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1. CHEMIN S MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROV S/ MON S PAVADINIMAS 
 

1.1. Chemin s medžiagos/preparato pavadinimas 
IN-ECO®  301 
 

1.2. Chemin s medžiagos/preparato pasĖirtis 
Korozijos inhibitorius, skirtas Ėatiė  ir šiėdymo sistem  vandens cheminiam apdirbimui, pH korekcijai. 
 

1.3. Bendrov s/ mon s pavadinimas 
UAB „Arionex LT” 
Adresas:   Partizan  g. 148-6, 

LT-60331, Kaunas 
Telefonas:   8 37 214669 
Faksas:   8 37 214668 
El. paštas:   info@arionex.eu 
 

1.4. Pagalbos telefonas 
Lietuvos apsinuodijim  Ėontroė s ir informacijos biuras 
Telefonas:   8 5 236 20 52 
Faksas:   8 5 236 21 42 
El. paštas: info@tox.lt  
 

 
2. GALI MI  PAVOJAI  
 

2.1. Klasifikavimas 
C   Ardanti 
R 34   Nudegina 
 

2.2. Gaėimyb  pateĖti 
Ėv pus:  Ne, n ra lakus 

Oda-akys:  Taip 
Prarijus:  Ne, išskyrus nelaimingus atsitikimus 
 

2.3. Pavojai žmogaus sveikatai 
Gali pažeisti akis, sukelti cheminius nudegimus, pavojingas prarijus. 
 

2.4. Pavojai aplinkai 
Vengti Ėoncentruoto produĖto nuteĖ jimo  vandens teėĖinius. 
 

2.5. Kiti pavojai 
Nedegus ir nesprogus. 
 

 
3. SUD TIS/INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS 
 

CAS Nr. 
EINECS Nr. 
ELINCS Nr. 

Cheminis pavadinimas 
Koncentracija (% ) 
produĖto mas s 

Pavojingumo 
simboliai 

RiziĖos fraz s 

1310-73-2 215-185-5 Natrio hidroksidas 15 – 25 С R 22-35 
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4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMON S 
 

4.1. Ėv pus 
ProduĖtas n ra ėaĖus. 
 

4.2. PateĖus  aĖis 
Nedelsiant plauti akis švariu vandeniu ne trumpiau Ėaip 15 minuči , atsargiai paĖeėiant ir nuėeidžiant 
voĖus. Kreiptis  aĖi  gydytoj . 
 

4.3. Patekus ant odos 
Nusiimti užterštus drabužius, avaėynę ir t.t., o prieš paĖartotin  j  panaudojim  – nuvalyti ir išskalbti. 
Nupėauti paveiĖt  viet  dideėiu ĖieĖiu vandens su muiėu. Jei pasireišĖia dirginimas ar nudegimai, Ėreiptis  
gydytoj . 
 

4.4. Prarijus 
Prapėauti burn , išgerti ne mažiau 1,5 l vandens. NesuĖeėti v mimo. Nedeėsiant Ėreiptis  gydytoj . 
 

 
5. PRIEŠGAISRIN S PRIEMON S 
 

5.1. Pėi psnio temperat ra 
Nedegi ir nesprogi medžiaga, nereaguojanti su kitomis degiomis medžiagomis. 
 

5.2. TinĖamos gesinimo priemon s 
Visos: vanduo, sausi miėteėiai, angėies dioĖsidas, putos, sm ėis ir Ėt. 
 

5.3. Gesinimo priemon s, Ėuri  negaėima naudoti saugos sumetimais 
N ra duomen . 
 

5.4. Degimo produktai 
N ra duomen . 
. 

5.5. Degumo ribos: žemutin  sprogumo riba ir viršutin  sprogumo riba 
N ra duomen . 
 

 
6. AVARIJ  LIKVIDAVIMO PRIEMON S 
 

6.1. Asmens atsargumo priemon s 
Vengti pateĖimo ant odos ir  aĖis. Naudoti asmenines apsaugos priemones, nurodytas 8 sĖyriuje. 
 

6.2. EĖoėogin s atsargumo priemon s 
Neleisti išsiliejusiai medžiagai patekt i  Ėanaėizacij  arba drenaž . 
 

6.3. Vaėymo proced ros 
Išsiėiejusi  medžiag  surinĖti inertiniu absorbentu (pjuvenomis, sm ėiu, vermiĖuėitu), supiėti  tam sĖirt  
Ėonteiner  ir utiėizuoti pagaė gaėiojančius vietinius apėinĖosaugos reiĖaėavimus. Išsiėiejimo viet  prapėauti 
dideliu kiekiu vandens. 
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7. NAUDOJIMAS IR SAND LIAVIMAS 
 

7.1. Naudojimas 
Naudojamas kaip korozijos inhibitorius vandens cheminiam apdirbimui, pH korekcijai 
 

7.2. Sand ėiavimas 
Medžiaga ėaiĖoma sandariai uždaryta prastose sand ėio pataėpose sausoje, v sioje vietoje. 
 

7.3. KonĖretus naudojimo b das 
Koncentruotas produktas dozuojamas siurbliu dozatoriumi, proporcingai apdirbamo vandens kiekui 
 

 
8. POVEI KI O PREVENCI JA/ ASMENS APSAUGA 
 

8.1. Ribin s poveiĖio vert s 
N ra duomen . 
 

8.2. Poveikio Ėontroė  
8.2.1. PoveiĖio darbo apėinĖoje Ėontroė  
Bendrosios: Bendra pataėp  ventiėiacija. 
Pėauti ranĖas prieš vaėgant, r Ėant. Po darbo nusiviėĖti suteptus drabužius, avaėynę ir Ėt. Ned v ti užteršt  
r b . 
Kv pavimo sistemos apsauga. Neb tina. 
AĖi  apsauga. Akiniai arba veido skydelis. 
Odos apsauga. Gumin s pirštin s, prasti darbo drabužiai, guminiai batai. 
8.2.2. PoveiĖio apėinĖai Ėontroė  
Neėeisti medžiagai pateĖti  Ėanaėizacij  arba drenaž . 
 

 
9. FIZIKIN S IR CHEMIN S SAVYB S 
 

9.1. Bendra informacija 
Nuo gelsvos iki rusvos spalvos silpno kvapo skystis 
 

9.2. Svarbi informacija apie sveiĖat , saug  ir apėinĖ  
pH (20 °C):    ≥ 13,0 
Užšaėimo temperat ra, °C:  -8 
Specifin  mas  (tanĖis), g/cm3:  1,28 ±  0,05 
Tirpumas vandenyje:   visiškai tirpus 
Daėeėi  dydis, ėydymosi temperat ra, gar  sė gis, gar  tanĖis, garavimo greitis, užšaėimo temperat ra, 
klampumas, pasiskirstymo koeficientas (n-oĖtanoėis/vanduo), oĖsidacin s savyb s, degumas: netaiĖoma. 
 

 
10. STABI LUMAS I R REAKTI NGUMAS 
 

10.1. Stabilumas 
Medžiaga stabiėi toė, Ėoė sand ėiuojama tinĖamai (žr. 7 sĖyri ). 
 

10.2. Vengtinos s ėygos 
N ra duomen . 
 

10.3. Vengtinos medžiagos 
Maišant su stipriomis r gštimis išsiskiria šiluma (egzotermin  reaĖcija). 
 

10.4. Pavojingi skilimo produktai 
Produktas stabilus, bet degant gali išsiskirti pavojingi skilimo produktai:  CO, CO2, H2. 
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11. TOKSIKOLOGIN  INFORMACIJA 
 

11.1. mus poveiĖis 
PateĖus  aĖis. Tiesioginis ĖontaĖtas su medžiaga gaėi suĖeėti aĖi  gėeivin s pažeidimus. 
Patekus ant odos. Medžiagos s ėytis su oda gali suĖeėti odos dirginim . Užsitęsęs poveiĖis gaėi sukelti 
cheminius odos nudegimus. 
Prarijus. Kenksminga prarijus. 
Ėv pus. N ra ėaĖus. 

 

11.2. L tinis poveiĖis 
Ėv pus. N ra ėaĖus. 

Kancerogeniškumas. Nekancerogeniška. 
Mutageniškumas. Nemutageniška. 
Toksiškumas reprodukcijai. N ra duomen . 
Kontaktinis dermatitas/ Jautrinantis poveikis. Alergiškiems, jautriems asmenims gali išsivystyti 
dermatitas. 
 

11.3. SveiĖat  sunĖinančios apėinĖyb s 
N ra duomen . 
 

 
12. EKOLOGIN  INFORMACIJA 
 

12.1. Ekotoksiškumas 
NeĖėasifiĖuojamas Ėaip apėinĖai pavojingas: neĖėasifiĖuojamas Ėaip pavojingas gyv nams ir vandens 
organizmams. Dideėi medžiagos ĖieĖiai, pateĖę  vanden , suĖeėia trumpaėaiĖ  ėoĖaėin  vandens šarmingumo 
padid jim . 
 

12.2. Judrumas 
Medžiaga n ra ėaĖi. 
 

12.3. Patvarumas ir skaidomumas 
Visiškai tirpi vandenyje. 
 

12.4. Bioakumuliacijos potencialas 
Biologiškai nesikaupia. 
 

12.5. PTB vertinimo rezuėtatai 
Medžiaga nesukelia toksiškumo rizikos. 
 

12.6. Kitas neigiamas poveikis 
N ra duomen . 
 

 
13. ATLIEK  TVARKYMAS 
 

Neėeidžiama išmesti atėieĖ  arba tuščios taros  apėinĖ , neatėiĖus b tin  veiĖsm , sieĖiant pašaėinti j  
ĖenĖsming  poveiĖ  apėinĖai. Chemin s medžiagos bei užterštos taros šaėinimo b dai turi atitiĖti 
gaėiojančius apėinĖosaugos reiĖaėavimus. Tuščius Ėonteinerius reiĖia gr žinti tieĖ jui. 
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14. INFORMACIJA APIE GABENIM  
 

Medžiagai n ra taiĖomi pavojing  Ėrovini  vežimo (RID/ADR, IATA, IMO) reiĖaėavimai ir ĖėasifiĖavimas 
nereiĖaėingas. JoĖi  speciaėi  atsargumo priemoni  nereiĖia, išsĖyrus tas, Ėurios pamin tos 8 sĖyriuje. 
 

 
15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIM  
 

Klasifikavimas ir ženklinimas pagal 1999/ 45/ EB 

 C  Ardanti 
R34    Nudegina. 
S24/ 25  Vengti pateĖimo ant odos ir  aĖis. 
S26   PateĖus  aĖis, nedeėsiant prapėauti dideėiu ĖieĖiu vandens ir Ėreiptis  gydytoj . 
S36/ 37/ 39  Naudoti apsauginius drabužius, pirštines, aĖi  ir veido apsaugos priemones. 
S45  Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus bėogai, nedeėsiant Ėreiptis  gydytoj  (jei 

manoma, parodyti ši  etiĖetę). 
 

 
16. KI TA I NFORMACI JA 
 

Skirta tik profesionaliam naudojimui. 
 

Santrumpos: 
CAS Nr. – Chemini  medžiag  santrump  tarnybos suteiĖtas medžiagai registracijos numeris. 
EINECS Nr. – Europos esam  Ėomercini  chemini  medžiag  s rašo numeris. 
 

Pavojingumo simboliai: 
R fraz s:  
R34   Nudegina. 
S fraz s:  
S24/25   Vengti pateĖimo ant odos ir  aĖis. 
S26   PateĖus  aĖis, nedeėsiant prapėauti dideėiu ĖieĖiu vandens ir Ėreiptis  gydytoj . 
S36/37/39  Naudoti apsauginius drabužius, pirštines, aĖi  ir veido apsaugos priemones. 
S45  Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus bėogai, nedeėsiant Ėreiptis  gydytoj  (jei 

manoma, parodyti ši  etiĖetę). 
 

 
Ši medžiaga sĖirta profesionaėiam naudojimui. Šiame saugos duomen  ėape pateiĖti duomenys turi b ti prieinami visiems, Ėuri  
darbas yra susijęs su preparatu. Duomenys atitinĖa m s  turimas žinias ir yra sĖirti apib dinti chemin  produĖt  saugos ir sveiĖatos 
darbe, apėinĖos apsaugos aspeĖtais. Saugos duomen  ėapo informacija bus papiėdyta atsiradus nauj  duomen  apie preparato 
poveiĖ  sveiĖatai ir apėinĖai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visišĖai išvengti. Saugos duomen  ėape 
pateiĖta informacija neatsĖėeidžia Ėit  specifini  preparato savybi . Mes neprisiimame joĖios atsaĖomyb s už nuostoėius ar žaė , 
atsiradusi  d ė preparato naudojimo ne pagaė pasĖirt  ir nesiėaiĖant auĖščiau nurodyt  reĖomendacij . 
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1 SKI RSNI S. MEDŽI AGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROV S ARBA MON S I NDENTI FI KAVI MAS 
 

1.1. Produkto indentifikatorius 
 

Prekybinis pavadinimas:  I N-ECO®  3080 
Mišinio pavadimimas:. Trinatrio fosfato vandeninis tirpalas. 
 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo b dai ir nereĖomenduojami naudojimo b dai 
 

Nustatyti naudojimo b dai: 
Nuovir  bei Ėorozijos inhibitorius. 
NereĖomenduojami naudojimo b dai: Nepateikta. 
 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomen  ėapo teiĖ j  
 

TieĖ jas   UAB “Arionex LT” 

Adresas   Ašigalio g. 6c , Kaunas, LT-49142,  

Telefonas   + 370 37 214669   
Faksas   + 370 37 214668 

El. paštas:   info@arionex.lt 

Už saugos duomen  ėap  atsaĖingo Ėompetentingo asmens el. pašto adresas info@arionex.eu 
 

1.4.  Pagalbos telefono numeris 
 

Lietuvos apsinuodijim  Ėontroė s ir informacijos biuras: 
Adresas: Šiėtmani  g. 29, LT -2043 Vilnius 
Telefonas:   8 5 236 20 52 
Faksas:   8 5 236 21 42 
El. paštas: info@tox.lt 
Darbo laikas: vis  par . 
Bendras pagalbos telefonas:  112 
 

 
2 SKI RSNI S. GALI MI  PAVOJAI  
 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 
Pagal Reglamento (EB)  Nr. 1272/ 2008 [CLP/ GHS] 
 

Neklasifikuojamas kaip pavojingas. 
 

Klasifikavimo sistema: 
KėasifiĖacija vyĖdoma pagaė dabartinius EB s rašus. Informacija papiėdyta iš technin s ėiterat ros ir tieĖ j  
moni  pateiĖt  duomen . 

 

2.2. Ženklinimo elementai 
 

Pagal Reglamento (EB)  Nr. 1272/ 2008 [CLP/ GHS] 
Produktas klasifikuojamas pagal CLP taisykles. 
Pavojaus piktogramos: 
N ra. 
Signaliniai žodžiai: N ra. 
EtiĖet je pažym ti pavojingi Ėomponentai: 
N ra. 
 

Pavojingumo fraz s: 
N ra. 
 

Atsargumo fraz s: 
N ra. 
 

2.3. Kiti pavojai 
PBT ir vPvB rezuėtat  vertinimas 
PBT: Netaikoma. 
vPvB:  Netaikoma. 
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3  SKI RSNI S. SUD TIS ARBA I NFORMACI JA API E SUDEDAM SIAS DALIS 
 

3.1. Mišinio sud tis 
Medžiagos pavadinimas: Trinatrio fosfato vandeninis tirpalas. 
Pavojingos sudedamosios dalys: pagal reglamento Nr. 1272/ 2008/ EB reikalavimus 
 

CAS Nr. 
EI NECS 

Nr. 
I ndekso Nr. 

REACH 
registracijos 

Nr. 

Mas s 
(t rio) 
dalis, 

%  

Pavadinimas 
Klasifikacija pagal Reglamento 
(EB)  Nr. 1272/ 2008[CPL/ GHS]   

reikalavimus 

7601-54-9 231-509-8 - - 2-5 Trinatrio fosfatas Neklasifikuojamas 
 

Papildoma informacija: I nformacija apie rizikos frazes pateikta 16 skirsnyje. 
 

 
4 SKI RSNI S. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMON S 
 

4.1. Pirmosios pagaėbos priemoni  aprašymas 
Bendra informacija 
Visais atvejais, Ėai Ėyėa abejoni  ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedeėsiant Ėreiptis  gydytoj . 
tarus ar nustačius apsinuodijim  šia medžiaga, b tina Ėreiptis  Apsinuodijim  Ėontroė s ir informacijos biur  

tel. (8~ 5) 236 20 52. 
 

Ėv pus: 
ProduĖtas n ra ėaĖus. 
PateĖus  aĖis: 
Nedelsiant plauti akis švariu vandeniu ne trumpiau kaip 10-15 minuči , atsargiai pakeliant ir nuleidžiant vokus. 
Kreiptis  aĖi  gydytoj . 
Patekus ant odos: 
Nusiimti užterštus drabužius, avaėynę ir t.t., o prieš paĖartotin  j  panaudojim  – nuvalyti ir išskalbti. Nuplauti 
paveiĖt  viet  dideliu kiekiu vandens. Jei pasireišĖia dirginimas ar nudegimai, Ėreiptis  gydytoj . 
Prarijus: 
Prapėauti burn , išgerti ne mažiau 0,5 l vandens arba pieno. Daugiau nieko nevalgyti ir negerti. Nesukelti 
v mimo.  
 

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis ( mus ir toĖsišĖas) 
PateĖus  aĖis. Tiesioginis ĖontaĖtas su medžiaga gaėi suĖeėti aĖi  gėeivin s pažeidimus. 
Patekus ant odos. Medžiagos s ėytis su oda gaėi suĖeėti chemin  odos nudegim . Kenksmingas prarijus. 

mus ir toĖsišĖas pateĖus ant odos. 
 

4.3. Nurodymas apie bet ĖoĖias neatid ėiotinas medicinos pagaėbos  ir speciaėaus gydymo 
reiĖaėingum  
N ra svarbios papiėdomos informacijos. 
 

tarus ar nustačius apsinuodijim  šia medžiaga , b tina nedeėsiant Ėreiptis  Apsinuodim  
Ėontroė s  ir informacijos biur  teė. (8-5)  236 20 52. 
 

 
5 SKI RSNI S. PRIEŠGAISRIN S PRIEMON S 
 

5.1. Gesinimo priemon s 
TinĖamos gesinimo priemon s 
Visos: vanduo, sausi miėteėiai, angėies dioĖsidas, putos, sm ėis ir Ėt. 
Gesinimo priemon s, Ėuri  negaėima naudoti saugos sumetimais 
N ra duomen . 
 

5.2. Speciaė s medžiagos ar mišinio keliami pavoajai 
Nedegi ir nesprogi medžiaga, nereaguojanti su kitomis degiomis medžiagomis. 
 

5.3. Patarimai gaisrininkams. 
D v ti apsaugin s darbo priemones, toĖias batai, darbo drabužiai, pirštin s, aĖi  ir veido apsaugos. 
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6 SKI RSNI S. AVARIJ  LIKVIDAVIMO PRIEMON S 
 

6.1. Asmens atsargumo priemon s, apsaugos priemon s ir sĖubios pagaėbos proced ros 
Vengti pateĖimo ant odos ir  aĖis. Naudoti asmenines apsaugines priemones. 
 

6.2. EĖoėogin s atsargumo priemon s 
Neleisti išsiliejusiai koncentruotai medžiagai pateĖti  Ėanaėizacij , drenaž , paviršiaus ir gruntinius vandenis 
 

6.3. Izoėiavimo ir vaėymo proced ros bei priemon s 
I šsiliejusi  medžiag  surinĖti inertiniu absorbentu (pjuvenomis, sm ėiu, vermiĖuėitu), supiėti  tam sĖirt  
Ėonteiner  ir utiėizuoti pagaė gaėiojančius vietinius apėinĖosaugos reiĖaėavimus. Išsiėiejimo viet  prapėauti dideėiu 
kiekiu vandens. 
 

6.4. Nuoroda  Ėitus sĖirsnius 
Kaip saugiai naudoti produĖt  nurodyta 7 skirsnyje. 
Asmenin s apsaugos priemon s pateiĖtos 8 sĖirsnyje. 
 

 
7 SKI RSNI S. NAUDOJIMAS IR SAND LIAVIMAS 
 

7.1. Su saugiu tvarĖymu susijusios atsargumo priemon s 
Darbo vietoje rengti ger  ventiėiacija. Darbo vietoje nevaėgyti, negerti ir ner Ėyti. 
 

7.2. Saugaus sand ėiavimo s ėygos, sĖaitant visus nesuderinamumus 
Produktas laikoma sandariai uždarytas, prastose gamintojo paĖuos se. 
 

Nurodymai d ė ribinio chemin s medžiagos, preparato ĖieĖio, gaėimo sandeėiuoti nurodytomos 
s ėygomis: 
NetinĖamos (nesuderinamos) Ėartu sand ėiuoti chemin s medžiagos: stiprios oĖsidinančios medžiagos, stiprios 
r gštys. 
 

Papiėdoma informacija d ė sand ėiavimo s ėyg : 
Sand ėio pataėpos turi b ti sausos, v sios, 0 ÷  35 °C temperat ros.  
 

7.3. Konkretus ( - s) gaėutinio naudojimo b das (-ai)  
Produktas dozuojamas siurbliu dozatoriumi  Ėatiėo maitinimo vanden  prieš auĖšto sė gio siurbė . 
 

 
8 SKI RSNI S. POVEI KI O PREVENCI JA/ ASMENS APSAUGA 
 

8.1. Kontroė s parametrai 
Komponentai su nustatytomis ribin mis vert mis darbo aplinkoje: 
N ra duomen . 
 

8.2. PoveiĖio Ėontroė  
AtitinĖamos techninio vaėdymo priemon s 
Bendra pataėp  ventiėiacija. 
Asm nin s apsaugos priemon s 
Bendros saugos ir higienos priemon s 
Plauti rankas su muilu prieš vaėgant, r Ėant. Po darbo nusivilkti suteptus drabužius, avaėynę ir Ėt. Ned v ti 
užteršt  r b . 
Kv pavimo taĖ  apsaugos priemon s. Neb tina. 
AĖi  apsauga. Akiniai arba veido skydelis. 
Odos apsauga. Gumin s pirštin s, prasti darbo drabužiai. 
PoveiĖio apėinĖai Ėontroė  
Neleisti medžiagai pateĖti  Ėanaėizacij  arba drenaž . 
Nuoroda  papiėdomus sĖirsnius: 
Pėačiau ži r ti 7 sĖirsnyje. 
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9 SKI RSNI S. FIZIKIN S IR CHEMIN S SAVYB S 
 

9.1. I nformacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
I švaizda:     Bespalvis skystis; 
Kvapas:      Silpno kvapo medžiaga; 
Kvapo atsiradimo slenkstis:   Nenustatyta 
pH (prie 20 °C):    12,0 ÷  13,0; 
Lydimosi/užšaėimo temperat ra:  -5°C; 
Specifin  mas  (tanĖis)  (prie 20oC):  1,02 ±  0,05 g/cm3; 
Tirpumas:     Visiškai tirpus vandenyje; 
Pradin  virimo temperat ra ir virimo temperat ros intervaėas: 100 ÷  120 °C; 
Pėi psnio temperat ra:   Nenustatyta; 
Garavimo greitis:     Nenustatyta; 
Degumas (Ėiet  medžiag , duj ):  Netaikoma; 
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/ vanduo: Netaikoma; 
Savaiminio užsidegimo temperat ra: Nenustatyta; 
SĖiėimo temperat ra:    Nenustatyta; 
Sprogstamosios (sprogiosios) savyb s:  ProduĖtas n ra sprogus; 
Klampa:     Netaikoma; 
OĖsidacin s savyb s:    Netaikoma; 
 

Visos išvardintos s vyb s taiĖomos produĖtui. t.y. mišiniui. 
 

9.2. Kita informacija 
N ra svarbios papiėdomos informacijos. 
 

 
10 SKI RSNI S. STABI LUMAS I R REAKTI NGUMAS 
 

10.1. Reaktingumas 
Stabilus normaliomis naudojimo ir saugojimo s ėygomis. ProduĖtas yra vidutinio stiprumo baz . 
 

10.2. Cheminis stabilumas 
Medžiaga stabiėi toė, Ėoė sand ėiuojama t inkamai (žr. 7 sĖyri ) 
 

10.3. Pavojing  reaĖcij  gaėimyb  
Reaguoja su stipriomis neorganin s r gštimis. 
 

10.4. Vengtinos s ėygos 
AuĖšta temperat ra, ugnis, užšaėimas. 
 

10.5. Vengtinos medžiagos 
OĖsiduojančios medžiagos, metaėai, stiprios r gštys. 
 

10.6. Pavojingi skilimo produktai 
Fosforo oksidai, natrio oksidas. 
 

 
11 SKI RSNI S. TOKSIKOLOGIN  INFORMACIJA 
 

11.1. Informacija apie toĖsin  poveiĖ  
 

11.1.1. mus poveiĖis: 
PateĖus  aĖis. Tiesioginis kontaktas su produktu gali sukelti aĖi  gėeivin s dirginim . 
Patekus ant odos. Medžiagos s ėytis su oda gaėi suĖeėti chemin  odos dirginim .  
Per od  (triušis): 500 mg/24h – vidutinis 
Prarijus. Bandymai su žiurĖ mis:  LD50 =  7400  mg/kg;  bandymai su peė mis:  LD50 =  430  mg/kg. 
Ėv pus. N ra ėaĖus. 

 

11.1.2. L tinis poveiĖis 
Ėv pus. N ra ėaĖus. 

CMR poveikiai (kancerogenis,mutagenis ir toksiškumas reprodukcijai)  N ra duomen . 
Kontaktinis dermatitas/ Jautrinantis poveikis. Nenustatytas. 
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11.1.3. SveiĖat  sunĖinančios apėinĖyb s 
N ra duomen . 
 

 
12 SKI RSNI S. EKOLOGIN  INFORMACIJA 
 

12.1. Toksiškumas 
NeĖėasifiĖuojamas Ėaip apėinĖai pavojingas: neĖėasifiĖuojamas Ėaip pavojingas gyv nams ir vandens 
organizmams. Dideėi medžiagos ĖieĖiai, pateĖę  vanden , suĖeėia trumpaėaiĖ  ėoĖaėin  vandens šarmingumo 
padid jim . 
 

12.2. Judrumas 
Medžiaga n ra ėaĖi. 
 

12.3. Patvarumas ir skaidomumas 
Visiškai tirpi vandenyje. 
 

12.4. Bioakumuliacijos potencialas 
Biologiškai nesikaupia. 
 

12.5. Judrumas dirvožemyje 
N ra papiėdomos svarbios informacijos. 
 

Bendra pastaba: 
Draudžiama nesĖiest   produĖt  arba didesnius jo ĖieĖius išpiėti  gruntinius vandenis, vandens teėĖinius ar 
kanalizacijos sistemas. 
 

12.5. PTB vertinimo rezuėtatai 
Medžiaga nesukelia toksiškumo rizikos. 
 

12.6. Kitas neigiamas poveikis 
N ra duomen . 
 

 
13 SKI RSNI S. ATLIEK  TVARKYMAS 
 

13.1. AtėieĖ  tvarĖymo metodai 
Rekomendacijos 
Neėeidžiama išmesti atėieĖ  arba tuščios taros  apėinĖ , Ėartu su buitin mis atėieĖomis, neatėiĖus b tin  
veiĖsm , sieĖiant pašaėinti j  ĖenĖsming  poveiĖ  apėinĖai. Chemin s medžiagos bei užterštos taros šaėinimo 
b dai turi atitiĖti gaėiojančius apėinĖosaugos reiĖaėavimus. Tuščius Ėonteinerius reiĖia gr žinti tieĖ jui. 
Vaėymo priemon s: 
Vanduo, esant b tinybei naudojmai pėoviĖėiai. 
 

 
14 SKI RSNI S. INFORMACIJA APIE GABENIM  
 

JT numeris 
JT teisingas 
krovinio 
pavadinimas 

Gabenimo 
pavojingumo 
Ėėas  

PaĖuot s 
grup  

Pavojus aplinkai 
NesupaĖuot  Ėrovini  vežimas 
pagaė MARPOL 72/78 II pried  
ir IBC ĖodeĖs  

N ra N ra N ra N ra N ra  Netaikoma 

Transportavimo papildoma informacija: JoĖi  speciaėi  atsargumo priemoni  nereiĖia, išsĖyrus tas, 
kurios nurodytos 8 skyriuje. 
 

 
15 SKI SRNI S. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIM  
 

15.1. Su ĖonĖrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveiĖatos ir apėinĖos teis s aĖtai 
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d.d ė chemini  medžiag  registracijos, 
vertinimo, autorizacijos ir apribojim  (REACH), steigiantis Europos chemini  medžiag  agent r , iš daėies Ėeičiantis DireĖtyv  1999/45/ EB 
bei panaiĖinantis Tarybos regėament  (EEB) Nr. 793/93, Komisijos regėament  (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direĖtyv  76/769/EEB ir 
Komisijos direktyvas 91/ 155/ EEB, 93/ 67/ EEB, 93/ 105/ EB bei 2000/ 21/ EB (ES oficialus leidinys, Nr. L396, 2006-12-30, Ėėaid  atitaisymas - 
Nr. L 136/ 3, 2007-05-29). 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008  2008 m. gruodžio 16d. d ė chemini  medžiag  ir mišini  
ĖėasifiĖavimo, ženĖėinimo ir paĖavimo, iš daėies Ėeičiantis ir panaiĖinantis direĖtyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš daėies Ėeičiantis 
Regėament  (EB)  Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1). 
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KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 2010 m. geguž s 20 d. iš daėies Ėeičiantis Europos Parėamento ir Tarybos regėament  (EB) 
Nr. 1907/2006 d ė chemini  medžiag  registracijos, vertinimo, autorizacijos ir apribojim  (REACH). 

Pavojing  chemini  medžiag  ir preparat  ĖėasifiĖavimo ir ženĖėinimo tvarĖa. (Patvirtinta LR apėinĖos ministro ir sveiĖatos apsaugos 
ministro 2000 gruodžio 19 d. saĖymu 532/742, apėinĖos ministro ir sveiĖatos apsaugos ministro 2002 biržeėio 27 d. saĖymu Nr. 345/313 
patvirtinta redakcija ( Žinios, 2002, Nr. 81-3501). Pakeitimai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro ( Žinios, 2003, Nr. 81(1)-3703;  2005, Nr. 115-4196;  2007, Nr.66-2517. 

Pavojing  chemini  medžiag  ir preparat  paĖuot s reiĖaėavim  bei paĖavimo tvarĖa. (Patvirtinta apėinĖos ministro 2002 m. ėapĖričio 19 d. 
saĖymu Nr. 599, Žinios, 2002, Nr. 115-5151, 2008, Nr. 53-1989). 

Speciaėi  pirmosios medicinos pagaėbos priemoni  pavojing  chemini  medžiag  bei preparat  ir bioėogini  medžiag  suĖeėt  mi  
sveiĖatos sutriĖim  s rašas, patvirtintas Lietuvos RespubėiĖos sveiĖatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. saĖymu Nr. V-769, 
Žinios, 2004, Nr. 7-157). 

Lietuvos higienos norma HN 23 “Chemini  medžiag  profesinio poveiĖio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveiĖio vertinimo bendriej i 
reikalavimai”, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos RespubliĖos sociaėin s apsaugos ir darbo ministro 
2007 m.  spaėio 15 d. saĖymu Nr. V-827/ A1-287 (Žinios, 2007, Nr. 108-4434). 

Darbuotoj  apr pinimo asmenin mis apsaugin mis priemon mis nuostatai, patvirtinti Lietuvos RespubėiĖos sociaėin s apsaugos ir darbo 
ministro 2007 m. ėapĖričio 26 d. saĖymu Nr. A1-331 (Žinios, 2007, Nr. 123-5055). 

Europos sutartis d ė pavojing  Ėrovini  tarptautini  vežim  Ėeėiais (ADR), restuĖturizuota ADR 2001 m. ėeidimo sutartis, Vaėstyb s žinios, 
2003, Nr. 46 (1) -2057, 46 (2) -2057, 46 (3)  -2057, 46 (4) -2057. 

PaĖuoči  ir paĖuoči  atėieĖ  tvarĖymo taisyĖė s, patvirtintos apėinĖos ministro 2003 m. biržeėio 27 d. saĖymu Nr. 348, Žinios, 2002, Nr. 
81-3503. 

AtėieĖ  tvarĖymo taisyĖė s, patvirtintos  apėinĖos ministro 2003 m. gruodžio  30 d. saĖymu Nr. 722, Žinios, 2004, Nr. 68-2381, 2008, Nr. 
55-2109. 

Bendrosios chemini  medžiag  ir preparat  sandeėiavimo taisyĖė s, patvirtintos Lietuvos RespubėiĖos apėinĖos ministro 1998 m. gruodžio 
22d. saĖymu Nr. 272, Žinios, 1999, Nr. 31-896. 
 

15.2. Chemin s saugos vertinimas 
Mišinio cheminis saugos vertinimas nebuvo atliktas. 
 

 
16 SKI RSNI S. KI TA I NFORMACI JA 
 

I N-ECO®  3080- skirtas tik profesionaliam naudojimui. 
I N-ECO®  3080 saugos duomen  ėapai ir technin  informacija parengta gamintoj . 
Šie duomenys pagr sti m s  turimomis žiniomis , tačiau jie nesuteiĖia garantijos nei vienai produkto savybei ir 
nenustato teisišĖai gaėiojanči  sutartini  santyĖi . 
 

Pavojingumo fraz s pagaė Regėament  Nr. 1272/2008 II pried : 
N ra. 
 

Pateikta informacija saugos duomen  ėape yra teisinga, sĖirta saugiam tvarĖymui, naudojimui, perdirbimui, 
saugojimui, transportavimui, šaėinimui ir negaėi b ti ėaiĖoma garantijara ĖoĖyb s specifiĖacija. 
 

Santrump  ir aĖronim  paaišĖinimai: 
GHS arba CLP – Jungtini  Taut  Pasauėin s suderinto chemini  medžiag  mišini  ĖėasifiĖavimo ženklinimo 
sistema. 
CAS Nr. – Cheminiu medžiag  santrump  tarnybos suteiktas medžiagai registracijos numeris. 
EINECS Nr. – Europos esam  Ėomercini  chemini  medžiag  s rašo numeris. 
J – jautrinantis poveikis; 
K – kancerogeninis poveikis; 
M – mutageninis poveikis; 
RID –  Regėamentas d ė pavojing  Ėrovini  tarptaitini  vežim  geėežinĖeėiu. 
ADR – Europos sutartis d ė povojing  Ėrovini  tarptautini  vežim  Ėeėiais 
IATA  – Tarptautin  oro transporto asociacija. 
 

 
Ši medžiaga skirta profesionaliam naudojimui. Šiame saugos duomen  ėape pateiĖti duomenys turi b ti prieinami visiems, Ėuri  darbas yra 
susijęs su preparatu. Duomenys atitinĖa m s  turimas žinias ir yra sĖirti apib dinti chemin  produĖt  saugos ir sveikatos darbe, aplinkos 
apsaugos aspeĖtais. Saugos duomen  ėapo informacija bus papiėdyta atsiradus nauj  duomen  apie preparato poveiĖ  sveiĖatai ir apėinĖai, 
apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomen  ėape pateiĖta informacija neatsĖėeidžia Ėit  
specifini  preparato savybi . Mes neprisiimame joĖios atsaĖomyb s už nuostoėius ar žaė , atsiradusi  d ė preparato naudojimo ne pagaė 
pasĖirt  ir nesiėaiĖant auĖščiau nurodyt  reĖomendacij . 
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1. SKI RSNI S. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROV S ARBA MON S INDENTIFIKAVIMAS 
 

1.1. Produkto indentifikavimas 
Prekybinis pavadinimas:  I N-ECO®  3310 
Mišinio pavadinimas: Amoniako vandeninis tirpalas 
 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo b dai ir nerekomenduojami naudojimo b dai 
Nustatyti naudojimo b dai: 
Garo katil  ir Ėondensato ėinij  korozijos inhibitorius skirtas vandens apdirbimui. 
NereĖomenduojami naudojimo b dai: Nepateikta. 
 

TieĖ jas   UAB “Arionex LT” 

Adresas   Ašigalio g. 6c , Kaunas, LT-49142,  

Telefonas   + 370 37 214669   
Faksas   + 370 37 214668 

El. paštas:   info@arionex.lt 
Už saugos duomen  ėap  atsaĖingo Ėompetentingo asmens el. pašto adresas info@arionex.eu 
 

1.4. Pagalbos telefonas 
Lietuvos apsinuodijim  Ėontroė s ir informacijos biuras 
Telefonas:   8 5 236 20 52 
Faksas:   8 5 236 21 42 
El. paštas: info@tox.lt 
Bendras pagalbos telefonas:  112 
 

 
2. SKI RSNI S. GALI MI  PAVOJAI  
 

2.1.  Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 
Pagaė Regaėament  (EB) Nr. 1272/2008 [CPL/ GHS] 
 

Odos sdinimas 1 kat. H314 SmarĖiai nugedina od  ir aĖis. 
STOT SE 3 kat. H335 Gaėi dirginti Ėv pavimo taĖus. 

mus pavojus vandens apėinĖai 1 Ėat. H400 Labai toksiškas vandens organizmams. 
 

Klasifikavimo sistema: 
KėasifiĖacija vyĖdoma pagaė dabartinius EB s rašus. Informacija papiėdyta iš technin s ėiterat ros ir tieĖ j  
moni  pateiĖt  duomen . 

 

2.2. Ženklinimo elementai 
 

Pagal Reglamento (EB)  Nr. 1272/ 2008 [CLP/ GHS] 
Produktas klasifikuojamas pagal CLP taisykles. 
Pavojaus piktogramos: 

   
     GHS05        GHS09 
 

Signaliniai žodžiai: Pavojinga. 
EtiĖet je pažym ti pavojingi Ėomponentai: 
Amoniakas. 
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Pavojingumo fraz s: 
H314 SmarĖiai nugedina od  ir aĖis. 
H335 Gali dirginti Ėv pavimo taĖus. 
H400 Labai toksiškas vandens organizmams. 
 

Atsargumo fraz s: 
P260 Ne Ėv pti gar . 
P264 Po naudojimo Ėruopščiai nupėauti ranĖas. 
P280 M v ti apsaugines pirštines/d v ti apsauginius drabužius/naudoti aĖi  (veido) apsaugos priemones. 
P301+ P330+ P331 PRARIJUS: išsĖaėauti burn . NESKATINTI v mimo. 
P303+ P361+ P353 PATEKUS ANT ODOS(arba pėauĖ ): Nedeėsiant nuviėĖti/pašaėinti visus užterštus 
drabužius. Od  nupėauti vandeniu/čiurĖšėe. 
P363 Užterštus drabužius išsĖaėbti prieš v ė juos apsiveėĖant. 
P304+ P340 KV PUS: Išnešti nuĖent jus j   gryn  or ; jam b tina ramyb  ir pad tis, ėeidžianti ėaisvai 
Ėv puoti. 
P310 Nedeėsiant sĖambinti  APSINUODIJIM  KONTROL S IR INFORMACIJOS BIUR  arba Ėreiptis  
gydytoj . 
P321 Speciaėios priemon s: pateĖus ant odos gaėima pėauti 0,5 % boro r gšties tirpaėu. 
P305+P351+P338 PATEKUS  AKIS: Atsargiai pėauti vandeniu Ėeėias minutes. Išimti ĖontaĖtinius ėęšius, jeigu 
j ie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 
P405 LaiĖyti užraĖint . 
P273 Saugot i, Ėad nepateĖt   apėinĖ . 
 

2.3. Kiti pavojai 
 

PBT ir vPvB rezuėtat  vertinimas 
PBT: netaikoma. 
vPvB: netaikoma. 
 

 
3. SKI RSNI S. SUD TIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAM SIAS DALIS 

 

3.1. Mišinio sud tis 
Medžiagos pavadinimas: Amoniako vandeninis tirpalas. 
Pavojingos sudedamosios dalys:  pagal reglamento Nr. 1272/2008/EB reikalavimus. 
, 

CAS Nr. 
EI NECS 

Nr. 

REACH 
registracijos 

Nr. 

Mas s (t rio) 
dalis, %  

Cheminis pavadinimas 
Klasifikacija pagal Reglamento 
(EB)  Nr. 1272/ 2008 [CLP/ GHS]  

reikalavimus 

1336-21-6 215-647-6 
01-

2119488876-
14-0000 

< 5 Amoniakas 
Skin Corr. 1B H314 

Aquatic Acute 1 H400 
STOT SE 3 H335  

 

I nformacija apie rizikos frazes pateikta 16 skirsnyje.  
 

 
4. SKI RSNI S. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMON S 
 

4.1. Pirmosios pagaėbos priemoni  s rašas 
Bendra informacija 
Visus produĖtu suteptus r bus nedelsiant pašalinti. Visais atvejais, Ėai Ėyėa abejoni  ar pasireišĖia paĖenĖimo 
sveiĖatai požymiai, nedeėsiant Ėreiptis  gydytoj . Jei nuĖent jęs praradęs s monę, negaėima duoti nieĖo gerti 
ar d ti Ė  nors  burn . tarus ar nustačius apsinuodijim  šia medžiaga, b tina nedeėsiant Ėreiptis  
Apsinuodijim  Ėontroė s ir informacijos biur  teė. (8į5) 236 20 52. 
Ėv pus 

Nedeėsiant nutrauĖti ĖontaĖt  - išeiti arba išvesti nuĖent jus j   tyr  or .Jeigu yra gaėimyb  duoti deguinies 
ĖauĖę, suteiĖti ramybę. Kreiptis  gydytoj . 
PateĖus  aĖis 
Nedeėsiant pėauti aĖis švariu vandeniu ne trumpiau Ėaip 15 minuči , atsargiai paĖeėiant ir nuėeidžiant voĖus. 
Kreiptis  aĖi  gydytoj . 
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Patekus ant odos 
Nusiimti užterštus drabužius, avaėynę ir t.t., o prieš paĖartotin  j  panaudojim  – nuvalyti ir išskalbti. 
Nupėauti paveiĖt  viet  dideėiu ĖieĖiu vandens su muiėu. Jei pasireišĖia dirginimas ar nudegimai, Ėreiptis  
gydytoj . 
Prarijus 
Prapėauti burn , išgerti ne mažiau 1,5 ė vandens. NesuĖeėti v mimo. Nedeėsiant Ėreiptis  gydytoj . 
 

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveiĖis ( mus ir uždeėstas) 
N ra nustatyta papildomos svarbios informacijos. 
 

4.3. Nurodymas apie bet ĖoĖias neatid ėiotinas medicinos pagaėbos  ir speciaėaus gydymo 
reiĖaėingum  

N ra svarbios papiėdomos informacijos. 
 

tarus ar nustačius apsinuodijim  šia medžiaga , b tina nedeėsiant Ėreiptis  Apsinuodim  
Ėontroė s ir informacijos biur  teė. (8-5)  236 20 52. 
 

 
5. SKI RSNI S. PRIEŠGAISRIN S PRIEMON S 
 

5.1. Gesinimo priemon s 
TinĖamos gesinimo priemon s 
Visos:  Vanduo, sausi miėteėiai, angėies dvideguonis putos, sm ėis.  
Naudoti respiratorius bei apsauginius drabužius. Jeigu vyĖo ĖontaĖtas su grynu produĖtu arba prasĖiestu 
vandeniu gaisro metu, NEDELSIANT nusirengti visus suteptus drabužius ir nusipėauti paveiĖtas Ė no vietas 
su vandeniu ir muiėu (žr. 4 sĖyri ). SurinĖti gesinimo ėiĖučius, supiėti  tam sĖirt  Ėonteiner  ir utiėizuoti pagaė 
gaėiojančius vietinius apėinĖosaugos reiĖaėavimus. vyĖio viet  prapėauti dideėiu ĖieĖiu vandens. 
 

NetinĖamos gesinimo priemon s 
N ra duomen . 
 

5.2. Speciaė s medžiagos ar mišinio Ėeėiami pavojai 
Degimo metu gali išsiskirti toksiškas  azoto oksidai:  NOx, CO2, CO bei ĖenĖsmingi d mai. 
 

5.3. Patarimai gaisrininkams. 
D v ti apsaugin s darbo priemones, toĖias Ėaip autonominiai Ėv pavimo aparatai, batai, darbo drabužiai, 
pirštin s, aĖi  ir veido apsaugos. 
 

5.4. Kita informacija 
N ra informacijos. 
 

 
6. SKI RSNI S. AVARIJ  LIKVIDAVIMO PRIEMON S 
 

6.1.  Asmens atsargumo priemon s, apsaugos proemon s ir sĖubios pagaėbos priemon s 
Vengti pateĖimo ant odos,  aĖis ir Ėv pavimo taĖus. Naudoti asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 
skyriuje. 
 

6.2. EĖoėogin s atsargumo priemon s 
Vengti Ėoncentruoto produĖto išsiėiejimo, nepiėti jo  Ėanaėizacij , drenaž , paviršinius ir gruntinius vandenis.  
 

6.3. Izoėiavimo ir vaėymo proced ros bei priemon s 
Išsiėiejusi  medžiag  surinĖti inertriniu absorbentu (pjuvenomis, sm ėiu, vermiĖuėitu), supiėti  tam sĖirt  
Ėonteiner  ir utiėizuoti pagaė gaėiojančius vietinius apėinĖosaugos reiĖaėavimus. Išsiėiejimo viet  prapėauti 
dideliu kiekiu vandens. Vietas Ėur buvo išsiėiejęs produĖtas, prapėauti vandeniu. Neutraėizuoti iĖi 5 % acto 
r gšties tirpaėu, jeigu atėieĖos negaėi b ti naudojamos Ėaip tr ša d ė j  užterštumo. AtėieĖ  šaėinimas – ži r ti 
12 sĖirsn .  
 

6.4. Nuoroda  Ėitus sĖirsnius 
Kaip saugiai naudoti, ži r ti 7 sĖirsn ,  
Asmenin s apsaugos priemon s nurodytos 8 sĖirsnyje. 
Cheminio preapaarto atėieĖ  tvarĖymas nurodytas 13 sĖirsnyje. 
  



 

SAUGOS DUOMEN  LAPAS 
I N-ECO®  3310 
Pagal Reglamento Nr. 453/2010/EB – I I  pried  

Versija:  2016-04-18 /  LT 

 
  Lapas:    4 /8 
 

 
7. SKI RSNI S. NAUDOJI MAS I R SAND LIAVIMAS 
 

7.1. Su saugiu tvarĖymu susijusios atsargumo priemon s 
Darbo vietoje rengti ger  ventiėiacija. Darbo vietoje nevaėgyti, negerti ir ner Ėyti. D v ti asmenines 
apsaugos priemones. Ne Ėv pti gar . Nemaišyti su nesuderinamonis medžiagomis.  
 

7.2. Saugaus sand ėiavimo s ėygos, sĖaitant visus nesuderinamumus 
Medžiaga ėaiĖoma sandariai uždaryta prastose sand ėio pataėpose sausoje, v sioje vietoje, atoĖiau nuo 
ugnies ir sprogim , auĖštos temperat ros, tiesiogini  sauė s spinduėi . 
Nurodymai d ė ribinio chemin s medžiagos, preparato ĖieĖio, gaėimo sandeliuoti nurodytomos 
s ėygomis: 
Papiėdoma informacija d ė sandeėiavimo s ėyg : 
Sand ėio pataėpos turi b ti sausos, v sios, 0 ÷  35 °C temperat ros. Vengti produkto šilumos, auĖšt  
temperat r  ir tiesiogini  sauė s spinduėi . 
Nesugerinamos medžiagos: stipr s oĖsidatoriai, stiprios r gštys, stipr s šarmai, aėiuminis, cinĖas, varis, vario 
ėydiniai, geėežis, degios ir greitai užsidegančios medžiagos.  
 

7.3. Konkretus ( - s) gaėutinio naudojimo b das (-ai)  
Medžiaga paruošta naudojimui, dozuojama koncentruota siurbliu dozatoriumi  maitinimo siurbė . 

 

 
8. SKI RSNI S. POVEI KI O PREVENCI JA (ASMENS APSAUGA) 
 

8.1. Kontroė s parametrai 
Kompomentai su nustatytomis ribin mis vert mis darbo vienoje: HN:23:2011 
 

Cheminė 
medžiaga 

Ribinis dydis 

Poveikio 
sveikatai 
ypatumų 
žymenys 

Ilgalaikio 
poveikio 

ribinis dydis 
(IPRD) 

Trumpalaikio 
poveikio ribinis 

dydis 
(TPRD) 

Neviršytinas 
ribinis dydis 

(NRD) 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas CAS Nr. mg/m3  ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

 

1. 
Amoniakas (bevandenis) 7664-41-7 14 20 36 50 - -  

 

mus/ trumpaėaiĖis/iėgaėaiĖis DNEL/DMEL pramon s (profesionaėiam) darbuotojui per od : 6,8 mg/m3 NH3. 
mus/ trumpaėiaĖis/iėgaėaiĖis DNEL/DMEL pramon s darbuotojui, Ėv pus 47,6 mg/m3 NH3  

mus/ trumpaėaiĖis/iėgaėaiĖis DNEL/DMEL profesionaėiam darbuotojui per od : 23,8 mg/m3 NH3 

UK- TWA (8 val periodas):  7 mg/m3. 
UK- STEL (15 min. trumpalaikis):  25 mg/m3. 
Pranc zija – VME ( 8 val periodas):  7 mg/m3. 
Pranc zija – VLE ( trumpalaikis):  14 mg/m3. 
Vokietija – MAK :  14 mg/m3 

 

8.2. PoveiĖio Ėontroė  
AtitinĖamos techninio vaėdymo priemon s 
Bendra pataėp  ventiėiacija. Vengti kontakto su amokiaku ir jo garais. Vengti išsiliej imo.  
Asm nin s apsaugos priemon s 
Bendros saugos ir higienos priemon s 
Plauti rankas su muilu prieš valgant, r Ėant. Po darbo nusiviėĖti suteptus drabužius, avaėynę ir Ėt. Ned v ti 
užteršt  r b . 
Kv pavimo taĖ  apsaugos priemon s. Respiratoriai, ĖauĖ s su A2B2E2K2 fiėtrais. 
AĖi  apsauga. Sandar s akiniai arba veido skydelis. 
Odos apsauga. Gumin s pirštin s, prasti darbo drabužiai, guminiai batai. PasirinĖtos apsaugin s pirštin s 
turi atitikti standarto EN 374 nustatytus reikalavimus. 
PoveiĖio apėinĖai Ėontroė  
Neėeisti medžiagai pateĖti  Ėanaėizacij  arba drenaž . 
8.3. Nuoroda  papiėdomus sĖirsnius: 
Pėačiau ži r ti 7 skirsnyje. 
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9. SKI RSNI S. FIZIKIN S IR CHEMIN S SAVYB S 
 

9.1. I nformacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
I švaizda:    Bespalvis arba gelsvas skystis;   
Kvapas:    Aštrus; 
Kvapo atsiradimo slenkstis:  5-25ppm;  

pH (20 °C) :    11,7 (1%  vandeninio tirpalo); 
Virimo temperat ra:    38°C 101,3 kPa (25% NH3); 
Lydimosi temperat ra:  -77°C; 
Pėi psnio temperat ra:  NetaiĖoma, nes organin  medžiaga; 
Užšaėimo temperat ra, °C:  Nenustatyta; 
Garavimo greitis:   Nenustatyta; 
Degumas(Ėiet j  medžiag ): Degus pagaė dujin  amoniaĖ ; 
Gar  sė gis:    Nenustatyta; 
Santykinis tankis, g/ cm3:  0,907 ±  0,05; 
Tirpumas:    Visiškai tirpus vandenyje 
Gar  sė gis:    127,5 kPa; 
Gar  tanĖis:    0,771 kg/m3; 
Pasiskirstymo koeficientas(n-oktanolis/ vanduo):Netaikoma; 
Savaiminio užsidegimo temperat ra: Nenustatyta; 
SĖiėimo temperat ra:   Nenustatyta; 
Klampa:     0,00982 cP esant 20°C ; 
Sprogstamosios (sprogiosios) savyb s:Nenustatyta;  
OĖsidacin s savyb s:   N ra. 
 

9.2. Kita informacija 
N ra svarbios papiėdomos informacijos. 
 

 
10. SKI RSNI S. STABI LUMAS I R REAKTI NGUMAS 

 

10.1. Reaktingumas 
Amoniakas reaguoja su hipochloritais, gyvsidabriu ir halogenais, sudarydamas nestabilius sprogius junginius. 
Ardo var , cinĖ , aėiumin , Ėadm  ir j  junginius. Reaguoja su gyvsidabrio ir sidabro oksidais, sudarydamas 
junginius, sprogius nuo mechanini  sm gi . AmoniaĖo garai gaėi audringai reaguoti su azoto oĖsidais ir 
stipriomis r gštimis.  
 

10.2. Cheminis stabilumas 
Medžiaga stabiėi toė, Ėoė sand ėiuojama tinĖamai (žr. 7 sĖyri ). 
 

10.3. Pavojing  reaĖcij  gaėimyb . 
Egzotermin  reaĖcija (išsisĖiria šiėuma) su r gštimis. 
 

10.3. Vengtinos s ėygos 
Vengti kontakto su stipriais oksidatorais (peroĖsidu), stipriomis r gštimis, vario ėydiniais ir aėiuminiu. Vengti 
konteinerio šildymo arba mechaninio sandarumo pažeidim . Saugoti nuo tiesiogini  sauė s spinduėi , šiėumos 
ir užsidegimo šaėtini . 
 

10.4. Nesuderinamos s ėygos 
Degios ir greitai užsidegančios medžiagos, varis, vario ėydiniai, cinĖas, r gštys, oĖsidatoriai. 
 

10.5. Pavojingi skilimo produktai 
Produktas stabilus, bet kaitinant gali išsiskirti dujiniai skilimo produktai:  NOx, CO2, CO bei ĖenĖsmingi d mai. 
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11. SKI RSNI S. TOKSIKOLOGIN  INFORMACIJA 
 

11.1. I nformacija apie toksin  poveiĖ  
11.1.1.  mus toksiškumas 
PateĖus  aĖis. Tiesioginis ĖontaĖtas su medžiaga gaėi suĖeėti aĖi  gėeivin s pažeidimus. 
Patekus ant odos. Medžiagos s ėytis su oda gaėi suĖeėti odos dirginim . Užsitęsęs poveiĖis gaėi sukelti 
cheminius odos nudegimus. 
Prarijus. Kenksmingas prarijus. LD50 =  350 mg/m3 (žiurĖ s). 
Ėv pus. KenĖsmingas Ėv pus. LC50 =  2940-13770 mg/m3 (žiurĖ s). 

 

11.1.2. L tinis poveiĖis 
Ėv pus. N ra duomen . 

CMR poveikis(  kancerogeninis, mutageninis ir tokiškas reprodukcijai) : N ra duomen . 
Kontaktinis dermatitas/ Jautrinantis poveikis. Alergiškiems, jautriems asmenims gali išsivystyti 
dermatitas. 
11.1.3. SveiĖat  sunĖinačios apėinĖyb s 
N ra duomen . 
 

 
12. SKI RSNI S. EKOLOGIN  INFORMACIJA 
 

12.1. Toksiškumas  
Toksinis poveikis aplinkai:  Dideli medžiagos ĖieĖiai, pateĖę  vanden , suĖeėia trumpaėaiĖ  ėoĖaėin  vandens 
šarmingumo padid jim . 
Žuvims: LC50 – 1,60-1,96 mg/ l /  48 val. 
Vandens bestuburiams: Daphnia LC50 – 101 mg/ l / 48val. 
 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas  
NetaiĖoma organin ms medžiagoms. 
 

12.3. Eėgsena eĖoėogin je sistemoje 
NH+ jon  absorbuoja dirvožemis. Dirvožemyje amoniaĖ  miĖroorganizmai greitai oĖsiduoja iĖi nitrato jon . 
 

12.4. Bioakumuliacijos potencialas 
Potencilas žemas. 
 

12.5. Judumas dirvožemyje 
NH+jon  absorbuoja dirvožemis. Dirvožemyje amoniaĖ  miĖroorganizmai greitai oĖsiduoja iĖi nitrato jon  
 

12.5. PTB ir vPvB vertinimo rezultatai 
PBT: Netaikoma. 
vPvB: Netaikoma. 
 

12.6. Kitas nepageidautinas poveikis 
N ra duomen . 
 

 
13. SKI RSNI S. ATLIEK  TVARKYMAS 
13.1. AtėieĖ  tavrĖymo metodai 
 

Rekomendacijos: 
Neėeidžiama išmesti atėieĖ  arba tuščios taros  apėinĖ , neatėiĖus b tin  veiĖsm , sieĖiant pašaėinti j  
ĖenĖsming  poveiĖ  apėinĖai. Chemin s medžiagos bei užterštos taros šaėinimo b dai turi atitiĖti gaėiojančius 
aplinkosaugos reiĖaėavimus. Tuščius Ėonteinerius reiĖia gr žinti tieĖ jui. 
AtėieĖ  dodas: 03 02 06 AmoniaĖo hidroĖsidas 
Nevaėytos paĖuot s 
Rekomendacijos: 
Tuščias nevaėytas paĖuot s draudžiama išmesti  atėieĖas ir apėinĖ . 
Vaėymo priemon s: 
Vanduo, esant b tinybei, naudojmai plovikliai. 
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14. SKI RSNI S.  INFORMACIJA APIE GABENIM  
 

JT 
numeris 

JT teisingas krovinio 
pavadinimas 

Gabenimo 
pavojingumo 

Ėėas  

PaĖuot s 
grup  

Klasifikacinis 
kodas 

Pavojus 
indentifikacijos 

numeris 

NesupaĖuot  Ėrovini  
vežimas pagal 

MARPOL 72/ 78 I I  
pried  ir IBC ĖodeĖs  

2672 

Amoniako tirpalas 
vandenyje, kurio 

santikinis tankis 15 oC 
temperat roje nuo 

0,880 iki 0,957, turintis 
daugiau kaip 10 % , bet 
ne daugiau kaip 35 %  

aminiako. 

8 I I I  C5 80 Netaikoma 

 

Mišiniui n ra taiĖomi pavojing  Ėrovini  vežimo (RID/ADR, IATA, IMO) reiĖaėavimai ir ĖėasifiĖavimas 
nereiĖaėingas. JoĖi  speciaėi  atsargumo priemoni  nereiĖia, išsĖyrus tas, Ėurios pamin tos 8 sĖyriuje. 
Transportavimo papildoma informacija: 
Garantuoti, kad transporto priemon  apsaugot  nuo užšaėimo. 
 

 
15. SKI RSNI S. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIM  
 

15.1. Su ĖonĖrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveiĖatos ir apėinĖos teis s aĖtai  
 

EUROPOS PARLAMENTO I R TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/ 2006 2006 m. gruodžio 18 d.d ė chemini  medžiag  registracijos, 
vertinimo, autorizacijos ir apribojim  (REACH), steigiantis Europos chemini  medžiag  agent r , iš daėies Ėeičiantis DireĖtyv  
1999/45/EB bei panaiĖinantis Tarybos regėament  (EEB) Nr. 793/93, Komisijos regėament  (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direĖtyv  
76/ 769/ EEB ir Komisijos direktyvas 91/ 155/ EEB, 93/ 67/ EEB, 93/ 105/ EB bei 2000/ 21/ EB (ES oficialus leidinys, Nr. L396, 2006-12-30, 
Ėėaid  atitaisymas - Nr. L 136/ 3, 2007-05-29). 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008  2008 m. gruodžio 16d. d ė chemini  medžiag  ir mišini  
ĖėasifiĖavimo, ženĖėinimo ir paĖavimo, iš daėies Ėeičiantis ir panaiĖinantis direĖtyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš daėies Ėeičiantis 
Regėament  (EB)  Nr. 1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1).  

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 2010 m. geguž s 20 d. iš daėies Ėeičiantis Europos Parėamento ir Tarybos regėament  
(EB) Nr. 1907/2006 d ė chemini  medžiag  registracijos, vertinimo, autorizacijos ir apribojim  (REACH). 

Pavojing  chemini  medžiag  ir preparat  ĖėasifiĖavimo ir ženĖėinimo tvarĖa. (Patvirtinta LR apėinĖos ministro ir sveiĖatos apsaugos 
ministro 2000 gruodžio 19 d. saĖymu 532/742, apėinĖos ministro ir sveiĖatos apsaugos ministro 2002 biržeėio 27 d. saĖymu  

Nr. 345/ 313 patvirtinta redakcija (  Žinios, 2002, Nr. 81-3501). Pakeitimai patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro ( Žinios, 2003, Nr. 81(1)-3703;  2005, Nr. 115-4196;  2007, Nr.66-2517. 

Pavojing  chemini  medžiag  ir preparat  paĖuot s reiĖaėavim  bei paĖavimo tvarĖa. (Patvirtinta apėinĖos ministro 2002 m. ėapĖričio 19 
d. saĖymu Nr. 599, Žinios, 2002, Nr. 115-5151, 2008, Nr. 53-1989). 

Speciaėi  pirmosios medicinos pagaėbos priemoni  pavojing  chemini  medžiag  bei preparat  ir bioėogini  medžiag  suĖeėt  mi  
sveiĖatos sutriĖim  s rašas, patvirtintas Lietuvos RespubėiĖos sveiĖatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. saĖymu Nr. V-769, 
Žinios, 2004, Nr. 7-157). 

Lietuvos higienos norma HN  23 “Chemini  medžiag  profesinio poveiĖio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveiĖio vertinimo bendrieji 
reikalavimai”, patvirtinti Lietuvos RespubėiĖos sveiĖatos apsaugos ministro ir Lietuvos RespubėiĖos sociaėin s apsaugos ir darbo ministro 
2007 m.  spalio 15 d. saĖymu Nr. V-827/ A1-287 (Žinios, 2007, Nr. 108-4434). 

Darbuotoj  apr pinimo asmenin mis apsaugin mis priemon mis nuostatai, patvirtinti Lietuvos RespubėiĖos sociaėin s apsaugos ir darbo 
ministro 2007 m. ėapĖričio 26 d. saĖymu Nr. A1-331 (Žinios, 2007, Nr. 123-5055).  

Europos sutartis d ė pavojing  Ėrovini  tarptautini  vežim  Ėeėiais (ADR), restuĖturizuota ADR 2001 m. ėeidimo sutartis, Vaėstyb s žinios, 
2003, Nr. 46 (1) -2057, 46 (2) -2057, 46 (3)  -2057, 46 (4) -2057.  

PaĖuoči  ir paĖuoči  atėieĖ  tvarĖymo taisyĖė s, patvirtintos apėinĖos ministro 2003 m. biržeėio 27 d. saĖymu Nr. 348, Žinios, 2002, Nr. 
81-3503. 

AtėieĖ  tvarĖymo taisyĖė s, patvirtintos  apėinĖos ministro 2003 m. gruodžio  30 d. saĖymu Nr. 722, Žinios, 2004, Nr. 68-2381, 2008, Nr.  
55-2109. 

Bendrosios chemini  medžiag  ir preparat  sandeėiavimo taisyĖė s, patvirtintos Lietuvos RespubėiĖos apėinĖos ministro 1998 m. gruodžio 
22d. saĖymu Nr. 272, Žinios, 1999, Nr. 31-896. 

15.2. Chemin s saugos vertinimas 
Mišinio cheminis saugos vertinimas nebuvo atliktas. 
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16. SKI RSNI S. KI TA I NFORMACI JA 
 

I N-ECO 3310  - skirtas tik profesionaliam naudojimui. 
I N-ECO 3310  saugos duomen  ėapai ir technin  informacija parengti gamintoj .  
Šie duomenys pagr sti m s  turimomis žiniomis, tačiau jie nesuteiĖia garantijos  nei vienai produĖto savybei 
ir nenustato teisišĖai gaėiojanči  sutartini  santyĖi .  
 

Pavojingumo fraz s pagaė Regėament  Nr. 1272/2008 II pried : 
H314 SmarĖiai nugedina od  ir akis. 
H335 Gaėi dirginti Ėv pavimo taĖus. 
H400 Labai toksiškas vandens organizmams. 
 

PateiĖta informacija saugos duomen  ėape yra teisinga, sĖirta saugiam tvarĖymui, naudojimui, perdirbimui, 
saugojimui, transportavimui, šaėinimui ir negaėi b ti ėaiĖoma garantijara ĖoĖyb s specifiĖacija.  
 

Santrump  ir aĖronim  paaišĖinimai: 
GHS arba CLP – Jungtini  Taut  Pasauėin s suderinto chemini  medžiag  mišini  ĖėasifiĖavimo irenĖėinimo 
sistema.  
CAS Nr. – Cheminiu medžiag  santrump  tarnybos suteiĖtas medžiagai registracijos numeris. 
EINECS Nr. – Europos esam  Ėomercini  chemini  medžiag  s rašo numeris. 
DNEL - chemin s medžiagos poveiĖio ribin  vert , Ėurios neder t  viršyti poveiĖio žmon ms atveju. 
LD50 - Doz , nuo Ėurios miršta 50% popuėiacijos nari . Vidutin  mirtina doz  
LC50 - vidutin  mirtina Ėoncentracija 
RID –  Regėamentas d ė pavojing  Ėrovini  tarptaitini  vežim  geėežinĖeėiu. 
ADR – Europos sutartis d ė povojing  Ėrovini  tarptautini  vežim  Ėeėiais 
IATA  – Tarptautin  oro transporto asociacija. 
ICAO - saugaus pavojing  Ėrovini  vežimo oru technin s instruĖcijos.2 
IMDG - tarptautinis pavojing  Ėrovini  vežimas j ra.  
PBT - patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas. 
STOT - specifinis toĖsišĖumas ĖonĖrečiam organui. 
TWA – svorinis laiko vidurkis. 
STEL – trumpalaikio poveikio riba 
TLV – sėenĖčio ribin  vert  
UN – Jungtin s Tautos 
 

 
Ši medžiaga sĖirta profesionaėiam naudojimui. Šiame saugos duomen  ėape pateiĖti duomenys turi b ti prieinami visiems, Ėuri  darbas 
yra susijęs su preparatu. Duomenys atitinĖa m s  turimas žinias ir yra sĖirti apib dinti chemin  produĖt  saugos ir sveiĖatos darbe,  
apėinĖos apsaugos aspeĖtais. Saugos duomen  ėapo informacija bus papiėdyta atsiradus nauj  duomen  apie preparato poveiĖ  sveikatai 
ir apėinĖai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visišĖai išvengti. Saugos duomen  ėape pateiĖta informacija 
neatsĖėeidžia Ėit  specifini  preparato savybi . Mes neprisiimame joĖios atsaĖomyb s už nuostoėius ar žaė , atsiradusi  d ė preparato 
naudojimo ne pagaė pasĖirt  ir nesiėaiĖant auĖščiau nurodyt  reĖomendacij . 
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Ringuvos g. 53, LT-45245 Kaunas 

Tel.: (37) 49 10 79; faks.: (37) 49 10 80 
www.margunas.lt

1.1. Produkto identifikatorius 

Chemin�s medžiagos pavadinimas: CITRIN� R�GŠTIS 
Komercinis pavadinimas:   CITRIN� R�GŠTIS (monohidratas) 
CAS Nr.:    5949-29-1 
EINECS Nr.:    201-069-1  
REACH registracijos numeris:  01-2119457026-42-0000
Kiti pavadinimai (sinonimai): 2-hidroksi-1,2,3-propantrikarboksir�gštis (monohidratas), �-
hidroksitrikarbalitin� r�gštis (monohidratas). 
1.2 Medžiagos nustatyti naudojimo b�dai ir nerekomenduojami naudojimo b�dai 
Nustatyti naudojimo b�dai: naudojama maisto pramon�je kaip r�gštingum� reguliuojanti medžiaga, 
antioksidatorius ir izoliuojanti medžiaga (maisto priedas E 330), farmacijos pramon�je, plovikli�
gamybai, kaip buferin� ir rišan�ioji medžiaga. 
Nerekomenduojami naudojimo b�dai: n�ra. 
1.3. Informacija apie Saugos duomen� lapo teik�j�
Tiek�jas: ���������	
���
El. pašto adresas: margunas@margunas.lt  
Už saugos duomen� lap� atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: zita@margunas.lt  
1.4. Pagalbos telefono numeris: Lietuvos apsinuodijim� kontrol�s ir informacijos biuras,  Šiltnami�
g. 29, LT-2043 Vilnius, telefonas: (8 5) 236 20 52; el.paštas: info@tox.lt  

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas: 
Klasifikavimas pagal Reglament� (EB) Nr. 1272/2008 (GHS klasifikavimas): 
Eye Irrit. 2  H319 Sukelia smark� aki� dirginim�. 
Chemin�s medžiagos klasifikavimas pagal Tarybos Direktyv� 67/548/EEB: 
Xi;  R36. 
2.2. Ženklinimo elementai: 
Ženklinimas pagal Tarybos Direktyv� 67/548/EEB: 
CITRIN� R�GŠTIS (monohidratas). CAS Nr. 5949-29-1, EB Nr. 201-069-1.  

Pavojingumo simboliai: 

  Xi       DIRGINANTI 

Rizikos fraz�s: 
R36 Dirgina akis. 
Saugos fraz�s: 
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S25-26  Vengti patekimo � akis. Patekus � akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis �
gydytoj�. 

Ženklinimas pagal reglament� Nr. 1272/2008EB  (GHS ženklinimas): 

CITRIN� R�GŠTIS (monohidratas). CAS Nr. 5949-29-1, EB Nr. 201-069-1.  
Signalinis žodis:  Wng  Atsargiai 
Pavojaus piktogramos:

 GHS07  

Pavojingumo fraz�s: 

H319 Sukelia smark� aki� dirginim�

Atsargumo fraz�s: 

P264    Po naudojimo kruopš�iai nuplauti rankas. 
P280  Naudoti aki� (veido) apsaugos priemones. 
P305 + P351 + P338 PATEKUS 	 AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius 

l
šius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 
P337 + P313  Jei aki� dirginimas nepraeina: kreiptis � gydytoj�. 

2.3. Kiti pavojai: Nežinomi. 
2.4. Papildoma informacija: Nežinoma. 

Empirin� (molekulin�) formul�: C6H8O7xH2O / HOOCCH2C(OH)(COOH)CH2COOHxH2O 
Molekulin� mas�: 210,15 
Medžiaga:

CAS Nr. EC  Nr. 
Cheminis 

pavadinimas 
Koncentracija  

(mas�s %) 

Klasifikacija pagal 
67/548/EEB, 
1999/45/EB 
reikalavimus 

Klasifikacija 
pagal 

CLP/GHS 
reikalavimus 

5949-29-1 201-069-1 citrin� r�gštis 99,5 – 100,5 Xi; R36 
Eye Irrit. 2; 

H319 
Pastaba:  pavojingumo simboli�, piktogram�, rizikos frazi�, pavojingumo klasi� tekstai ir kit�
žymen� išaiškinimai pateikti 2 ir 16 skyriuose. 

4.1. Pirmosios pagalbos priemoni� aprašymas 
Bendra informacija: visais atvejais, kai kyla abejoni� ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, 
nedelsiant kreiptis � gydytoj�. Jei nukent�j
s prarad
s s�mon
, negalima duoti nieko gerti ar d�ti k�
nors � burn�. 	tarus ar nusta�ius apsinuodijim� šia medžiaga, b�tina nedelsiant kreiptis � Apsinuodijim�
kontrol�s ir informacijos biur� tel. (8~5) 236 20 52. 
�kv�pus: �kv�pus dulki�, išeiti ar išnešti nukent�jus�j� � tyr� or�, suteikti ramyb
. 
Patekus ant odos: nurengti suteptus drabužius, plauti vandeniu pažeistas odos vietas ne trumpiau kaip 
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15 minu�i�. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis � gydytoj�.  
Patekus � akis: plauti akis ir veid� vandeniu ne trumpiau kaip 10 – 15 minu�i�. Jei �manoma, išimti 
kontaktinius l
šius. Nedelsiant kviesti gydytoj�. 
Prarijus: praskalauti burn� vandeniu, išgerti 1-2 stiklines vandens. Pasikonsultuoti su gydytoju. 
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (�mus ir uždelstas) 
Smarkus aki� pažeidimas/dirginimas: Eye Irrit. 2. 
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatid�liotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 
reikalingum�
Pasikonsultuoti su gydytoju. 

5.1. Gesinimo priemon�s 
5.1.1. Tinkamos gaisro gesinimo priemon�s: vandens �iurkšl�, milteliniai gesintuvai, alkoholiams 
atsparios putos, anglies dioksidas. Talpai atšaldyti geriausiai naudoti purškiam� vanden�. 
5.1.2. Netinkamos gaisro gesinimo priemon�s:
Naudoti esamoms s�lygoms ir supan�iai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones. 
5.2. Special�s medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
Anglies oksidai. 
5.3. Specialios apsaugos priemon�s, skirtos gaisrininkams 
Nedeg�s gaisrinink� r�bai, autonominiai kv�pavimo aparatai. 
5.4. Papildoma informacija 
Dulk�s ore gali sudaryti sprogius mišinius. 

6.1. Asmens atsargumo priemon�s, apsaugos priemon�s ir skubios pagalbos proced�ros: 
Išbyr�jus produktui, nutraukti bet kokius darbus. Evakuoti avarijos likvidavime nedalyvaujan�ius 
žmones. D�v�ti tinkam�, apsaugin
 aprang�, nurodyt� 8 skirsnyje. 
6.2. Ekologin�s atsargumo priemon�s:   
Saugoti, kad dideli kiekiai nepatekt� � kanalizacij�, vandens telkinius ar ant dirvožemio. 
6.3. Izoliavimo ir valymo proced�ros bei  priemon�s:   
Produktui išbyr�jus, j� sušluoti ar susemti, vengiant dulk�jimo, ir supilti � tam skirtas plastikines talpas. 
Vietas, kur buvo išbyr�j
s produktas, nuplauti vandeniu. Atliek� tvarkymas – ži�r. 13 sk.  
6.4. Nuoroda � kitus skirsnius 
8 skirsnis. 
5.4. Papildoma informacija 
Nežinoma. 

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemon�s:  
Dirbant su citrinos r�gštimi uždarose patalpose, darbo vietoje turi b�ti tiekiamoji-ištraukiamoji 
ventiliacija. Vengti padidinto dulki� susidarymo, vengti užteršimo oksiduojan�iomis chemin�mis 
medžiagomis, naudoti tinkamas asmenines apsaugines priemones - darbinius r�bus, pirštines, jeigu 
reikia – aki� ir kv�pavimo tak� apsaugos priemones (ži�r. 8 sk.).  Dirbti atokiau nuo uždegimo  
šaltini�, karšt� pavirši�. 
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7.2. Saugaus sand�liavimo s�lygos, �skaitant visus nesuderinamumus:
Laikyti sandariai uždarytose plastikin�se talpose ar maišuose sausoje, v�sioje, gerai v�dinamoje 
patalpoje. Laikyti originaliose gamintojo talpose. Nenaudoti aliuminini�, varini�, cinkuot� talp�. 
Netinkamos (nesuderinamos) kartu sand�liuoti chemin�s medžiagos: stiprios oksidinan�ios 
medžiagos, stipr�s šarmai. 

8.1. Kontrol�s parametrai 
Chemin�s medžiagos ribin�s vert�s darbo aplinkos ore: HN 23:2007 duomen� nerasta, nerasta ir 
kit� šali� institucij�  (ACGIH,  NIOSH, OSHA) nustatyt� duomen�.
8.2. PNEC ir DNEL 
DNEL - Sveikata 
N�ra teising� DNEL sisteminio toksiškumo duomen�. Tur�t� b�ti laikoma, kad tai vietinis 
dirginamasis poveikis. 
PNEC/PEC – Aplinka 
Skyrius PNEC
Vandens PNECaqua – g�las vanduo (mg/l) 0.44
PNECaqua – j�ros vanduo (mg/l) 0.044 
PNEC g�las vanduo-nuos�dos (mg/kg d.w.) 3.46. (Atitinka 0.752 mg/kg wwt) 
The PNEC j�ros vanduo-nuos�dos mg/kg d.w. 34.6. (Atitinka 7.52 mg/kg wwt) 
Sausumos (PNEC dirvožemis mg/kg d.w.) 33.1 
Nuotek� valymo �renginiai PNEC STP (mg/l) >1000 
Atmosfera Netaikoma 

8.3. Poveikio kontrol�: minimizuoti dulki� �kv�pimo pavoj�.
8.3.1.Technin�s priemon�s: dirbant su citrin� r�gštimi, vengti jos dulk�jimo, didel�s dulki�
koncentracijos ore. Dirbti ventiliuojamose vietose.
8.3.2. Individualios apsaugos priemon�s 
Aki�/veido apsaugin�s priemon�s : hermetiški akiniai, apsauginis veido skydelis. 
Rank� ir odos apsaugin�s priemon�s: apsaugin�s, atsparios r�gštims, gumin�s, PVC, chloroprenin�s 
ar kitos nelaidžios skys�iams pirštin�s, atitinkan�ios LST EN 374-1 reikalavimus. 
Kv�pavimo tak� apsaugin�s priemon�s: filtruojamosios puskauk�s (respiratoriai)  su filtrais nuo 
dulki� P2 pagal LST EN 143 arba respiratoriai FFP2 pagal LST EN 149, avarij� atveju, gaisro metu – 
izoliuojan�ios dujokauk�s. 
Apsauga nuo termini� pavoj�: Netaikoma. 
Kitos odos apsaugin�s priemon�s (darbo drabužiai, avalyn� ir kt.): d�v�ti švarius, dulk�ms 
nepralaidžius kostiumus, m�v�ti darbin
 avalyn
. 
Asmens higienos priemon�s: apsir�pinti švariu vandeniu aki� plovimui, rankoms nusiplauti - muilas 
ir vanduo, apsauginiai odos kremai. Darbo metu nevalgyti, negerti ir ner�kyti. Periodiškai keisti darbo 
drabužius. Plauti rankas prieš valg�. 
Poveikio aplinkai kontrol�: vengti išbyr�jimo, patekimo ant dirvos ir � kanalizacij�. 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
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Agregatin� b�sena (kieta, skysta, dujin�): kieta. 
Juslin�s savyb�s (spalva, kvapas): balti milteliai ar kristalai, be kvapo. 
Vandenilio jon� koncentracijos vert�, pH: 1,7 (100 g/l). 
Lydymosi temperat�ra, oC: ~ 153 oC (p=1,013 hPa). 
Virimo temperat�ra, oC: kaitinant suskyla. 
Degumas: nedegi. 
Pli�psnio temperat�ra, oC: nežinoma. 
Specifin� mas�, tankis g/cm3: 1,665 g/cm3 (20 0C) 
Tirpumas (vandenyje): 590 g/l (20 0C). 
Tirpumas kituose tirpikliuose: tirpi alkoholyje. 
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo): nuo -0,2 iki -1,8. 
Skilimo temperat�ra, oC: nežinoma. 
Sprogumo savyb�s: nesprogi. 
Oksidavimosi savyb�s: neturi. 
9.2. Kita informacija 

Granulometrin� sud�tis: 
Frakcija mažesn� kaip 100 �m = 84.1%; 
frakcijos, mažesn�s kaip 100 �m D50 = 31.99 
�m 

Disociacijos konstanta: pKa: 3.13, 4.76 ir 6.4 25°C temperat�roje. 

10.1. Reaktingumas 
Reaguoja su šarmin�mis medžiagomis. 
10.2.Cheminis stabilumas  
Stabilus normaliomis naudojimo ir saugojimo s�lygomis. Tirpalas yra vidutinio stiprumo r�gštis. 
10.3.Vengtinos s�lygos 
Šiluma ir dr�gm�. 
10.4. Nesuderinamos medžiagos 
Natrio nitritas, kalio nitritas. 
10.5. Pavojingi skilimo produktai: anglies monoksidas, anglies dioksidas, degios organin�s dujos. 

11.1. Toksikologin� informacija 
11.1.1. Medžiagos 
�mus toksiškumas: 
Prarijus, (pel�s): LD50 = 5400 mg/kg k�no mas�s. 
	kv�pus: n�ra duomen�. 
Per od�: LD50 > 2000 mg/kg k�no mas�s. 
Odos �sdinimas / dirginimas: silpnai dirgina od�. 
Aki� pažeidimas/dirginimas: dirgina akis. 
Kv�pavimo tak� arba odos jautrinimas: nejautrina kv�pavimo tak� ir odos. 
Mutageninis poveikis lytin�ms l�stel�ms: n�ra poveikio. 
Kancerogeniškumas: n�ra poveikio. 
Toksiškumas reprodukcijai: n�ra poveikio. 
STOT - vienkartinis poveikis: nežinomas.
STOT - kartotinis poveikis: nežinomas. 
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Aspiracijos pavojus: nežinomas. 
11.2. Kita informacija: nežinoma. 

12.1. Toksiškumas 
12.1.1. Žuvys: LC50/48h = 440 mg/l; 
12.1.2. Dafnijos (D. Magna): LC50/24h = 1535 mg/l; 
12.1.3. Dumbliai NOEC = 425 mg/l/ 8 dienos; 
12.2. Patvarumas ir skaidomumas: biologiškai skaidus.
12.3. Bioakumuliacija: n�ra tik�tina, kad gal�t� biologiškai kauptis. 
12.4. Judumas dirvožemyje: netaikoma. 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: nepriskiriama PBT ir vPvB medžiagoms. 
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis: nežinomas. 

13.1 Atliek� tvarkymo metodai 
Atliekos ir tara/pakuot� turi b�ti tvarkomos vadovaujantis galiojan�iais atliek� tvarkymo teis�s akt�
reikalavimais. 
Vengti bereikalingo lokalaus dideli� kieki� patekimo � aplink�.  
Rekomenduojamas atliek� kodas - 07 01 99 kitaip neapib�dintos pagrindini� organini� chemini�
medžiag� gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo atliekos. 
Pakuot�s gali b�ti perdirbamos. Išplautos ir išdžiovintos daugkartinio naudojimo talpos gali b�ti 
naudojamos pakartotinai. 

Europos sutarties "D�l pavojing� krovini� tarptautini� vežim� keliais" (RID/ADR), “Tarptautinio j�ra 
gabenam� pavojing� krovini� kodekso“ (IMDG) reikalavimai netaikomi. 

15.1. Su konkre	ia medžiaga ar mišiniu susij
 saugos, sveikatos ir aplinkos teis�s aktai:
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. 

gruodžio 18 d. d�l chemini� medžiag� registracijos, �vertinimo, autorizacijos ir apribojim� (REACH), 
�steigiantis Europos chemini� medžiag� agent�r�, iš dalies kei�iantis Direktyv� 1999/45/EB bei 
panaikinantis Tarybos reglament� (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglament� (EB) Nr. 1488/94, Tarybos 
direktyv� 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB 
(klaid� atitaisymas - ES oficialusis leidinys, L 136/3, 2007-5-29). 

2008 met� gruodžio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 
d�l chemini� medžiag� ir mišini� klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies kei�iantis ir 
panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies kei�iantis Reglament� (EB) 
Nr.1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1). 

Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 453/2010, 2010m. geguž�s 20 dienos, iš dalies kei�iantis 
Europos Parlamento ir Tarybos Reglament� (EB) Nr. 1907/2006 d�l chemini� medžiag� registracijos, 
�vertinimo, autorizacijos ir apribojim� (REACH). 
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Pavojing� chemini� medžiag� ir preparat� klasifikavimo ir ženklinimo tvarka. (Patvirtinta LR 
aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19d. �sakymu Nr. 532/742, 2002 m. 
birželio 27 d. �sakymu Nr. 345/313 patvirtinta redakcija (Žin., 2002, Nr. 81-3501, ). Pakeitimai: Žin., 
2003, Nr. 81(1)-3703; 2005, Nr. 115-4196; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr. 66-2517. 

Pavojing� chemini� medžiag� ir preparat� pakuot�s reikalavim� bei pakavimo tvarka. 
(Patvirtinta LR aplinkos ministro 2002 m. lapkri�io 19 d �sakymu Nr. 599, Žin., 2002, Nr. 115-5161, 
2008, 53-1989). 

HN 23:2007 "Chemini� medžiag� profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio 
vertinimo bendrieji reikalavimai" (Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir socialin�s apsaugos  ir 
darbo ministro 2007 m. spalio 15 d.  �sakymu Nr. V-827/A1-287, Žin., 2007, Nr. 108-4434).

Speciali� pirmosios medicinos pagalbos priemoni� pavojing� chemini� medžiag� bei preparat�
ir biologini� medžiag� sukelt� �mi� sveikatos sutrikim� s�rašas (Patvirtintas sveikatos apsaugos 
ministro 2003 m. gruodžio 24 d. �sakymu Nr.V-769, Žin. 2004, Nr. 7-157).  

Darbuotoj� apsaugos nuo chemini� veiksni� darbe nuostatai (Patvirtinta socialin�s apsaugos ir 
darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. �sakymu Nr. 
97/406, Žin. 2001, Nr. 65-2396}. 

Europos sutartis d�l pavojing� krovini� tarptautini� vežim� keliais (ADR). 
Pakuo�i� ir pakuo�i� atliek� tvarkymo taisykl�s (Patvirtinta aplinkos ministro 2002 m.birželio 

27 d. �sakymu Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503). 
Atliek� tvarkymo taisykl�s. (Patvirtinta 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 

socialin�s apsaugos ir darbo ministerijos 1998 m. balandžio 20 d. �sakymu Nr.77, Žin., 1998, Nr.43-
1188). 

HN 53-2:2002 "Leidžiami vartoti maisto priedai. Specifiniai saldikli�, dažikli� ir kit� maisto 
pried� grynumo kriterijai" (Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. 
gruodžio 24 d. �sakymu Nr. 686, Žin., 2003, Nr. 91-4135). 

Pavojingumo simboliai ir skaitmeniniai ženklai, nurodyti 2 ir 3 skyriuose: ži�r. 2 sk. Kiti 
simboliai ir fraz�s: 

Eye Irrit. 2 Smarkus aki� dirginimas, 2 kategorija. 

SANTRUMPOS 
LD50/ LC50    Chemin�s medžiagos doz� (koncentracija), sukelianti 50 % testuojam� gyv�n� ž�t�.  
LTEL   Ilgalaikio poveikio ribin� reikšm�. 
STEL   Trumpalaikio poveikio ribin� reikšm�. 
STOT   Specifinis toksiškumas konkre�iam organui. 
DNEL   Išvestin� ribin� poveikio nesukelianti vert�. 
PNEC   Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija. 

Saugos duomen� lapo pildymo šaltiniai: 
Citrin� r�gšties gamintoj� parengti saugos duomen� lapai ir kita technin� informacija. 
Duomenys, pateikti Europos chemini� medžiag� biuro (ECB), Švedijos Nacionalin�s chemikal�
inspekcijos (KEMI), Tarptautin�s laboratorij� organizacijos (ILO), „TOXNET“, kit� tarptautini� ir 
nacionalini�  organizacij� tinklalapiuose. 
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Saugos duomen� lapas MSDL-013
 (pagal Reglamento 453/2010 (EB) – I pried�)

8 lapas iš 8 lap� Pildymo data: 2003 11 14 Paskutinio perži�r�jimo data: 2011 10 04 

Šis saugos duomen� lapas perži�r�tas atsižvelgiant � Reglament� 453/2010 (EB) ir 1272/2008 
(EB) reikalavimus.  Perži�rint š� saugos duomen� lap�, papildyti ar patikslinti visi jo skyriai. 

Šiame saugos duomen� lape pateikti duomenys turi b�ti prieinami visiems, kuri� darbas yra 
susij
s su chemine medžiaga, mišiniu. Duomenys atitinka m�s� turimas žinias ir yra skirti apib�dinti 
chemin� produkt� saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomen� lapo 
informacija bus papildyta atsiradus nauj� duomen� apie chemin�s medžiagos, mišinio poveik�
sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. 
Saugos duomen� lape pateikta informacija neatskleidžia kit� specifini� chemin�s medžiagos, mišinio 
savybi�.
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