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M 1:20 000

SITUACIN ,
REKOMENDUOJAMA SAZ RIBA

Ė SCHEMA

Artimiausi gyvenamieji namaiUAB “Smokvila” kiauli

bei rekomendojama SAZ riba (SAZ plotas 4,2 ha)

planuojamo ų komplekso teritorija
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UAB “Smokvila” tręšiami laukai
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Plan ojamosu ūkinės veiklos vieta

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas.
Žemės naudojimo ir apsaugos reglamentų brėžinys (Ištrauka)
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M 1:1000

Numatomas  rangos i d stymasį š ė planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje

3

15m

3

3

3

12m

1 m0

6m

1500 l

Sausų pašarų bunkeris

Skyst komponent talposų ų

Talpykla skirta kukurūzų miltams

Nerūdijančio plieno maišyklėtalpa -

Nerūdijančio plieno maišyklėtalpa -

N ėšlo rezervuaro vietaumatoma m

1500 l

1500 l

1500 l

Eksplikacija
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Puslapis 1/4

saugumo duomenys
pagal 91/155/ES

Spausdinimo data: 28.07.2005 Perdirbta 28.07.2005

DR

1 Medžiagos, paruošimo ir mon s aprašymas

· Duomenys apie produkt

· Prekybos ženklas: CITRILAC DRY

· Gaminio numeris: 143000
· Medžiagos / mišinio panaudojimas Priedas

· Gamintojas / tiek jas
Kemin Europa N.V.
Industriezone Wolfstee
Toekomstlaan 42

B-2200 Herentals Tel.: +32-14/28 62 00

· Informacijos šaltinis: Product safety department.
· Informacija nelaim s atveju: BIG +32-14/58 45 45

2 Sud tis / duomenys apie sudedam sias dalis

· Chemin  charakteristika
· Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemiau minim  medžiag  su apytiksliais kiekiais.

· Pavojingos sudedamosios medžiagos :

CAS: 79-33-4
EINECS: 201-196-2

l-(+)-lactic acid 76% 25,685%

CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1

citric acid 20,0%

CAS: 544-17-2
EINECS: 208-863-7

calcium diformate 10,0%

· Papildomos nuorodos Nurodyt  rizikos frazi  turinio ieškoti 16 straipsnyje.

3 Galimi pavojai

· Pavoj  aprašymas:

Dirginanti

· Ypatingos pavoj  žmogui ir aplinkai nuorodos
Produktas ženklintinas pagal paskutini j  "Bendrojo mišini  klasifikavimo ES direktyvos" aprašymo
redakcij .
Dirgina od .
Gali smarkiai pažeisti akis.

· Klasifikavimo sistema:
Klasifikavimas atitinka galiojan ius ES s rašus, ta iau papildytas mon s pateiktais bei specialiosios
literat ros duomenimis.

4 Pirmos pagalbos priemon s

· kv pus: Netekus s mon s, paguldyti ir vežti paguldžius stabiliai ant šono.
· Po kontakto su oda: Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
· Po kontakto su akimis:

Akis, atk lus aki  vokus, kelet  minu i  plauti tekan iu vandeniu ir pasikonsultuoti su gydytoju.
· Prarijus: Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.

 LT

(T sinys 2 psl.)
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Puslapis 2/4

saugumo duomenys
pagal 91/155/ES

Spausdinimo data: 28.07.2005 Perdirbta 28.07.2005

Prekybos ženklas: CITRILAC DRY

(Puslapio 1 t sinys)

DR

5 Gaisro gesinimo priemon s

· Tinkamos gesinimo medžiagos:
CO2, gesinimo milteliai arba vandens srov . Didesn  gaisr  gesinti vandens sorve arba alkoholiui
atspariomis putomis.

· Ypatingos saugos priemon s: Specialiosios priemon s n ra b tinos.

6 Priemon s kilus netik tam pavojui

· Asmens saugos priemon s: Vengti dulki  susidarymo.
· Aplinkos apsaugos priemon s: Neleisti patekti  kanalizacij /paviršinius vandenis/gruntinius vandenis.
· Valymo / surinkimo proced ra: Surinkti mechaniniu b du.

7 Vartojimas ir sand liavimas

· Vartojimas:
· Nuorodos saugiam vartojimui: Vengti dulki  susidarymo.
· Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Neb tinos jokios specialiosios priemon s.

· Sand liavimas:
· Reikalavimai sand liavimo patalpoms ir talpoms: N ra joki  speciali  reikalavim .
· Nuorodos d l laikymo bendrai: Nereikalaujama.
· Kitos sand liavimo nuorodos: Joki .

8 Ekspozicijos ribojimas ir asmens saugos priemon s

· Papildomos nuorodos technin s rangos pritaikymui: Joki  kit  nuorod , žr. 7 pkt.

· Sudedamosios dalys su darbo vietoje steb tinomis vert mis:
Produkte nesama joki  žymi  kieki  medžiag , kuri  duomenys tur t  takos darbo vietai ir b t  steb tini.

· Papildomos nuorodos: Už pagrind  buvo paimti sudarymo metu galioj  s rašai.

· Asmens saugos priemon s:
· Bendrosios saugos ir higienos priemon s:

Laikyti atokiai nuo maisto produkt , g rim  ir pašar .
Nedelsiant nusirengti išteptus, sig rusius drabužius.
Prieš pertraukas ir baigus darb  nusiplauti rankas.
Vengti kontakto su oda.
Vengti kontakto su akimis ir oda.

· Kvepavimo tak  apsauga:
Esant trumpalaikiam arba mažam kr viui pakanka respiratoriaus. Esant ilgesniam poveikiui, panaudoti nuo
aplinkos nepriklausant  kv pavimo apsaugos tais .

· Rank  apsauga:

Apsaugin s pirštin s

Medžiaga, iš kurios gaminama pirštin , privalo b ti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.
D l test  nebuvimo rekomendacija d l tinkamos pirštini  medžiagos apsaugai nuo produkto / ruošinio /
chemikal  mišinio nepateikiama.
Pirštini  medžiag  rinktis atsižvelgiant  prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laik .

· Pirštini  medžiaga
Tinkam  apsaugini  pirštini  parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, ta iau ir nuo kit  kokybini
rodikli , kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiag  derinys, pirštin s
medžiagos atsparumas negali b ti apskai iuotas iš anksto ir tod l tikrintinas prieš kiekvien  naudojim .

· Pirštini  medžiagos persig rimo laikotarpis
Tikslaus apsaugini  pirštini  susid v jimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukm s.

(T sinys 3 psl.)

 LT
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Puslapis 3/4

saugumo duomenys
pagal 91/155/ES

Spausdinimo data: 28.07.2005 Perdirbta 28.07.2005

Prekybos ženklas: CITRILAC DRY

(Puslapio 2 t sinys)

DR

· Aki  apsauga:

Tampriai prisispaudžiantys akiniai

· K no apsauga: Apsauginiai drabužiai

* 9 Fizikin s ir chemin s savyb s

· Bendra informacija

Forma: Milteliai

Spalva: Pagal produkto aprašym

Kvapas: B dinga(s)

· Sud ties pakeitimas
Tirpimo taškas / Tirpimo sritis: Nenustatyta

Virimo taškas / Virimo sritis: Nenustatyta.

· Užsidegimo taškas: Nevartotina.

· Uždegimo temperat ra: 1010°C (1850°F)

· Savaiminis užsidegimas: Produktas savaime neužsidega.

· Sprogimo pavojus: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.

· Gar  sl gis esant 20°C (68°F): 0 hPa (0 mm Hg)

· Tankis esant 20°C (68°F): 0,85 g/cm³

· Tirpumas / Maišymas su
vandeniu: Dalinai tirpus(i).

· pH vert  esant 20°C (68°F): 3,4

· Tirpikli  sud tis:
Organiniai tirpikliai: 0,0 %

· Kiet j  daleli  kiekis: 74,3 %

10 Stabilumas ir reaktyvumas

· Terminis irimas / vengtinos s lygos: Nesuyra vartojant pagal instrukcij .
· Pavojingos reakcijos Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
· Pavojingi irimo produktai: Nežinomi jokie irimo produktai.

11 Toksikologijos nuorodos:

· mus toksiškumas:
· Pirminis peršt jimo efektas:
· prie odos: Peršti od  ir gleivines.
· prie akies: Stiprus peršt jimo poveikis, galintis padaryti sunki  žal  akims.
· Jautrumas: Nežinomas joks dirginantis poveikis.
· Papildomos toksikologin s nuorodos:

Produktas yra pavojingas pagal šiuos kriterijus, pateikiamus paskutin je aktualioje bendr j  ES mišini
klasifikavimo nuostat  redakcijoje:
Perštintis

 LT

(T sinys 4 psl.)
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Puslapis 4/4

saugumo duomenys
pagal 91/155/ES

Spausdinimo data: 28.07.2005 Perdirbta 28.07.2005

Prekybos ženklas: CITRILAC DRY

(Puslapio 3 t sinys)

DR

12 Ekologin  informacija

· Bendrosios nuorodos:
Vandens užteršimo klas  1 (Savarankiška klasifikacija): lengvai užteršia vanden
Neleisti neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti  gruntinius vandenis, vandens telkinius ir 
kanalizacij , net ir menkais kiekiais.

13 Pašalinimo nuorodos:

· Produktas:
· Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitin mis atliekomis. Neleisti patekti  kanalizacij .

· Nevalytos pakuot s:
· Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybin  reglament .

14 Gabenimo nuorodos

· Žem s transportas ADR/RID ir pavojing  krovini  gabenimo keliais ir geležinkeliais nuostatos
(tarptautinis/vietinis)

· ADR/RID- pavojing  krovini  gabenimo keliais ir
geležinkeliais nuostatos/E klas - 

· J r  krovinys IMDG :
· IMDG klas : - 
· Marine pollutant: Ne

· Oro transportas ICAO-TI ir IATA-DGR:
· ICAO/IATA klas : - 

15 Normatyvai

· Ženklinimas pagal ES direktyvas:
Produktas pagal ES direktyvas/pavojing  medžiag  potvark  suklasifikuotas ir paženklintas.

· Gaminio pavojingumo raid  ir pavoj  aprašymas:
Dirginanti

· Rizikos (R) fraz s:
Dirgina od .
Gali smarkiai pažeisti akis.

· Saugos (S) fraz s:
Ne kv pti dulki .
Patekus  akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis  gydytoj .
D v ti tinkamus apsauginius drabužius, m v ti tinkamas pirštines ir naudoti aki  (veido) apsaugos
priemones.
šios medžiagos atliekos ir jos pakuot  turi b ti šalinamos kaip pavojingos atliekos.

16 Kitos nuorodos
Duomenys pateikti pagal šiandienin  m s  žini  b kl , ta iau nepateikia produkto savybi  garantijos ir n ra
pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.
© Kemin Europa, N.V. 2005 All rights reserved.
© Kemin Industries, Inc. 2005 All rights reserved.
® ™ Trademarks of  Kemin Industries, Inc., U.S.A.

· Duomen  suvestin  sudarantis skyrius: Product safety department.
· * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys   

 LT
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ECOCID
Ò
 S 

 
Vandenyje tirpūs milteliai dezinfekcijai 

 
Dezinfekantas 

 

· Veterinarinės paskirties biocidas 

· Gyvūnų geriamojo vandens dezinfekantas 

· Maisto ir pašarų produktų patalpų dezinfekantas 
 

Naudojimas 
Ecocid S – universalus, gerai veikiantis dezinfekantas, patikimai ir efektyviai saugantis nuo visų 
žinomų virusų. Jis taip pat veikia baktericidiškai ir fungicidiškai. 
 
Biocidas yra saugus ir plataus veikimo spektro, todėl jį galima naudoti įvairiems tikslams. 
Veterinarijos įstaigoms (veterinarijos punktams, klinikoms ir laboratorijoms). Ecocid S galima 
naudoti visiems paviršiams dezinfekuoti, kai reikia patikimai ir efektyviai sunaikinti visus virusus, 
gramteigiamas ir gramneigiamas bakterijas bei mikroskopinius grybus. Jį taip pat galima naudoti  
įrangai, talpykloms, stikliniams gaminiams, instrumentams ir pan. dezinfekuoti. 
Gyvūnų laikymo patalpoms. Ecocid S galima naudoti visiems maisto ruošimo paviršiams ir įrangai, 
tvartams, šunynams, triušių dėžėms, narvams, aviliams ir kitoms gyvūnų laikymo vietoms 
dezinfekuoti. 
Kitiems tikslams. Ecocid S galima naudoti transporto priemonėms, skerdykloms, gyvūnų turgų 
paviršiams ir įrangai, maisto ruošimo ir laikymo įrangai, namų ūkio įrangai bei paviršiams 
dezinfekuoti. 
 
Ecocid S darbinį tirpalą galima purkšti, paskleisti rūko pavidalu, naudoti kanopų ar nagų vonelėms,  
dezinfekciniams kilimėliams įrengti. Iš anksto nuvalytų paviršių ir įrangos bendrai dezinfekcijai 

reikia ruošti  Ecocid S 1 %tirpalą. 50 g maišelio turinį reikia ištirpinti 5 l vandens. Rekomenduotina 
naudoti drungną vandenį, kad milteliai greičiau ištirptų. Jei reikia paruošti daug dezinfekcinio tirpalo, 
patartina rinktis 1 kg maišelį ir ištirpinti jo turinį 100 l vandens. 
 

Paskirtis Koncentracija Naudojimas 

Baigiamoji dezinfekcija 1:100 
(1 %) 

Mažo slėgio purškikliu ar kitokiu 
mechaniniu purškikliu darbinį tirpalą 
reikia purkšti ant iš anksto nuvalytų 
paviršių, sunaudojant 300 ml/m

2
. Po 30–

60 min. arba kai paviršiai nudžiūna, 
galima gyvūnus grąžinti į patalpas. 
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Įrangos valymas ir dezinfekcija 
Ūkiuose, peryklose, pašarų ruošimo 
patalpose 

1:200 – 1:33 
(0,5–3 %) 
priklausomai 
nuo užteršimo 

Nuvalyti ir dezinfekuoti įrangą darbiniu 
tirpalu reikia mažo slėgio purškikliu ar 
kitokiu mechaniniu purškikliu, 
sunaudojant 300 ml/m

2
. Po 15–60 min., 

priklausomai nuo užteršimo, įrangą reikia 
nuplauti švariu vandeniu. 

Labai užterštų paviršių bei įrangos 
valymas ir dezinfekcija ūkiuose 

1:50 – 1:33 
(2–3%) 

Nuvalyti ir dezinfekuoti įrangą darbiniu 
tirpalu reikia mažo slėgio purškikliu ar 
kitokiu mechaniniu purškikliu, 
sunaudojant 300 ml/m

2
 Po 30 min. 

paviršius ir įrangą reikia nuplauti švariu 
vandeniu. 

Geriamojo vandens sistemų sanacija 
Baigiamasis valymas ir sanacija 
 
 
 
 
Nuolatinė geriamojo vandens 
sterilizacija 
 

 
1:200 
(0,5 %) 
 
 
 
1:1 000 
(0,1 %) 

 
Vandens rezervuarą ir tiekimo sistemą 
reikia užpildyti darbiniu tirpalu. Po 60 
min. sistemą reikia kruopščiai praskalauti 
švariu vandeniu. 
 
Atitinkamą Ecocid S kiekį reikia įmaišyti į 
vandens rezervuarą arba atitinkamu 
darbinio tirpalo kiekiu reikia užpildyti 
automatinį dozatorių. 

Dezinfekcinis kilimėlis transporto 
priemonėms ir avalynei, vonia 
nagoms ar kanopoms dezinfekuoti 

1:100 
(1 %) 

Dezinfekcinį kilimėlį ir vonią nagoms ar 
kanopoms galima naudoti 4 dienas arba kol 
jie smarkiai užsiterš. 

Aerodezinfekcija 
Dezinfekcija aerozoliu, norint 
sumažinti užsikrėtimą ligų protrūkių 
metu (ypač kvėpavimo ligų) 
 
 
Dezinfekcija „šaltu rūku“ 
 
 
 
 
 
Dezinfekcija „karštu rūku“ 

 
1:200 
(0,5 %) 
 
 
 
1:100 
(1 %) 
 
 
 
 
1:25 
(4 %) 

 
Dezinfekuojama slėgine priemone, kuria 
galima išpurkšti labai smulkius lašelius 
arba smulkinamuoju purškikliu, 
sunaudojant 1 l/10 m

2
 grindų. 

 
Tuščias patalpas (tvartus) mechaniniu 
„rūko“ įrenginiu reikia užpildyti „rūku“, 
naudojant 1 l/10 m

2
 grindų ir leisti veikti 

30 min. Prieš grąžinant gyvūnus į patalpas, 
jas reikia vėdinti 30–60 min. 
 
Pirmiausiai „rūko“ susidarymą skatinančią 
medžiagą reikia sumaišyti su vandeniu, 
imant 15 dalių skatintojo ir 85 dalis 
vandens. Tuomet į tirpalą reikia įberti 
Ecocid S. Patalpas (tvartus) terminiu 
„rūko“   įrenginiu reikia užpildyti „rūku“, 
naudojant 1 l/40 m

2
 grindų ir leisti veikti 

30–60 min. Prieš grąžinant gyvūnus į 
patalpas, jas reikia vėdinti 30–60 min. 

194



 
   

ECOCID
â 

S water-soluble powder (SP) 

  
 
INSTRUCTION LEAFLET TEXT     LT 

 

 

30 November 2005                   

 

Nepalankus poveikis ir pirmoji pagalba 
Jei įkvėpus preparato sudirgsta kvėpavimo takai, nukentėjusįjį reikia išvesti į gryną orą. Pradėjus 
kosėti, apsunkus kvėpavimui ir pradėjus dusti, t.y. esant sunkiems požymiams, kurie greitai 
nepraeina, būtina kreiptis medicininės pagalbos. 
 
Atsitiktinai patekęs ant odos preparatas gali ją sudirginti. Nuo tos vietos reikia nuimti suterštus 
drabužius ir odą plauti dideliu kiekiu vandens. Jei nuplovus odos sudirgimas nepranyksta, būtina 
kreiptis medicininės pagalbos. 
 
Patekęs į akis preparatas gali jas pažeisti. Atmerktas akis reikia kruopščiai plauti dideliu kiekiu 
vandens ar fiziologinio akių ploviklio ne trumpiau kaip 15 minučių ir kreiptis medicininės pagalbos. 
 
Atsitiktinai prarijus, preparatas gali pažeisti virškinimo traktą. Negalima bandyti sukelti vėmimo. 
Burną reikia plauti dideliu kiekiu vandens. Jei nukentėjusysis nepraradęs sąmonės, jam reikia duoti 
gerti daug vandens. Nedelsiant būtina kreiptis medicininės pagalbos. 
 

Preparato likučių ir pakuočių tvarkymas 
Nesunaudoto preparato likučiai ir jo pakuotės turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus. 
 

Saugumo priemonės ir kiti nurodymai 
Naudojant preparatą būtina dėvėti apsauginius drabužius ir gumines pirštines, mūvėti avalynę, bei 
naudoti apsauginius akinius ar veido dangalą. 
 

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo drėgmės, žemesnėje kaip 

30 °C temperatūroje. 
Laikyti atokiai nuo degių medžiagų ir saugoti nuo vaikų. 
 
Atplėšto Ecocid S maišelio turinį rekomenduotina sunaudoti per kartą. 
 
Po naudojimo dezinfekcijos įrangą (purškiklius, šlaistykles, „rūko“ įrenginius) reikia praskalauti 
švariu vandeniu. 
 
Skirtas profesionaliam ir neprofesionaliam naudojimui bei naudoti pramonėje. 
 

Gamintojas 
KRKA, d.d., Novo mesto 
Šmarješka cesta 6 
8501 Novo mesto, Slovėnija 
 
Tel.: +386 7 33 12 072 
Faks.: + 386 7 33 22 631 
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Puslapis 1/4

Saugos duomen  lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 22.02.2010 Perži r ta: 22.02.2010

DR

1 Chemin s medžiagos/preparato ir bendrov s/ mon s pavadinimas

· Duomenys apie produkt

· Prekybos ženklas: LYSOFORTE BOOSTER DRY

· Gaminio numeris: 611000
· Medžiagos / mišinio panaudojimas Priedas

· Gamintojas / tiek jas
Kemin Europa N.V.
Industriezone Wolfstee
Toekomstlaan 42

B-2200 Herentals Tel.: +32-14/28 62 00

· Informacijos šaltinis:
Product safety department.
lieve.poets@kemin.com

· Informacija nelaim s atveju: BIG +32-14/58 45 45

2 Galimi pavojai

· Pavoj  aprašymas:

Kenksminga

· Ypatingos pavoj  žmogui ir aplinkai nuorodos
Produktas ženklintinas pagal paskutini j  "Bendrojo mišini  klasifikavimo ES direktyvos" aprašymo
redakcij .
Gali sukelti alergij  kv pus.

· Klasifikavimo sistema:
Klasifikavimas atitinka galiojan ius ES s rašus, ta iau papildytas mon s pateiktais bei specialiosios
literat ros duomenimis.

* 3 Sud tis / informacija apie komponentus

· Chemin  charakteristika
· Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemiau minim  medžiag  su apytiksliais kiekiais.

· Pavojingos sudedamosios medžiagos :

CAS: 9000-90-2
EINECS: 232-565-6

a-amilaze ≤ 1%

· Papildomos nuorodos Nurodyt  rizikos frazi  turinio ieškoti 16 straipsnyje.

4 Pirmosios medicinos pagalbos priemon s

· kv pus: Garantuoti tyr  or , t siantis negalavimams, kreiptis  gydytoj .
· Po kontakto su oda: Iš esm s produktas odos nedirgina.
· Po kontakto su akimis: Akis, atk lus aki  vokus, kelet  minu i  plauti tekan iu vandeniu.
· Prarijus: Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.

5 Priešgaisrin s priemon s

· Tinkamos gesinimo medžiagos:
CO2, gesinimo milteliai arba vandens srov . Didesn  gaisr  gesinti vandens sorve arba alkoholiui
atspariomis putomis.

(T sinys 2 psl.)

 LT
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Puslapis 2/4

Saugos duomen  lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 22.02.2010 Perži r ta: 22.02.2010

Prekybos ženklas: LYSOFORTE BOOSTER DRY

(Puslapio 1 t sinys)

DR

· Ypatingos saugos priemon s: Specialiosios priemon s n ra b tinos.

6 Avarij  likvidavimo priemon s

· Asmens saugos priemon s: Vengti dulki  susidarymo.
· Aplinkos apsaugos priemon s: Neleisti patekti  kanalizacij /paviršinius vandenis/gruntinius vandenis.
· Valymo / surinkimo proced ra:

Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.

7 Naudojimas ir sand liavimas

· Vartojimas:
· Nuorodos saugiam vartojimui: Vengti dulki  susidarymo.
· Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Neb tinos jokios specialiosios priemon s.

· Sand liavimas:
· Reikalavimai sand liavimo patalpoms ir talpoms: N ra joki  speciali  reikalavim .
· Nuorodos d l laikymo bendrai: Nereikalaujama.
· Kitos sand liavimo nuorodos: Joki .

* 8 Poveikio prevencija/asmens apsauga

· Papildomos nuorodos technin s rangos pritaikymui: Joki  kit  nuorod , žr. 7 pkt.

· Sudedamosios dalys su darbo vietoje steb tinomis vert mis:
Produkte nesama joki  žymi  kieki  medžiag , kuri  duomenys tur t  takos darbo vietai ir b t  steb tini.

· Papildomos nuorodos: Už pagrind  buvo paimti sudarymo metu galioj  s rašai.

· Asmens saugos priemon s:
· Bendrosios saugos ir higienos priemon s:

Naudoti atskiest  / ištirpint  gyvuli  pašarams.
Prieš pertraukas ir baigus darb  nusiplauti rankas.
Koncentruot  produkt  saugoti atskirai nuo maisto produkt  ir g rim .

· Kvepavimo tak  apsauga:
Rekomenduojama kv pavimo tak  apsauga.
Filtras P3
Esant trumpalaikiam arba mažam kr viui pakanka respiratoriaus. Esant ilgesniam poveikiui, panaudoti nuo
aplinkos nepriklausant  kv pavimo apsaugos tais .

· Rank  apsauga:

Apsaugin s pirštin s

Medžiaga, iš kurios gaminama pirštin , privalo b ti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.
D l test  nebuvimo rekomendacija d l tinkamos pirštini  medžiagos apsaugai nuo produkto / ruošinio /
chemikal  mišinio nepateikiama.
Pirštini  medžiag  rinktis atsižvelgiant  prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laik .

· Pirštini  medžiaga
Tinkam  apsaugini  pirštini  parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, ta iau ir nuo kit  kokybini
rodikli , kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiag  derinys, pirštin s
medžiagos atsparumas negali b ti apskai iuotas iš anksto ir tod l tikrintinas prieš kiekvien  naudojim .

· Pirštini  medžiagos persig rimo laikotarpis
Tikslaus apsaugini  pirštini  susid v jimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukm s.

(T sinys 3 psl.)
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Puslapis 3/4

Saugos duomen  lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 22.02.2010 Perži r ta: 22.02.2010

Prekybos ženklas: LYSOFORTE BOOSTER DRY

(Puslapio 2 t sinys)

DR

· Aki  apsauga: Nereikalaujama.

* 9 Fizikin s ir chemin s savyb s

· Bendra informacija

Forma: Milteliai

Spalva: Geltonai por ta(s)

Kvapas: B dinga(s)

· Sud ties pakeitimas
Virimo taškas / Virimo sritis: Nenustatyta.

· Užsidegimo taškas: Nevartotina.

· Uždegimo temperat ra: 250°C (482°F)

· Savaiminis užsidegimas: Produktas savaime neužsidega.

· Sprogimo pavojus: Nenustatyta.

· Tankis esant 20°C (68°F): 0,7 g/cm³

· Tirpumas / Maišymas su
vandeniu: Dalinai tirpus(i).

· pH vert  esant 20°C (68°F): > 6

· Tirpikli  sud tis:
Organiniai tirpikliai: 0,0 %

· Kiet j  daleli  kiekis: 100,0 %

10 Stabilumas ir reaktingumas

· Terminis irimas / vengtinos s lygos: Nesuyra vartojant pagal instrukcij .
· Pavojingos reakcijos Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
· Pavojingi irimo produktai: Nežinomi jokie irimo produktai.

11 Toksikologin  informacija

· mus toksiškumas:
· Pirminis peršt jimo efektas:
· prie odos: Jokio peršt jimo.
· prie akies: Jokio peršt jimo.
· Jautrumas: kv pus galimas dirginimas.
· Papildomos toksikologin s nuorodos:

Produktas yra pavojingas pagal šiuos kriterijus, pateikiamus paskutin je aktualioje bendr j  ES mišini
klasifikavimo nuostat  redakcijoje:
Pavojingas sveikatai

· Jautrinim , Gali sukelti alergij  kv pus.

12 Ekologin  informacija

· Bendrosios nuorodos:
Neleisti patekti  gruntinius vandenis, vandens telkinius ir  kanalizacij , net ir menkais kiekiais.

 LT

(T sinys 4 psl.)
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Puslapis 4/4

Saugos duomen  lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 22.02.2010 Perži r ta: 22.02.2010

Prekybos ženklas: LYSOFORTE BOOSTER DRY

(Puslapio 3 t sinys)

DR

13 Atliek  tvarkymas

· Produktas:
· Rekomendacija: Negalima pašalinti kartu su buitin mis atliekomis. Neleisti patekti  kanalizacij .

· Nevalytos pakuot s:
· Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybin  reglament .

14 Informacija apie gabenim

· Žem s transportas ADR/RID ir pavojing  krovini  gabenimo keliais ir geležinkeliais nuostatos
(tarptautinis/vietinis)

· ADR/RID- pavojing  krovini  gabenimo keliais ir
geležinkeliais nuostatos/E klas - 

· J r  krovinys IMDG :
· IMDG klas : - 
· Marine pollutant: Ne

· Oro transportas ICAO-TI ir IATA-DGR:
· ICAO/IATA klas : - 

15 Informacija apie reglamentavim

· Ženklinimas pagal ES direktyvas:
Produktas pagal ES direktyvas/pavojing  medžiag  potvark  suklasifikuotas ir paženklintas.

· Gaminio pavojingumo raid  ir pavoj  aprašymas:
Kenksminga

· Pavoj  nustatantys komponentai etiketavimui:
a-amilaze
Glucanase, endo-1,3(4)-ß-

· Rizikos (R) fraz s:
Gali sukelti alergij  kv pus.

· Saugos (S) fraz s:
Ne kv pti dulki .
Vengti patekimo ant odos.
D v ti tinkamus apsauginius drabužius ir m v ti tinkamas pirštines.

· Nacionaliniai normatyvai:

· Technin  instrukcija orui:

Klas Dalis %

I 0,1

16 Kita informacija
Duomenys pateikti pagal šiandienin  m s  žini  b kl , ta iau nepateikia produkto savybi  garantijos ir n ra
pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.
© Kemin Industries, Inc. and its group of companies 2010 All rights reserved
® ™ Trademarks of Kemin Industries, Inc., U.S.A

· Duomen  suvestin  sudarantis skyrius: Product safety department.
· * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys   
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SAUGOS DUOMEN� LAPAS 
„MetAMINO“ 
pašarinis DL-metioninas 99% 

pagal (EB) reglament� Nr. 1907/2006  

Medžiagos nr.: 
Specifikacija: 
VA nr.: 

 
101612 

Variantas: 
Perži�r�jimo data: 
Spausdinimo data: 
Psl. 

5.0 / REG_EU 
2010 12 16 
2010 12 17 
1 iš 7  

 

Versta iš angl� kalbos 2011 02 25 
 

 
1. CHEMIN�S MEDŽIAGOS, PREPARATO IR BENDROV�S PAVADINIMAS 
 

Produkto pavadinimas „MetAMINO“ 
 pašarinis DL-metioninas 99% 

Tiek�jas 
„Evonik Degussa GmbH“, „Health and Nutrition“ 
Adresas: Abteilung HN-M-QR, 

Postfach 1345 
D-63403 Hanau, VOKIETIJA 

Telefonas: +49 (0)6181 59-2024 
Telefaksas: +49 (0)6181 59-72024 
El. paštas: FA-MSDS@evonik.com  

Tiek�jas Lietuvoje 
UAB „Algol Chemicals“ Veiveri� g. 150 
 LT-46391 Kaunas, LIETUVA 
Telefonas: +370-37-373219 
Faksas: +370-37-373429 
El. pašto adresas: info.chem.lt@algol.lt 

Telefonas skubiai informacijai suteikti 
Skubios pagalbos tel.: +49(0)2236/76-2222 
Skubios pagalbos telefaksas: 49(0)2236/76-2026 

Telefonai skubiai informacijai suteikti Lietuvoje: 

Greitoji medicinos pagalba, tel. 03 

Apsinuodijim� kontrol�s ir informacijos biuras (neatid�liotina informacija apsinuodijus),  
tel.: +370 5 236 20 52 

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo b�dai: 
pašar� priedas 
 
 

2. GALIMI PAVOJAI 
 
Klasifikavimas pagal Reglament� (EB) Nr. 1272/2008 (CLP). 

Pagal Reglament� (EB) Nr. 1272/2008, nepavojinga medžiaga. 

Ženklinimo elementai pagal Reglament� (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) 
�statyminis pagrindas: pagal Reglament� (EB) Nr. 1272/2008 ženklinimas n�ra b�tinas. 

Klasifikavimas pagal Direktyv� 67/548/EB arba Direktyv� 1999/45/EB (DPD). 
Pagal Europos S�jungoje galiojan�ias direktyvas ar atitinkamus atskir� šali� �statymus, produkt� klasifikuoti 
ir ženklinti n�ra b�tina. 

Kiti pavojai 
Netaikoma 
 
 

3. SUD�TIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAM�SIAS DALIS 
 

Informacija apie sudedam�sias dalis pagal Reglament� (EB) Nr. 1272/2008 (CLP): 

Pavojingos sudedamosios 
dalys 

CAS nr. 

EINECS1, 
REACH2 reg. 

Nr. 
Kiekis sud�tyje Klasifikacija 

DL-metioninas 
59-51-8 200-432-1 �99%  

                                                 
1 Europos esam� komercini� chemini� medžiag� s�rašas (angl. EINECS) 
2 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 d�l chemini� medžiag� registracijos, �vertinimo, autorizacijos ir 

apribojim� (angl. REACH). 
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SAUGOS DUOMEN� LAPAS 
„MetAMINO“ 
pašarinis DL-metioninas 99% 

pagal (EB) reglament� Nr. 1907/2006  

Medžiagos nr.: 
Specifikacija: 
VA nr.: 

 
101612 

Variantas: 
Perži�r�jimo data: 
Spausdinimo data: 
Psl. 

5.0 / REG_EU 
2010 12 16 
2010 12 17 
2 iš 7  

 

 
Informacija apie sudedam�sias dalis pagal Direktyv� 1999/45/EB (DPD): 

Pavojingos sudedamosios 
dalys 

CAS nr. 

EINECS, 
REACH reg. 

Nr. 
Kiekis sud�tyje Klasifikacija 

DL-metioninas 
59-51-8 

200-432-1 �99%  

 
Išsam� pamin�t� pavojingumo (H) frazi� ir kit� santrump� išaiškinim� pagal kodus rasite 16 skirsnyje „Kita 
informacija“. 
Išsam� pamin�t� rizikos frazi� išaiškinim� pagal kodus rasite 16 skirsnyje „Kita informacija“. 
 
 
4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMON�S 
 
�kv�pus 

Jei produktas dulka: galimas diskomfortas – kos�jimas, �iaud�jimas 
Nukent�jus�j� išvesti � gryn� or�. 

Patekus ant odos 
Nekelia pavojaus, kuriam išvengti, reik�t� imtis speciali� pirmosios pagalbos priemoni�. 

Patekus � akis 
Galima diskomforto jausmas d�l � akis patekusios svetimk�ni� medžiagos. 
Atmerktas akis gerai praplauti vandeniu. 
Jei negalavimai nepraeina, kreiptis � aki� gydytoj�. 

Prarijus 
Praskalauti burn� vandeniu. 
Prarijus daug medžiagos, kreiptis � aki� gydytoj�. 

Nurodymas apie bet kokios neatid�liotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingum� 
Organizmui absorbavus daug medžiagos: Galima diskomforto jausmas, pykinimas, v�mimas. Gydyti 
pagal simptomus, duoti išgerti aktyvintos anglies, paspartinti turinio jud�jim� per virškinimo trakt� ir 
žarnyn�. 
 
 

5. PRIEŠGAISRIN�S PRIEMON�S 
 
Tinkamos gaisro gesinimo priemon�s 

Vanduo, migla, putos. 

Netinkamos gaisro gesinimo priemon�s 
Anglies dioksidas (CO2). 

Special�s medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
Gaisro metu gali susidaryti: cianido r�gšties, degi� smilkstan�i� duj�, azoto jungini� (NOx), sieros 
oksid�, anglies monoksido, anglies dioksido. 

Speciali ugniagesi	 apsaugin� �ranga 
Ugniagesiai privalo b�ti užsid�j� autonominius kv�pavimo aparatus.  

Patarimai ugniagesiams 
Gaisrui gesinti panaudot� vanden� šalinti vadovaujantis vietos valdžios institucij� nustatytomis 
taisykl�mis. Gaisro liku�ius šalinti vadovaujantis vietos valdžios institucij� nustatytomis taisykl�mis. 

 
6. AVARIJ� LIKVIDAVIMO PRIEMON�S 
 
Asmens atsargumo priemon�s, apsaugos priemon�s ir skubios pagalbos proced�ros 

Naudoti asmens saugos priemones. � avarijos viet� ne�leisti pašalini� asmen�. 

Aplinkos apsaugos priemon�s 
Neleisti produktui patekti � gruntinius vandenis. 

Izoliavimo ir valymo proced�ros bei priemon�s 
Surinkti mechaniškai taip, kad nedulk�t�. 
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7. NAUDOJIMAS IR SAND�LIAVIMAS 
 
Naudojimas 

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemon�s 
Tvarkyti laikantis geros higienos ir saugos taisykli�, numatyt� pramon�s �mon�ms. 

Patarimai, kaip apsisaugoti nuo gaisro ir sprogimo  
Degi. Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltini�. Ner�kyti. 
Vengti dulki� susidarymo. 
Prieš malant, padaryti inertišku. 
VDI 2263 „Dulki� gaisrai ir dulki� sprogimai; pavojai, vertinimas ir prevencin�s priemon�s“. 
Par�pinti pakankamai talpykl� gaisrui gesinti panaudotam vandeniui surinkti. 

Dulki	 sprogumo klas� 
St1 (VDI 2263) 
Maksimalus sl�gio padid�jimas 85 bar�m/s, užsidegimo energija 5 kJ 
1 m3 standartin�s talpyklos užsiliepsnojimo energija 10 kJ 

Sand�liavimas 

Saugaus sand�liavimo s�lygos, �skaitant visus nesuderinamumus 
Laikyti sausoje, v�sioje vietoje. 
Saugoti nuo šviesos poveikio. 
Pakuot� laikyti sausoje vietoje sandariai uždaryt�. 

 
8. POVEIKIO PREVENCIJA. ASMENS SAUGA. 
 
Kontrol�s parametrai 

Technin�s poveikio valdymo priemon�s 
Darbo vietoje ir aplink veikian�ius �renginius užtikrinti ger� oro apykait�, v�dinim� ir (arba) �jungti 
ištraukiam�j� ventiliacij�. Imtis atsargumo priemoni� elektrostatin�ms iškrovoms išvengti. �renginius 
�žeminti. 

Asmens saugos priemon�s 

Kv�pavimo tak	 apsaugos priemon�s 
Specialios kv�pavimo tak� apsaugos priemon�s n�ra b�tinos. 
Jei dirbant susidaro dulki�: kauk� nuo dulki� su P1 daleli� filtru. 

Rank	 apsaugos priemon�s 

Pirštini� medžiaga: nitrilas, pvz., „Dermatril 740“, „Kächele-Cama Latex GmbH“ (KCL), 
Vokietija. 

Medžiagos storis: 0,11 mm 
Prasiskverbimo trukm�: 8 val. 
Metodas: DIN EN 374 

Pirštini� medžiaga: nat�rali guma (NR), pvz., „Cama Clean 708“, „Kächele-Cama Latex 
GmbH“ (KCL), Vokietija. 

Medžiagos storis: 0,5 mm 
Prasiskverbimo trukm�: 8 val. 
Metodas: DIN EN 374 

Aki	 apsaugos priemon�s 
Apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais. 
Jei dirbant susidaro dulk�s: d�žut�s formos akiniai. 

Odos ir k�no apsaugos priemon�s 
Ypatingos apsaugos priemon�s n�ra b�tinos. 

Higienos priemon�s 
Prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje nusiplauti rankas ir nusiprausti veid�. 
Po darbo nuvalyti od� ir patepti kremu. 

Apsaugin�s priemon�s 
Tvarkyti laikantis geros pramonin�s higienos ir saugos praktikos taisykli�, numatyt� pramon�s �mon�ms. 
Jei yra tikimyb�, kad gali produktas gali patekti ant odos ar � akis, b�tina imtis prieš tai nurodyt� rank�, 
aki�, odos ir k�no apsaugos priemoni�. 
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9. FIZIKIN�S IR CHEMIN�S SAVYB�S 
 
Išvaizda ir agregatin� b�sena 

Pavidalas : kristališka medžiaga 
Spalva : nuo bespalv�s iki šviesiai rudos 
Kvapas : savitas 
Kvapo slenkstin� vert� : apytiksliai 3 ppm (vert� paimta iš literat�ros šaltini�) 

Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes 
pH : 5–6 (10 g/l) (20°C); vanduo 
Lydymosi temperat�ra (diapazonas) : 266–267°C; skilimas 
Užvirimo temperat�ra (diapazonas) : netaikoma 
Pli�psnio temperat�ra : netaikoma 
Angl�jimo temperat�ra : 210°C 
Garavimo greitis : duomen� n�ra 
Degumas (kietos, duj	) : degi kietame b�vyje (metodas: VDI2263) 
Užsiliepsnojimo temperat�ra : 330°C (metodas: VDI 2263 rekomendacijos 1 lapas, BAM 

krosnis. Standartinis prekyboje naudojamas produktas su jam 
b�dingu granuli� dydžio pasiskirstymu paprastai yra degus).  

Švyt�jimo temperat�ra : >400°C (metodas: VDI2263) 
Savaiminio užsiliepsnojimo temp. : >150°C (metodas: VDI 2263 rekomendacijos 1 lapas, 

  8 l talpos vieliniame krepšyje).  
Šiluminis skilimas : 215°C (šilumin� gravimetrin� analiz� (TG)) 
Oksidacin�s savyb�s : žinant strukt�r�, oksidacija netik�tina 
Sprogumas : žinant strukt�r�, sprogimas netik�tinas 
Apatin� sprogimo riba : dulki� 30 g/cm3 
Viršutin� sprogimo riba : duomen� n�ra 
Min. užsiliepsnojimo energija : 10–30 mJ (25°C); 

(metodas: VDI2263, vidutinis granuli� dydis: <50 	m; granuli� 
dydis: <63 	m; �prastai degi, su sužadinimu.) 

 : 30–100 mJ (25°C); 
(metodas: VDI2263, vidutinis granuli� dydis: <50 	m; granuli� 
dydis: <63 	m; �prastai degi, be sužadinimo.) 

Maks. absoliutinis sprogimo sl�gis : 7,8 bar  
Gar	 sl�gis : <0,0000001 hPa (metodas: apskai�iuota; modif.malimo 

metodas) 
Tankis : 1,34 g/cm3  
Santykinis tankis : duomen� n�ra 
Piltinis tankis : 610–750 kg/m3  
Tirpumas vandenyje : apytiksliai 30 g/l (20°C) 
Hidroliz�s greitis : pusamžis: 1 metai (25°C) 
Pasiskirstymo koeficientas  : log Pow: -1,28 (metodas: apskai�iuotas) 
(n-oktanolis/vanduo) 
Klampa 9dinamin�) : netaikoma 
Degimo rodiklis : BZ6 – dega su liepsna ar gausiai kibirkš�iuodama (metodas: 

VDI2263) 
Gar	 tankis : duomen� n�ra 

 
 

10. PASTOVUMAS IR REAKTINGUMAS 
 
Pavojingi skilimo produktai 

Sulfidai, degios smilkstan�ios dujos. 

Pavojing	 reakcij	 galimyb� 
Prieš malant, produkt� paversti inertišku. 

 
 

11. TOKSIKOLOGIN� INFORMACIJA 
 


mus toksiškumas 
prarijus 

LD50 žiurk�ms (patel�ms): >10000 mg/kg (metodas: literat�ros šaltiniai) 
Toksiškumo požymi� neaptikta. 
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mus toksiškumas 
�kv�pus 

LC0 žiurk�ms (patel�ms/patinams): >5,25 mg/l per 4 val. (metodas: OECD bandymo 
rekomendacija 403); rib� bandymas (maksimali per eksperiment� pasiekiama 
koncentracija), žuvusi� nebuvo. 


mus toksiškumas 
absorbuojant per od� 

Duomen� n�ra. 

Odos dirginimas Triušiams: 500 mg per 4 val., nedirgina (metodas: OECD bandymo rekomendacija 
404) 

Aki	 dirginimas Triušiams: 100 mg, nedirgina (metodas: OECD bandymo rekomendacija 405) 

�jautrinantis poveikis, 
alergija 

Buehler bandymas su j�r� kiaulyt�mis: odos alergijos nesukelia (ne�jautrina) 
(metodas: OECD bandymo rekomendacija 406). 

Pakartotin�s doz�s 
toksiškumas 

�kvepiant, žiurk�ms 
Bandymo trukm�: 9 m�n. 
NOAEL3: 700 mg/kg 
Metodas: literat�ros šaltiniai 
Pasteb�tas gr�žtamas poveikis bandymo laikotarpiu kepenims, blužniai, kasai. 

Genotoksiškumas in 
vitro 

Mikroorganizmams, l�steli� kult�roms 
Nei mutageniškumo, neo genotoksiškumo poveiki� nenustatyta. 
Metodas: literat�ros šaltiniai. 

Atlikus Eimso (Ames) bandym� su Salmonella typhimurium 0, gautas neigiamas 
atsakymas. 
Metodas: EOCD TG 471 

Kancerogeniškumas Duomen� n�ra. 

Toksiškumas 
dauginimuisi 

Žiurki� 1 kartos rykl�s zondavimas: motinin�ms, ne toksiško doz�s. 
NOEL4 motinin�ms žiurk�ms: 300 mg/kg 
NOEL F1: 300 mg/kg 
Metodas: OECD bandymo rekomendacija 415. 

Duomenys apie poveik� 
žmon�ms 

Virškinimo trakto ir žarnyno veiklos sutrikimo požymiai: pykinimas, v�mimas. 
Pašaliniai poveikiai pasteb�ti padidinus doz� (10 g). 

 
 
12. EKOLOGIN� INFORMACIJA 
 
Chemin�s medžiagos patvarumas ir suirimas (informacija apie pasišalinim�) 

Biologinis suirimas 
Aerobin�mis s�lygomis ištirpusios organin�s anglies nustatymas. 
Medžiaga: aktyvintas dumblas 
Koncentracija: 17 mg/l 
Poveikio trukm�: 28 d. 
Rezultatas: 97% lengvai biologiškai suyra 
Metodas: OECD TG 301 A, ištirpusios organin�s anglies irimas 

Elgsena aplinkoje 

Kaupimasis biologiniuose organizmuose 
Menkas; žr. 9 skirsn�. 

Ekotoksiškumas 

Toksiškumas žuvims 
LC50 (Brachydanio rerio): >3200 mg/l per 96 val. (metodas: OECD 203) 
NOEC5 (Brachydanio rerio): 3200 mg/l per 96 val. (metodas: OECD 203) 

                                                 
3 Neigiamo poveikio nesukelianti doz� (angl. No-Observed Adverse Effect Level (NOAEL)) 
4
 Poveikio nesukelianti doz� (angl. No-Observed Effect Level (NOEL)) 
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Toksiškumas dafnijoms 
EC50 statiškas bandymas (Daphnia magna): 324 mg/l per 48 h (metodas: OECD TG 202). Pa�i� atliktais 
bandymais gautas rezultatas. 

Toksiškumas dumbliams 
EC50 statiškas bandymas (Desmodesmus subspicatus): >1000 mg/l per 72 val. 
Galutinis taškas: biomas�  
Analitin� steb�sena: taip 
Metodas: OECD TG 201 

EC50 statiškas bandymas (Desmodesmus subspicatus): >1000 mg/l per 72 val. 
Galutinis taškas: augimo tempas  
Analitin� steb�sena: taip 
Metodas: OECD TG 201 

Toksiškumas bakterijoms 
EC10 (Pseudomonas putida): 2000 mg/l per 18 val. (metodas: UBA) 

Kita ekologin� informacija 
Biocheminis deguonies suvartojimas (BOD): 480 mg/g (koncentracija: BOD5)) 
 

 
13. ATLIEK� TVARKYMAS 
 
Produkto šalinimas 

Produkt� šalinti laikantis vietos valdžios institucij� nustatyt� taisykli�. 
Išplautas pakuotes perduodi vietin�ms atliek� tvarkymo bendrov�ms. 

Atliek	 kodas 
Šiam produktui priskirti atliek� kodo (pvz., pagal Europos atliek� r�ši� s�raš�) ne�manoma, nes tokia 
atliek� klasifikacija yra paremta tuo, kam ir kaip produktas yra naudojamas. Tod�l atliek� kodas turi b�ti 
nustatomas vadovaujantis Europos atliek� s�rašu (2000 m. Komisijos sprendimas d�l pavojing� atliek� 
s�rašo 2000/532/EB) ir pasitarus su atliek� tvarkymo bendrove, gamintoju ir valdžios institucijomis. 
 

 
14. INFORMACIJA APIE GABENIM� 
 
Informacija apie gabenim� 

Pagal galiojan�ius teis�s norminius aktus, produktas n�ra klasifikuojamas kaip pavojingas. 
 
 
15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIM� 
 

Registracija 
Europoje (EINECS/ELINCS) �traukta � s�raš� (�registruota) 
JAV (TSCA)  �traukta � s�raš� (�registruota) 
Kanadoje (DSL)  �traukta � s�raš� (�registruota) 
Australijoje (AICS)  �traukta � s�raš� (�registruota) 
Japonijoje (MITI)  �traukta � s�raš� (�registruota) 
Filipinuose (PICCS)  �traukta � s�raš� (�registruota) 
Kinijoje  �traukta � s�raš� (�registruota) 
Šveicarijoje  ne�traukta � s�raš� (ne�registruota) 

Reglamentavimas atskirose šalyse 

Lietuvos teis�s norminiai aktai 
Pavojing� chemini� medžiag� ir preparat� klasifikavimo ir ženklinimo tvarka. [Patvirtinta aplinkos 
ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. �sakymu Nr. 532/742, aplinkos ministro ir 
sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 27 d. �sakymo Nr. 345/313 redakcija (Žin., 2002, Nr. 81-3501). 
Pakeitimai, patvirtinti aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpj��io 4 d. �sakymu Nr. 
411/V-460 (Žin., 2003, Nr. 81(1)-3703); 2005 m. rugs�jo 19 d. �sakymu Nr. D1-453/V-714 (Žin., 2005, Nr. 115-
4196); 2007 m. vasario 13 d. �sakymu Nr. D1-83/V-92 (Žin., 2007, Nr. 22-849)]. 

                                                                                                                                                         
5
 Poveikio nesukelianti koncentracija (angl. No-Observed Effect Concentration (NOEC)) 
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Pavojing� chemini� medžiag� ir preparat� pakuot�s reikalavim� bei pakavimo tvarka. (Patvirtinta 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. lapkri�io 19 d. �sakymu Nr. 599, Žin., 2002, Nr. 115-5161). 

Saugos duomen� lapo reikalavimai ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarka. (Patvirtinta 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. �sakymu Nr. 687, Žin., 2002, Nr. 26-
946). 

Lietuvos higienos norma HN 23:2001. Kenksming� chemini� medžiag� koncentracij� ribin�s vert�s 
darbo aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai. 

Pakuo�i� ir pakuo�i� atliek� tvarkymo taisykl�s. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2002 m. birželio 27 d. �sakymu Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503). 

Atliek� tvarkymo taisykl�s. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. 
�sakymu Nr. 722, Žin., 2004, Nr. 68-2381). 

Darbuotoj� apr�pinimo asmenin�mis apsaugin�mis priemon�mis nuostatai. Patvirtinta Lietuvos 
Respublikos socialin�s apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. balandžio 20 d. �sakymu Nr. 77, Žin., 1998, Nr. 
43-1188). 

Bendrosios chemini� medžiag� ir preparat� sand�liavimo taisykl�s. Patvirtinta Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 22 d. �sakymu Nr. 272, Žin., 1999, Nr. 31-896). 

2010 m. geguž�s 20 d. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 iš dalies kei�iantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglament� (EB) Nr. 1907/2006 d�l chemini� medžiag� registracijos, �vertinimo, 
autorizacijos ir apribojim� (REACH). 

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006, d�l chemini� 
medžiag� (REACH) 

1994 m. sausio 6 d. Tarybos direktyva 75/324/EEB d�l aerozoli� balion�li�, papildanti 94/01/EEB. 

 
 

16. KITA INFORMACIJA 
 

Išsamus pamin�t	 rizikos (R) frazi	 išaiškinimas pagal kodus 
 

Išsamus pamin�t	 pavojingumo (H) frazi	 išaiškinimas pagal kodus 
 
Papildoma informacija 

Ankstesnio SDL varianto pakeitimai yra pažym�ti originalo dokumento kair�je parašt�je. Šis SDL 
variantas pakei�ia visus ankstesnius. 
 
 
M�s� žiniomis, duomenimis ir �sitikinimu, saugos duomen� lape pateikta informacija jo išleidimo metu 
buvo teisinga. Informacija pateikta tik kaip rekomendacija, kaip produkt� saugiai tvarkyti, naudoti, 
apdoroti, laikyti, gabenti ir šalinti, tod�l negali b�ti laikoma garantija ar kokyb�s specifikacija. Informacija 
yra susijusi tik su konkre�ia �ia nurodyta medžiaga ir negalioja medžiag� sumaišius ar naudojant 
procesuose su kitomis medžiagomis, nebent tekste b�t� nurodyta kitaip. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Išvert�:  
UAB „Pasaulio spalvos“, 
Tel.: +37065260949. 
El. paštas: tekstuvertimai@gmail.com 

 
UAB „Algol Chemicals“ 
Direktorius 
Darius Kazlauskas 
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Gamybinių nuotekų išleistuvas

Buitinių nuotekų
įrenginys

valymo

Gamybinių nuotekų priimtuvas
(skysto mėšlo kaupimo rezervuaras)

Projektuojama vandenvietė

ės apsaugos
juosta ir zona (10 m)

Kunos up

M 1:1000

Sutartiniai žymėjimai

UAB “Smokvila”

kiauli
planuojamo

ų komplekso teritorija
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

Objektas:

 !"#$%&'()*+,$#(*,-+*.#('&/+0(1,12#30(*4(*.#(52#6*0471#10852#9*+8*,-1#:5#1,)5
Amoniako (NH3) 1 val. 98 procentilio koncentracija

Modeliavimo pasirinktys:

CONC, ELEV, FLGPOL,
REGDFAULT

Rezultatas:

Concentration

 !"#$%!&$'()*+,-

58,76055

Vienetai:

ug/m^3

 !"!#$%&'()*+,

2500

Komentarai:

Prognozuojama situacija

 !"#$%&'()*+&+#,",-+(.

UAB "COWI Lietuva"

Modeliuotojas:

 !"#$%&'(!")*+,$#!$-

Data:

2013.07.11

Projekto Nr.:

4020127239
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Koncentracija

Mastelis:
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

Objektas:

 !"#$%&'()*+,$#(*,-+*.#('&/+0(1,12#30(*4(*.#(52#6*0471#10852#9*+8*,-1#:5#1,)5
Amoniako (NH3) 24 val. koncentracija

Modeliavimo pasirinktys:

REGDFAULT, CONC, ELEV,
FLGPOL

Rezultatas:

Concentration

 !"#$%!&$'()*+,-

47,42385

Vienetai:

ug/m^3

 !"!#$%&'()*+,

2500

Komentarai:

Prognozuojama situacija

 !"#$%&'()*+&+#,",-+(.

UAB "COWI Lietuva"

Modeliuotojas:

 !"#$%&'(!")*+,$#!$-

Data:

2013.07.11

Projekto Nr.:

4020127239
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Koncentracija

Mastelis:
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

Objektas:

 !"#$%&'()*+,$#(*,-+*.#('&/+0(1,12#30(*4(*.#(52#6*0471#10852#9*+8*,-1#:5#1,)5
 !"#$%$&'()")!$&* +,-.&/0&1()2&3-400&5678"9#!)!7&:798"9#6(8!%(&*;"&<797.

Modeliavimo pasirinktys:

CONC, ELEV, FLGPOL,
REGDFAULT

Rezultatas:

Concentration

 !"#$%!&$'()*+,-

16,19282

Vienetai:

ug/m^3

 !"!#$%&'()*+,

2500

Komentarai:

Prognozuojama situacija UAB "COWI Lietuva"

 !"#$#"%#&'()"*+#!,-

 !"#$%&'#"#()*%#$+

Data:

2014.04.23

Projekto Nr.:

4020127239

254
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

Objektas:

 !"#$%&'()*+,$#(*,-+*.#('&/+0(1,12#30(*4(*.#(52#6*0471#10852#9*+8*,-1#:5#1,)5
 !"#$%$&'()")!$&* +,-.&/0&1()2&3-400&5678"9#!)!7&:798"9#6(8!%(&*;<&=79<.

Modeliavimo pasirinktys:

CONC, ELEV, FLGPOL,
REGDFAULT

Rezultatas:

Concentration

 !"#$%!&$'()*+,-

28,17209

Vienetai:

ug/m^3

 !"!#$%&'()*+,

2500

Komentarai:

Prognozuojama situacija UAB "COWI Lietuva"

 !"#$#"%#&'()"*+#!,-

 !"#$%&'#"#()*%#$+

Data:

2014.04.23

Projekto Nr.:

4020127239

255
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Koncentracija

Mastelis:
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

Objektas:

 !"#$%&'()*+,$#(*,-+*.#('&/+0(1,12#30(*4(*.#10562#7*0481#10562#9*+5*-1#:6#1,)6
 !"#$%$&'()")!$&* +,-.&/!'0#!12&3"#!12&4516"1#7(6!%(&*8"&9515.

Modeliavimo pasirinktys:

REGDFAULT, CONC, ELEV,
FLGPOL

Rezultatas:

Concentration

 !"#$%!&$'()*+,-

5,87511

Vienetai:

ug/m^3

 !"!#$%&'()*+,

2500

Komentarai:

Prognozuojama situacija UAB "COWI Lietuva"

 !"#$#"%#&'()"*+#!,-

 !"#$%&'#"#()*%#$+

Data:

2014.04.23

Projekto Nr.:

4020127239

256
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Koncentracija

Mastelis:
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

Objektas:

 !"#$%&'()*+,$#(*,-+*.#('&/+0(1,12#30(*4(*.#10562#7*0481#10562#9*+5*-1#:6#1,)6
 !"#$%$&'()")!$&* +,-.&/!'0#!12&3"#!12&4516"1#7(6!%(&*80&9510.

Modeliavimo pasirinktys:

REGDFAULT, CONC, ELEV,
FLGPOL

Rezultatas:

Concentration

 !"#$%!&$'()*+,-

17,2665

Vienetai:

ug/m^3

 !"!#$%&'()*+,

2500

Komentarai:

Prognozuojama situacija UAB "COWI Lietuva"

 !"#$#"%#&'()"*+#!,-

 !"#$%&'#"#()*%#$+

Data:

2014.04.23

Projekto Nr.:

4020127239

257
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Koncentracija

Mastelis:
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

Objektas:

 !"#$%&'()*+,$#(*,-+*.#('&/+0(1,12#30(*4(*.#10562#7*0481#10562#9*+5*-1#:6#1,)6
 !"#$%$&'()")!$&* +,-./&0!'1#!23&4"#!23&5627"2#8(7!%(&*9"&:626/

Modeliavimo pasirinktys:

REGDFAULT, CONC, ELEV,
FLGPOL

Rezultatas:

Concentration

 !"#$%!&$'()*+,-

3,20411

Vienetai:

ug/m^3

 !"!#$%&'()*+,

2500

Komentarai:

Prognozuojama situacija UAB "COWI Lietuva"

 !"#$#"%#&'()"*+#!,-

 !"#$%&'#"#()*%#$+

Data:

2014.05.05

Projekto Nr.:

4020127239

258
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Koncentracija
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POST View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,2 km

1:7.000

Objektas:

 !"#$%&'()*+,$#(*,-+*.#('&/+0(1,12#30(*4(*.#10562#7*0481#10562#9*+5*-1#:6#1,)6
 !"#$%$&'()")!$&* +,-./&0!'1#!23&4"#!23&5627"2#8(7!%(&*91&:621/

Modeliavimo pasirinktys:

REGDFAULT, CONC, ELEV,
FLGPOL

Rezultatas:

Concentration

 !"#$%!&$'()*+,-

12,70411

Vienetai:

ug/m^3

 !"!#$%&'()*+,

2500

Komentarai:

Prognozuojama situacija UAB "COWI Lietuva"

 !"#$#"%#&'()"*+#!,-

 !"#$%&'#"#()*%#$+

Data:

2014.05.05

Projekto Nr.:

4020127239

259
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