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Saugos duomenų lapas – INOBIO odos ir rankų dezinfekcijai 

1. PRODUKTO IR ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 

1.1. Produkto identifikatorius:                      INOBIO odos ir rankų dezinfekcijai 
1.2. Paskirtis:                                                  Odos ir rankų dezinfekcijai  

1.3. Įmonės pavadinimas:                              UAB „RUVERA“ 

Adresas:                                                            Pakruojo g. 10, LT-76126 Šiauliai, Lietuva 

Telefonas:                                                         +37041598123; +37041596116 

2. PRODUKTO GALIMI PAVOJAI 

2.1. Klasifikavimas pagal Reglamentą 1272/2008 (CLP): 

Šio produkto klasifikavimas buvo atliktas pagal Reglamentą Nr. 1272/2008 (CLP) 

 

H225 Labai degūs skystis ir garai 

 

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti. 

P233 Talpyklą laikyti sandariai uždaryti. 

P240 Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą. 

P241 Naudoti sprogimui atsparią [elektros / ventiliacijos / apšvietimo / ... /] įrangą. 

P242 Naudoti kibirkščių nekeliančius įrankius. 

P243 Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti. 

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos 

priemones. 

P501 Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) į … (vadovaujantis 

vietos/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais nuostatais).  

  

2.2. Etiketės elementai: 

Pagal Reglamentą 1272/2008 (CLP) 

 

Pavojaus piktogramos:  

 

 
GHS02 

 

Signaliniai žodžiai:  

Pavojinga 

 

Pavojingumo frazės:  

H224: Ypač degūs skystis ir garai 

 

Atsargumo frazė dėl prevencijos: 

P210  Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti 

P233 Talpyklą laikyti sandariai uždaryti. 

P240 Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą. 

P241  Naudoti sprogimui atsparią [elektros / ventiliacijos / apšvietimo / ... /] įrangą. 
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Saugos duomenų lapas – INOBIO odos ir rankų dezinfekcijai 

Faksas:                                                              +37041598093 

El.p.:                                                                 ruvera@ruvera.lt 

1.4. Telefonas skubiai informacijai suteikti: Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos 

biuras, tel. +370 5 236 20 52, fax. +370 5  236 21 42, el.p. info@tox.lt 

3. PRODUKTO SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

3.1. Cheminės medžiagos 

3.2. Cheminiai mišiniai 

CAS Nr. 
EC Nr. Cheminis 

pavadinimas 
Koncentracija,% Pavojaus frazės 

64-17-5 200-578-6 Etanolis ≥78.000 H225 

67-64-1 200-662-27 Acetonas 3.010 

H225 

H319 

H336 

3734-33-6 223-095-2 Denatonio benzoatas 2.150 

H226 

H319 

H335 

H315 

7722-84-1 231-765-0 Vandenilio peroksidas ]0.357-0.480] 
H271 

H314 

P242  Naudoti kibirkščių nekeliančius įrankius. 

P243  Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti. 

P280  Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos 

priemones. 

 

Atsargumo frazė dėl reakcijos:  

P303+P361+P353 

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti 

vandeniu. 

P370+P378 

Gaisro atveju: sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti. 

 

Atsargumo frazė dėl laikymo: P403+P235 

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. 

 

Atsargumo frazė dėl pašalinimo: P501 

Turinį arba talpyklą išpilti (išmesti) į … (vadovaujantis vietos/regiono/nacionaliniais/tarptautiniais 

nuostatais). 

 

2.3. Kiti pavojai 

Pavojus sveikatai: medžiaga į žmogaus organizmą gali patekti įkvėpus, prarijus, patekus į akis ir 

ant odos. Ilgalaikis garų poveikis gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigulį. Prarijus gali 

pakenkti virškinamajam traktui. Ilgalaikis poveikis gali dirginti akis ir kvėpavimo takus, sausinti 

odą. 

Pavojai, susiję su užsidegimo ir sprogimo galimybe: labai degi medžiaga, jos garai su oru gali 

sudaryti sprogius mišinius. 

Pavojus aplinkai: vadovaujantis gamtosauginiais principais, negalima išpilti į atvirus vandens 

telkinius, gruntą. 
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Saugos duomenų lapas – INOBIO odos ir rankų dezinfekcijai 

H302 

H332 

H335 

H412  
 

 

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas: Jei pasireiškia kokių nors sveikatos problemų arba 

jei dėl to abejojate, informuokite gydytoją ir parodyti jam šiame saugos duomenų lape esančią 

informaciją. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, laikykite asmenį stabilizuotoje padėtyje, su šiek tiek 

atgal atlenkta galva ir įsitikinkite, kad kvėpavimo takai yra laisvi; niekada nesukelkite vėmimo. Jei 

žmogus vemia pats, įsitikinkite, kad vemdamas gali įkvėpti. Gyvybei pavojingomis sąlygomis, visų 

pirma paveiktam asmeniui užtikrinkite medicininę pagalbą. Esant kvėpavimo sustojimui - 

nedelsiant atlikite dirbtinį kvėpavimą. Esant širdies sustojimui - nedelsiant atlikite netiesioginį 

širdies masažą. 

Įkvėpus: Nedelsiant nutraukite poveikį, perkelkite paveiktą asmenį į gryną orą. Paveiktą asmenį 

saugokite nuo šalčio. Jei dirginimas, dusulys ar kiti simptomai neišnyksta, atlikite medicininį 

gydymą. 

Patekus ant odos: Pašalinti užterštus drabužius. Nuplaukite paveiktą vietą vandeniu, šiltu, jei 

įmanoma. Muilas, muilo tirpalas arba šampūnas gali būti naudojamas, tik jei nėra odos pažeidimų. 

Kreiptis dėl medicininio gydymo, jei dirginimas nepraeina 

Patekus į akis: Akis nedelsiant plaukite tekančio vandens srove, pakelkite vokus; Išimkite 

kontaktinius lęšius, jeigu nukentėjęs asmuo juos dėvėjo. Skalavimas turi būti tęsiamas ir toliau bent 

jau 10 minučių. Kreiptis specializuoto medicininio gydymo, jei įmanoma. 

Prarijus: NESUKELKITE vėmimo, - net ir vėmimui vykstant savaime gali kilti komplikacijos 

(patekimas į kvėpavimo takus ir plaučius medžiagos, pavyzdžiui, ploviklių ir kitų medžiagų, kurios 

gamina putas ar sukelia mechaninę žalą ryklės gleivinei). Jei įmanoma, išgerkite nedidelį kiekį 

aktyvintosios anglies (1-2 susmulkintų tablečių). Dėl asmenų, neturinčių jokių simptomų, kreipkitės 

į Toksikologinės informacijos centrą ir nuspręskite dėl gydymo poreikio; pateikite informaciją apie 

chemines medžiagas ar produkto sudėtį iš originalios pakuotės arba medžiagos ar mišinio saugos 

duomenų lapo. Kreipkitės dėl medicininio gydymo, jei asmuo turi kokių nors sveikatos problemų. 

 

4.2 Simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

Preparatas neklasifikuojamas kaip pavojingas sveikatai, tačiau, ilgalaikis kvėpavimas garais gali 

turėti narkotinį poveikį. 

Įkvėpimas Galimas dirginimas kvėpavimo takais, kosulys, galvos skausmas. 

Patekus ant odos Skausmingas odos paraudimas, dirginimas. 

Patekimas į akis Paraudimas. Akių žala. 

Prarijus Dirginimas, pykinimas. 

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicininės pagalbos ir specialaus gydymo 

reikalingumą 

Prarijus pavojų kelia galimas aspiracinis poveikis – patekimas į plaučius, dusinimas. 

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

5.1. Gesinimo priemonės 

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės: milteliai, anglies dioksido putos, išpurkštas vanduo, 

smėlis. 

Netinkamos gaisro gesinimo priemonės: vientisa vandens srovė. 
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Medžiagos išsiskiriančios medžiagos degimo metu: anglies monoksidas, anglies dioksidas, 

dūmai.  

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai:  

Pavojingi garai arba dujos, besigaminančios ugnyje, yra anglies monoksidas, anglies dioksidas, 

dūmai ir suodžiai. 

5.3. Patarimai gaisrininkams 

Nepažeistas talpas, esančias šalia liepsnos, vėsinti purškiamu vandeniu.  

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams: naudoti autonominius kvėpavimo aparatus, akių 

apsaugos priemones, nedegius antistatinius gaisrininkų drabužius. Talpyklas su etanoliu reikia 

aušinti išpurkštu vandeniu ar skubiai pašalinti iš gaisro zonos. Gaisro gesinimo medžiagos neturi 

patekti į atvirus vandens telkinius. 

 

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos 

procedūros:  
Avarijos vietoje turi būti tik avarijos pasekmes likviduojantis personalas. Užtikrinti pakankamą 

patalpų vėdinimą. Atjungti nuo maitinimo šaltinio elektros įrenginius, galinčius sukelti kibirkštį. 

Nenaudoti atviros ugnies. Iš pavojingos zonos pašalinti degias medžiagas. Neįkvėpti garų, naudoti 

kvėpavimo takų apsaugos priemones, apsauginius akinius, darbo drabužius. 

Asmeninės atsargumo priemonės: vengti kontakto su akimis. Atkreipti dėmesį į galimybę 

paslysti. Dėvėti uždarą respiratorių, guminius batus ir storas gumines pirštines sandariai 

priglundančius apsauginius akinius. 

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams:  

Naudoti asmenines apsaugos priemones, aprašytas 8 skirsnyje ir laikytis 7 skirsnio saugos 

reikalavimų. 

6.1.2. Pagalbos tiekėjams:  
Avarinės procedūros netaikomos. Vengti patekimo į akis, neįkvėpti ir nepraryti. Dėvėti 

apsauginius drabužius, akinius. Nesant tinkamai ventiliacijai naudoti respiratorius ar kvėpavimo 

aparatus. 

6.2. Nurodymai apsaugai nuo gaisro ir sprogimo:  

Laikyti toliau nuo uždegimo šaltinių, atviros liepsnos, įkaitusių paviršių. Nerūkyti. Imtis 

atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti. 

6.3. Ekologinės atsargumo priemonės:  

Neleisti patekti į giluminius gruntinius vandenis, paplisti dideliame sausumos plote.  

6.4. Izoliavimo ir valymo procedūros ir priemonės: 

Išsipylus didesniam medžiagos kiekiui (pvz., sandėliuose ir pan.), užpilti absorbuojančia 

medžiaga, supilti į tam skirtą talpyklą ir sutvarkyti pagal šio SDL 13 skyriaus nurodymus. 

Likučius nuplauti vandeniu. Naudojami įrankiai neturi sukelti kibirkščiavimo. 
6.4.  Nuoroda į kitus skirsnius:  
Informacija apie saugų naudojimą ir sandėliavimą pateikiama 7 skirsnyje. 

Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skirsnyje. 

Informacija apie medžiagos utilizavimą pateikiama 13 skirsnyje. 
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8. PRODUKTO POVEIKIO PREVENCIJA IR ASMENS APSAUGA 

8.1. Kontrolės parametrai 

Komponentai su darbo vietos kontrolės parametrais. Medžiagos kenksmingų pavojingų 

koncentracijų ir jų ilgalaikio bei trumpalaikio poveikio ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore pagal 

Lietuvos HN 23 yra šie: 

 

Ribinės poveikio vertės: 

Cheminė medžiaga  Kontrolės parametrai  

Pavadinimas  CAS Nr.  
Ilgalaikio poveikio ribinis 

dydis(IPRD)  

Trumpalaikio poveikio  

ribinis dydis (TPRD)  

  

  
  mg/m3  mg/m3  

Etanolis 64-17-5 1000 1900 

Acetonas 67-64-1 1200 2420 

Denatonio benzoatas 3734-33-6 nenustatyta nenustatyta 

Vandenilio peroksidas 7722-84-1 1.4 nenustatyta 

 

8.2. Poveikio kontrolė:  
8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonės: užtikrinti patalpų ventiliaciją, vengti išsiliejimo. 

8.2.2. Asmens apsaugos priemonės:  

Kvėpavimo takų apsauga: neįkvėpti garų. Naudoti kaukę su A tipo filtrais.  

Rankų ir odos apsauga: apsauginės pirštinės iš butilkaučiuko, polichlorpropeno, polivinilchlorido, 

nitrilkaučiuko, atitinkančios LST EN 374-3:2004(2005) reikalavimus. 

Bendrosios ir asmens higienos priemonės: dėvėti švarius darbo drabužius. Laikytis asmens 

higienos taisyklių. Po darbo ir prieš pertraukas plauti rankas. Darbo vietoje nevalgyti, negerti ir 

nerūkyti. 

 

 

 

 

7. PRODUKTO NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės: 

Naudojimas: dirbant gamyboje, išpilstant produktą ir pan., nevalgyti, negerti, nerūkyti. Patalpoje 

negali būti kibirkščiavimą sukeliančių įrenginių. Darbo vietose turi būti geras vėdinimas. Dėvėti 

darbo drabužius ir asmens apsaugos priemones (žr. šio SDL 8 skyrių). Laikytis darbų saugos 

taisyklių. Vengti patekimo į akis ir ant odos. Neįkvėpti garų. 
7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus:  
Laikymas: laikyti gerai vėdinamuose vėsiuose sandėliuose, sandariose, mechaniškai patvariose, 

chemiškai atspariose, paženklintose etiketėmis talpyklose. 

Kiti nurodymai dėl laikymo sąlygų: nelaikyti kartu su degiomis medžiagomis. Nelaikyti kartu su 

oksiduojančiomis, redukuojančiomis medžiagomis, rūgštimis. Saugoti nuo vaikų. Saugoti nuo 

įkaitimo ir tiesioginių saulės spindulių. 

7.3.  Konkretūs galutinio naudojimo būdai:  

Odos ir rankų dezinfekcijai. 
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9. PRODUKTO FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines/chemines savybes: 

Išvaizda:   Skystis 

Spalva:   Bespalvis 

Kvapas:  Specifinis etanolio 

pH:   Netaikoma 

Tirpumas vandenyje:  Maišosi su vandeniu 

Tankis, g/ml:  0,800 – 0,900 

 

10. PRODUKTO STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

10.1 Reaktingumas: normaliomis sąlygomis mišinys nekelia reaktingumo pavojaus; 

10.2 Cheminis stabilumas: normaliomis sąlygomis stabilus; 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė: pavojingų reakcijų formavimas nėra žinomas; 

10.4 Vengtinos sąlygos: atvira liepsna, karštis, tiesioginiai saulės spinduliai; 

10.5 Nesuderinamos medžiagos: oksidatoriai, balikliai, stiprūs šarmai; 

10.6 Pavojingi skilimo produktai: anglies monoksidas, anglies dioksidas, azoto oksidai. 

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 

Etanolis. 

Ūmus toksiškumas: 

prarijus (žiurkės) LD50 – 7060 mg/kg, 10470 mg/kg, 15010 mg/kg; 

per odą (triušiai) LD50 – >20000mg/l kg; 

įkvėpus (žiurkės) LC50 – 124,7 mg/l/4 h, 133,8 mg/l/4 h, >8000 mg/l/4h, 20000 ppm/10 h. 

Kvapo jutimo slenkstis: 34 mg/m3 – 9690 mg/m3. 

Dirginimas: ilgalaikis ar pakartotinas poveikis gali dirginti akis ir kvėpavimo takus, sausinti odą. 

Jautrinimas: nenustatytas. 

Kancerogeniškumas: nenustatytas. 

Mutageniškumas, toksiškumas reprodukcijai: nenustatytas. 

Papildoma toksikologinė informacija: ilgalaikis etanolio garų poveikis gali sukelti mieguistumą ir 

galvos svaigimą. Prarijus gali pakenkti virškinamajam traktui. 

Acetonas. 

Ūmus toksiškumas: 

prarijus (žiurkės) LD50 – 5800 mg/kg; 

per odą (triušiai) LD50 – >15800mg/l kg; 

įkvėpus (žiurkės) LC50 – 76 mg/l/4 h. 

Dirginimas: dirgina akis,  ilgalaikis ar pakartotinas poveikis gali dirginti odą. Ilgalaikis kontaktas 

su oda sausina ją, paalina nuo jos riebalus, sukelia dermatitą. 

Jautrinimas: nenustatytas. 

Kancerogeniškumas: nenustatytas. 

Mutageniškumas, toksiškumas reprodukcijai: nenustatytas. 

Papildoma toksikologinė informacija: vienkartinis poveikis gali sukelti mieguistumą i galvos 

svaigimą. Kartotinis poveikis gali sukelti centrinės nervų sistemos pažeidimus – tirpiklio 

sukeliamą neurotoksikozę. Prarijus gali pakenkti virškinamajam traktui, pakenkti inkstams ir 

kepenims. Ilgalaikis sąlytis su oda gali pašalinti riebalus ir sukelti dermatitą. Gali būti 
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12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

12.1 Toksiškumas: 

Etanolis: 

žuvims (Oncorhynchus mykiss) LC50 - 11200 mg/l/24 val.; 

žuvims (Leucistus idus melanotus) LC50 - 8140 mg/l/48 val.; 

žuvims (Pimephales promelas) LC50 - 14,2 g/l/96 val.; 

bestuburiams (Daphnia magna) EC50 - 10800 mg/l/24 val.; 9268-14221 mg/l/48 val.; 

dumbliams (Scenedesmus quadricauda) EC50 - 5000 mg/l/7 d; 

bakterijoms (Pseudomonas putida) IC50 - 6500 mg/l/16 val.. 

Acetonas: 

žuvims (Oncorhynchus mykiss) LC50 - 5540 mg/l/96 val.; (Alburnus alburnus) LC50 - 11000 

mg/l/96 val. 

bestuburiams (Daphnia pulex) LD50 - 8800 mg/l/48 val.; 

dumbliams (Microcystis aeruginosa) NOEC50 - 530 mg/l/8 d; 

bakterijoms EC12 - 1000 mg/l/30 min. 

Lėtinis toksiškumas žuvims: nėra duomenų. 

absorbuojamas per odą ir įkvėpus. Gali sukelti virškinamojo trakto sutrikimus, bendrą organizmo 

apsinuodijimą prarijus. 

Aspiracijos pavojus: nenustatytas. 

Denatonio benzoatas. 

Ūmus toksiškumas: 

prarijus (žiurkės) LD50 – 600 mg/kg,  

per odą (žiurkės) LD50 – >2000 mg/l kg; 

Dirginimas: 

akys (triušis): nedidelis sudirginimas; 

oda (triušis): nedidelis sudirginimas. 

Mutageniškumas, toksiškumas reprodukcijai: nenustatytas. 

Papildoma toksikologinė informacija: 

įkvėpus garų: nedidelis gleivinių sudirginimas; absorbcijos rizika; 

po ilgalaikio cheminės medžiagos poveikio odai: odos uždegimas. 

užteršus akis: nedidelis sudirginimas; 

prarijus didelį kiekį: šleikštulys ir vėmimas; 

po didelio kiekio įsiurbimo: galvos vaigiimas, girtumas, narkozė, kvėpavimo paralyžius 

Vandenilio peroksidas. 

Ūmus toksiškumas: nėra duomenų 

Odos ėsdinimas/dirginimas: dirgina odą 

Akių ėsdinimas/dirginimas: galimas akių dirginimas. S 25, vengti kontakto su akimis, dėvėti 

apsauginius akinius. 

Kvėpavimo takų ir/ar odos jautrinimas: nėra duomenų 

Mutageninis poveikis: neatitinka klasifikavimo kriterijų pagal CLP reglamento vertes 

Kancerogeniškumas: neatitinka klasifikavimo kriterijų pagal CLP reglamento vertes 

Toksiškumas reprodukcijai: neatitinka klasifikavimo kriterijų pagal CLP reglamento vertes 

STOT (vienkartinis poveikis): nėra duomenų 

STOT (kartotinis poveikis): nėra duomenų 

Aspiracijos pavojus: nėra duomenų 
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Lėtinis toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams (Daphnia magna) NOEC – 2212 

mg/l/28 d. 

Denatonio benzoatas: 

nesikaupia vandens organizmuose. 

Didesnės nei 5 mg/l koncentracijos gali būti kenksmingos aplinkai. 

Toksiškumas vandens blusai: EC50 13 mg/l (jautrus testas, kuris sustabdo judėjimą). 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas:  

Etanolis: 

Biologinis skilimas: lengvai biologiškai skaidomas. 

Acetonas: 

Biologinis skilimas: lengvai biologiškai skaidomas. 

Denatonio benzotas: 

Biologinis skilimas: nenustatytas. 

Vandenilio peroksidas: 

Biologinis skilimas: lengvai biologiškai skaidomas. 

12.3 Bioakumuliacijos potencialas:  

Etanolis: 

nėra tikėtina (log P (o/w <1) ). Organizmuose nesikaupia. 

Acetonas: 

nėra tikėtina (log P (o/w <=4) ). Organizmuose nesikaupia. 

Denatonio benzotas: 

nenustatyta. 

Bendrosios nuostatos: vadovaujantis bendraisiais aplinkosaugos principais draudžiama išpilti 

medžiagą ir jos tirpalus ar mišinius į atvirus vandens telkinius. 

12.4 Judumas dirvožemyje: nėra duomenų 

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: PBT Netaikoma; vPvB Netaikoma 

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis: nėra duomenų 

 

13. PRODUKTO ATLIEKŲ TVARKYMAS 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 

Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu, pakuočių atliekos turi būti 

tvarkomos vadovaujantis Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu. 

Reikalavimai: atliekų neišmesti į aplinką, nepilti į kanalizaciją, į vandens telkinius, ant dirvožemio. 

Kitam produktui nenaudokite originalaus įpakavimo. Dėl galimo pakartotinio panaudojimo 

pasiteiraukite produkto gamintojo arba tiekėjo. 

 

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

Medžiaga priskiriama pavojingų medžiagų kategorijai ir jam taikomi Europos sutarties dėl 

pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) reikalavimai. 

 

JT numeris: 1170 

JT krovinio pavadinimas: Etanolio tirpalas (etilo alkoholio tirpalas) 

Gabenimo pavojingumo klasė: Gabenimo pavojingumo klasė 3 (Liepsnieji skysčiai); 

klasifikacinis kodas F1 (Liepsnieji skysčiai, kurių pliūpsnio temperatūra lygi arba žemesnė kaip 61 

°C); pavojaus identifikacinis numeris 33. 
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Pavojaus ženklas 3: 

 
 

Pakuotės grupė: II; 

Pavojus aplinkai: netaikoma; 

Specialiosios atsargumo priemonės naudotojams: labai degus lakus skystis, laikyti atokiau 

šilumos šaltinių, nelaikyti tiesioginėje saulės šviesoje, apsaugoti pakuotes nuo mechaninio 

pažeidimo, išvirtimo. 

Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL73/78 II priedą ir IBC kodeksą: netaikoma. 

 

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

Teisės norminiai aktai, reglamentuojantys cheminės medžiagos, preparato klasifikaciją, 

ženklinimą, naudojimo ribojimą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo 

aplinkoje, atliekų tvarkymą ir kt. 

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų 

registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH); 

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 453/2010, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, 

autorizacijos ir apribojimų (REACH) (Tekstas svarbus EEE) 

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir 

mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo; 

- Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka (Žin., 2003, 

Nr.81(2)-3703; 2003, Nr.81(1)-3703; 2003, Nr.81(3)-3703; 2005, Nr. 141-5095; 2007, Nr. 

22-849; 2008, Nr. 66-2517; 2008, Nr. 81; 2009, Nr. 157-7112; 2010, Nr. 62-3081); 

- HN 23 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio 

vertinimo bendrieji reikalavimai“ (Žin., 2011, Nr. 112-5274); 

- Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 2002, Nr. 81-3503; 2004, Nr. 78-

2761; 2005, Nr. 2-23; 2007, Nr. 6-271; 2010, Nr. 53-2622, 2010, Nr. 79-4114; 2010, Nr. 

91-4863; 2011, Nr. 28-1353; 2012, Nr. 84-4419); 

- Atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 1999, Nr. 63-2065; 2001, Nr. 45-1604, 2002, Nr. 100-

4461; 2004, Nr. 68-2381; 2007, Nr. 11-461; 2008, Nr. 29-942; 2008, Nr. 55-2109; 2008, 

Nr. 67-2541; 2010, Nr. 43-2070; 2010, Nr. 70-3492; 2010, Nr. 135-6910; 2012, Nr. 16-

697); 

- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatai (Žin., 2007, Nr. 

123-5055); 

- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) (Žin., 1998, Nr. 
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106(1)-2931; 1998, Nr. 106(2)-2931; 1998, Nr. 106(3)-2931; 1999, Nr. 106(4)-2931; 1999, 

Nr. 106(5)-2931; 2003, Nr. 46(1)-2057; 2003, Nr. 46(2)-2057; 2003, Nr. 46(3)-2057; 2003, 

Nr. 46(4)-2057; 2005, Nr. 77-2795; 2005, Nr. 78-2795; 2005, Nr. 79-2795; 2007, Nr. 77-

3057). 

15.2. Cheminės saugos vertinimas 

PRODUKTO PREKINĖ PAKUOTĖ ŽENKLINAMA 

Pagal Reglamentą (EB) 1272/2008: 

Pavojaus piktograma: 

 
GHS02 

Degusis skystis, 2 kategorija 

Signalinis žodis: Pavojinga 

Pavojingumo fraze: 

H 225 Labai degūs skystis ir garai 

Atsargumo frazėmis: 

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti 

P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą 

P243 Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti 

Gabenamoji pakuotė ženklinama: 

JTU (UN) ženklu 1170 Etanolio tirpalas (Etilo alkoholio tirpalas) 

 
 

Pavojaus ženklas Nr. 3 

Pavojaus identifikacinis numeris 33 

16. KITA INFORMACIJA 

Pateikta informacija atitinka REACH reglamentą Nr. 1907/2006EB su reglamento Nr. 453/2010 

pakeitimais. 

Parengta: 2020-03-18 

Peržiūrėta: 2020-03-18 

Versija: 1 

 

SAUGOS DUOMENŲ LAPE NURODOMŲ RIZIKOS, PAVOJINGUMO, ATSARGUMO 

IR SAUGOS FRAZIŲ SĄRAŠAS: 

 

H225 Labai degūs skystis ir garai 

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą 
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H335 Gali dirginti kvėpavimo takus 

H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą 

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą 

STOT SE 3 Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) 

P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti 

P233 Talpyklą laikyti sandariai uždarytą 

P243 Imtis atsargumo priemonių statinei iškrovai išvengti 

 

SAUGOS DUOMENŲ LAPE NURODOMI PAVOJINGUMO SIMBOLIAI: 

GHS02 Labai degūs skystis ir garai, 2 kategorija 

Santrumpos: 

ADR – Pavojingų krovinių vežimo automobiliais sutartis; 

 

 

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra 

susijęs su produktu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti produktą 

saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Pradėti darbą neperskaičius saugos 

duomenų lapo ir preparato naudojimo instrukcijos – draudžiama. 


