpalas 

Fizinė būsena 
Spalva 
Kvapas 

Kvapo riba 

Skystis 
Skaidri, raudona vyšninė 

Silpnas kraujo kvapas 
Nėra 

Skystis 
Skaidri, raudona vyšninė 

Silpnas kraujo kvapas 
Nėra 

pH 
Tirpimo / užšalimo taškas 

Virimo taškas ir virimo 
temperatūros intervalas 

Užsidegimo taškas 

Neutralus 
Nėra 
Nėra 

 
Nėra 

Neutralus 
Nėra 
Nėra 

 
Nėra 

Garavimo greitis 
Degumas / Didesnis / mažesnis 

degumas 

Nėra 
Netaikoma 

Nėra 
Netaikoma 

Garų slėgis Nėra Nėra 
Garų tankis Nėra Nėra 

Santykinis tankis Nėra Nėra 
Tirpumas Netaikoma Netaikoma 

Pasiskirstymo koeficientas Nėra Nėra 
Savaiminio užsidegimo 

temperatūra 
Netaikoma Netaikoma 
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Skaidymosi temperatūra Nėra Nėra 
Molekulinė masė Nėra Nėra 

Molekulinį formulė Nėra Nėra 
Lakumas Nėra Nėra 

Klampumas Nėra Nėra 

 

X skirsnis. Stabilumas ir reakcingumas 
Reakcingumas Specifinių duomenų nėra. 

Cheminis stabilumas Produktas yra chemiškai stabilus 

Pavojingų reakcijų galimybė Įprastomis sandėliavimo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyks. 
Vengtinos medžiagos Specifinių duomenų nėra.  

Nesuderinamos medžiagos Specifinių duomenų nėra. Netaikoma. 

Pavojingi skilimo produktai Įprastomis sandėliavimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti. 

Pavojinga polimerizacija Įprastomis sandėliavimo ir naudojimo sąlygomis pavojinga polimerizacija nevyks. 

 

XI skirsnis. Toksikologinė informacija  
Informacija apie tikėtinus poveikio būdus ir simptomus, susijusius su fizikinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis, 
pateikta IV skyriuje. 
Greiti poveikiai – Trumpalaikiai Apie reikšmingus poveikius nežinoma 
Uždelsti poveikiai – Trumpalaikiai Apie reikšmingus poveikius nežinoma 
Lėtiniai poveikiai – Trumpalaikiai Apie reikšmingus poveikius nežinoma 
Greiti poveikiai – Ilgalaikiai Apie reikšmingus poveikius nežinoma 
Uždelsti poveikiai – Ilgalaikiai Apie reikšmingus poveikius nežinoma 
Lėtiniai poveikiai – Ilgalaikiai Apie reikšmingus poveikius nežinoma 
  
Jungtinės Amerikos Valstijos  

Ūminis toksiškumas Sudėtyje yra < 0,008 % KCN. KCN pasižymi ūminiu toksiškumu prarijus (LD 50) 5 mg/kg [žiurkės]. 
Lėtinis toksiškumas Netaikoma 

Kancerogeniškumas Netaikoma 
Mutageniškumas Netaikoma 

Teratogeniškumas Netaikoma 
Toksinis poveikis reprodukcijai Netaikoma 

Kanada  
Ūminis toksiškumas Sudėtyje yra < 0,008 % KCN. KCN pasižymi ūminiu toksiškumu prarijus (LD 50) 5 mg/kg [žiurkės]. 
Lėtinis toksiškumas Netaikoma 

Kancerogeniškumas Netaikoma 
Mutageniškumas Netaikoma 

Teratogeniškumas Netaikoma 
Toksinis poveikis reprodukcijai Netaikoma 

  
Šio produkto sudėtyje nėra jokių pavojingų cheminių medžiagų, įtrauktų į Nacionalinės toksikologinės programos (NTP) ataskaitą apie 
kancerogenines medžiagas (naujausias leidimas) arba nurodytų kaip galimos kancerogeninės medžiagos Tarptautinės vėžio tyrimų 
agentūros (IARC) monografijoje (naujausias leidimas) arba OSHA. 

 

XII skirsnis. Ekologinė informacija 
Poveikis aplinkai Apie reikšmingą poveikį ar kritinį pavojų nežinoma. 

Toksiškumas vandens 
ekosistemoms 

Susijusios informacijos daugiau nėra 

Biologinis skaidomumas Susijusios informacijos daugiau nėra 
Patvarumas ir skaidumas Susijusios informacijos daugiau nėra 

Biologinio kaupimosi potencialas Susijusios informacijos daugiau nėra 
Judrumas dirvoje Susijusios informacijos daugiau nėra 

Kiti nepageidaujami poveikiai Neleisti, kad produkto patektų į gruntinį vandenį, vandentakius arba kanalizacijos sistemą. 
Pavojinga geriamam vandeniui. 

 

XIII skirsnis. Atliekų tvarkymas 
Atliekų tvarkymas Reikėtų vengti atliekų susidarymo arba kiek įmanoma jį mažinti. Tuščiose talpyklėse ar įdėkluose 

gali likti produkto likučių. Šią medžiagą ir jos talpykles reikia utilizuoti saugiu būdu. Likučius ir 
perdirbti netinkamus produktus atiduoti šalinti atliekų tvarkymo licenciją turinčiam rangovui. 
Šio produkto, tirpalų ar kitų šalutinių produktų utilizavimas visada turi atitikti aplinkos apsaugos 
bei atliekų tvarkymo teisės aktų ir vietos valdžios reikalavimus. Saugoti, kad išpilta medžiaga 
nepasklistų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. 

Atliekas ir pakuotę šalinti pagal galiojančius regioninius, nacionalinius ir vietinius įstatymus bei taisykles. 

Žr. VII skirsnį NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS ir VIII skirsnį POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA dėl 
papildomos tvarkymo informacijos ir darbuotojų apsaugos. 
 

XIV skirsnis. Informacija apie gabenimą 
International transport regulations 

DOT Classification 

Tarptautinės gabenimo taisyklės 
DOT klasifikacija 

 
 

 
 

UN number UN numeris Hemoglobino A1c skystas stabilus 
kontrolinis 1 lygio tirpalas 

Nereguliuojama 

  Hemoglobino A1c skystas stabilus 
kontrolinis 2 lygio tirpalas 

Nereguliuojama 

TGD Classification TGD klasifikacija   

UN number UN numeris Hemoglobino A1c skystas stabilus 
kontrolinis 1 lygio tirpalas 

Nereguliuojama 
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  Hemoglobino A1c skystas stabilus 
kontrolinis 2 lygio tirpalas 

Nereguliuojama 

Mexico Classification Meksikos klasifikacija   

UN number UN numeris Hemoglobino A1c skystas stabilus 
kontrolinis 1 lygio tirpalas 

Nereguliuojama 

  Hemoglobino A1c skystas stabilus 
kontrolinis 2 lygio tirpalas 

Nereguliuojama 

MIGD Classification MIGD klasifikacija   

UN number UN numeris Hemoglobino A1c skystas stabilus 
kontrolinis 1 lygio tirpalas 

Nereguliuojama 

  Hemoglobino A1c skystas stabilus 
kontrolinis 2 lygio tirpalas 

Nereguliuojama 

IATA-DGR Classification IATA-DGR klasifikacija   

UN number UN numeris Hemoglobino A1c skystas stabilus 
kontrolinis 1 lygio tirpalas 

Nereguliuojama 

  Hemoglobino A1c skystas stabilus 
kontrolinis 2 lygio tirpalas 

Nereguliuojama 

 

XV skirsnis. Informacija apie reglamentavimą 
Jungtinės Amerikos Valstijos  
HCS klasifikacija Nereguliuojama 

JAV federalinės taisyklės TSCA 8(a) IUR: vanduo 
JAV inventorius (TSCA 8b): nenustatyta. 
SARA 302/304/311/312, itin pavojingos medžiagos: produktų nerasta. 
SARA 302/304, ekstremalių situacijų planavimas ir pranešimas: produktų nerasta. 
SARA 302/304/311/312, pavojingos cheminės medžiagos: produktų nerasta. 
SARA 311/312, MSDL platinimas, cheminių medžiagų inventorius, pavojingumo nustatymas: 
produktų nerasta. 

Valstijų taisyklės Kalifornijos pasiūlymas Nr. 65 (California Prop 65): joks komponentas į sąrašą neįtrauktas. 
Švaraus vandens įstatymas (Clean Water Act – CWA), 307: produktų nerasta. 
Švaraus vandens įstatymas (Clean Water Act – CWA), 311: produktų nerasta. 
Švaraus oro įstatymas (Clean Air Act – CAA), 112, atsitiktinio išsiliejimo prevencija: 
produktų nerasta. 
Švaraus oro įstatymas (Clean Air Act – CAA), 112, reguliuojamos degiosios medžiagos: 
produktų nerasta. 
Švaraus oro įstatymas (Clean Air Act – CAA), 112, reguliuojamos toksinės medžiagos: 
produktų nerasta. 
Konektikuto kancerogenų ataskaita (Connecticut Carcinogen Reporting): joks komponentas 
į sąrašą neįtrauktas. 
Konektikuto pavojingų medžiagų apžvalga (Connecticut Hazardous Material Survey): joks 
komponentas į sąrašą neįtrauktas. 
Floridos cheminių medžiagų sąrašas (Florida substances): joks komponentas į sąrašą neįtrauktas. 
Ilinojaus cheminės saugos įstatymas (Illinois Chemical Safety Act): joks komponentas į sąrašą 
neįtrauktas. 
Ilinojaus toksinių medžiagų atskleidimo darbuotojams įstatymas (Illinois Toxic Substances 
Disclosure to Employee Act): joks komponentas į sąrašą neįtrauktas. 
Luizianos ataskaita (Louisiana Reporting): joks komponentas į sąrašą neįtrauktas. 
Luizianos išsiliejančių cheminių medžiagų sąrašas (Louisiana Spill): joks komponentas į sąrašą 
neįtrauktas. 
Masačusetso išsiliejančių cheminių medžiagų sąrašas (Massachusetts Spill): joks komponentas 
į sąrašą neįtrauktas. 
Masačusetso cheminių medžiagų sąrašas (Massachusetts Substances): joks komponentas 
į sąrašą neįtrauktas. 
Mičigano kritinių medžiagų sąrašas (Michigan Critical Material): joks komponentas į sąrašą 
neįtrauktas. 
Minesotos pavojingų cheminių medžiagų sąrašas (Minnesota Hazardous Substances): 
joks komponentas į sąrašą neįtrauktas. 
Naujojo Džersio pavojingų cheminių medžiagų sąrašas (New Jersey Hazardous Substances): 
joks komponentas į sąrašą neįtrauktas. 
Naujojo Džersio išsiliejančių medžiagų sąrašas (New Jersey Spill): joks komponentas į sąrašą 
neįtrauktas. 
Naujojo Džersio toksinių avarijų prevencijos įstatymas (New Jersey Toxic Catastrophe Prevention 
Act): joks komponentas į sąrašą neįtrauktas. 
Niujorko ūmiai pavojingų medžiagų sąrašas (New York Acutely Hazardous Substances): 
joks komponentas į sąrašą neįtrauktas. 
Niujorko toksiškų chemikalų išsiliejimo ataskaita (New York Toxic Chemical Release Reporting): 
joks komponentas į sąrašą neįtrauktas. 
Pensilvanijos RTK pavojingų cheminių medžiagų sąrašas (Pennsylvania RTK Hazardous 
Substances): joks komponentas į sąrašą neįtrauktas. 
Rodo salos pavojingų cheminių medžiagų sąrašas (Rhode Island Hazardous Substances): joks 
komponentas į sąrašą neįtrauktas. 

Jungtinių Amerikos Valstijų 
inventorius 
(TSCA 8b) 

Nenustatyta. 
Kanados inventorius: nenustatyta. 
Naudoti tik medicininės diagnostikos tikslais 
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Kanada  

Kanados sąrašai CEPA toksinių cheminių medžiagų sąrašas (CEPA Toxic substances): joks komponentas  
į sąrašą neįtrauktas. 
Kanados ARET (Canadian ARET): joks komponentas į sąrašą neįtrauktas. 
Kanados NPRI (Canadian NPRI): joks komponentas į sąrašą neįtrauktas. 
Albertos priskirtųjų cheminių medžiagų sąrašas (Alberta Designated Substances): 
joks komponentas į sąrašą neįtrauktas. 
Ontarijo priskirtųjų cheminių medžiagų sąrašas (Ontario Designated Substances): 
joks komponentas į sąrašą neįtrauktas. 
Kvebeko priskirtųjų cheminių medžiagų sąrašas (Quebec Designated Substances): 
joks komponentas į sąrašą neįtrauktas. 

Kanados inventorius Nenustatyta. 

Šis produktas suklasifikuotas pagal kontroliuojamų produktų taisyklių pavojingumo kriterijus ir MSDL pateikta visa informacija, būtina 
pagal kontroliuojamų produktų taisykles. 

 

XVI skirsnis. Kita informacija 
ES taisyklės 
Rizikos frazės 

 
Šis produktas neklasifikuojamas pagal ES įstatymus. 

Tarptautinės taisyklės 
 

Australijos inventorius (AICS): nenustatyta. 
Kinijos inventorius (IECSC): nenustatyta. 
Japonijos inventorius (ENCS): nenustatyta. 
Japonijos inventorius (ISHL): nenustatyta. 
Korėjos inventorius (KECI): nenustatyta. 
Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų inventorius (NZIoC): nenustatyta. 
Filipinų inventorius (PICCS): nenustatyta. 

 

NFPA vertinimo indeksas Sveikata Degumas Reaktyvumas Specialios apsaugos priemonės 
Sveikata: 1 – atsargiai, gali dirginti 
Degumas: 0 – nedegus 
Reaktyvumas: 0 – stabilus, nereaktyvus, 
kai maišomas su vandeniu. 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Nėra 

 
Pavojaus klasių apibūdinimas ir rizikos frazės 

T+  Labai toksiška 
N  Pavojinga aplinkai 
R26/27/28 Labai toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus 
R32  Reaguodama su rūgštimis, išskiria labai toksiškas dujas 
R50/53  Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus 
 

Pranešimas skaitytojams 

Kiek mums žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau minėtasis gamintojas neprisiima atsakomybės už čia esančios 
informacijos tikslumą ar išsamumą. 

Galutinį sprendimą dėl bet kokios medžiagos tinkamumo privalo priimti vartotojas. Visos medžiagos gali kelti nežinomą pavojų 
ir turi būti naudojamos atsargiai. Nors tam tikri pavojai čia aprašyti, negalime garantuoti, kad tai vieninteliai galimi pavojai. 

 
Peržiūros data: 18/11/2017 

 
 

 


