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1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS IDENTIFIKAVIMAS 

 

1.1. Produkto identifikavimas 

Medžiagos/mišinio pavadinimas: Grindų plovimo priemonė DIRT CLEANER 
 

1.2 Medžiagos/mišinio paskirtis: 

Naudojamas grindų valymui.  

 
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją 
Bendrovė: 

UAB “Clean Elite” 

LT-08303 Vilnius 

Ateities g. 10, 
Lietuva 

 

Telefonas: +370 5 2653463 
Fakso numeris: +370 5 2653463 

El. pašto adresas: info@cleanelite.lt 

 

1.4. Pagalbos telefono numeris: Telefonas skubiai informacijai suteikti: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos 

biuras, tel. (8-5) 236 20 52, mob. 8 687 53378. 

 

2. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IDENTIFIKAVIMAS 

 

2.1. Medžiagos/mišinio klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr 1272/2008 (CLP):  

Odos dirginimas (2 pav. kat.); 

Akių dirginimas (2 pav. kat.); 
 

2.1.1. Pavojinga 

 

2.2. Etiketės elementai: 

 

2.2.1. Piktograma 

 

 
 
 2.2.2. Signalinis žodis: Atsargiai 

 

2.2.3. Pavojingumo frazės pagal Reglamentą (EB) Nr 1272/2008 (CLP): 

2.2.3.1. Pavojų sveikatai apibūdinančios pavojingumo frazės: 
H315 – Dirgina odą 

H319 – Sukelia smarkų akių dirginimą 

 

 

 

mailto:ekochemeta@gmail.com
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2.2.4. Atsargumo frazės pagal Reglamentą (EB) Nr 1272/2008 (CLP): 

 

2.2.4.1. Prevencinės: 

P270 - Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti 

P281 – Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones 

 

2.2.4.2. Atoveikio: 

P302+ P352+P353 – PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus 

                                užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/ čiurkšle. 

P304+P340 – ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai  
                       Kvėpuoti. 

P305+P351+P338 – PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius,  

                                 jei jie yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis.  
P301+P330+P331 – PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. 

 

2.2.4.3. Saugojimo: 

P403 – Laikyti gerai vėdinamoje vietoje 
P404 – Laikyti uždaroje talpykloje 

 

2.2.4.4. Pašalinimo: 
P501 – Turinį/talpyklą atiduoti į specialių atliekų surinkimo centrą 

 

2.2.5. Kiti pavojai: 
 Nežinomi jokie konkretūs pavojai, jei atsižvelgiama į laikymo ir naudojimo nuostatus/pastabas. 

 

 

3. MEDIAGOS/MIŠINIO SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS 
 

3.1. Mišinio aprašymas: organinių ir neorganinių junginių  mišinys vandenyje. 
 

3.2. Pavojingi komponentai: 
CAS Nr. EB Nr. Inde

kso 

Nr. 

REACH 

Registra 

cijos Nr. 

Masės 

dalis, 

% 

Pavadinimas 

 

Klasifikacija 
pagal reglamentą EB Nr. 1272/2008 

 

   

1310-58-3 215-181-3 019-

002-

00-8 

01-

2119487

136-33-

0000 

˂6 Kalio šarmas Ūmus toksiškumas prarijus, 4 pav. kat., 

H302; 

Odos ėsdinimas, 1A pav. kat., H314; 

Smarkus akių pažeidimas, 1 pav. kat., 

H318 

68515-73-1 500-220-1 - 01-

2119488

530-36-

xxxx 

˂0,5 Alkylpolygly- 

kozidas 

Smarkus akių pažeidimas 1; H318 

 

67-63-0 200-61-7 603-

117-

00-0 

01-

2119457

558-25-
хххх 

˂3 2-propanolis Degieji skysčiai (3 pav. kat.), H226; 

Akių dirginimas (2 pav. kat.), Н319; 

Ūmus toksiškumas (3 pav. kat.); H335, 
Н336 

Pavojingumo frazių reikšmės ir kitų žymenų išaiškinimai nurodyti 16 skirsnyje 
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4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS  

 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas: 
Kompozicija į organizmą gali patekti per: odą, burną, akis, įkvėpus.  

 

Patekus ant odos: nedelsiant kruopščiai nuplaukite dideliu kiekiu vandens, kreipkitės į odos specialistą. 
Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra ir jeigu lengvai 

tai galima padaryti. Toliau plauti akis. 

Prarijus: nedelsiant praskalaukite burną, išgerkite daug vandens, nesukelkite vėmimo ir  kreipkitės į 
gydytoją. 

Įkvėpus: nuraminkite pacientą, perkelkite į gryną orą, kreipkitės medicininės pagalbos. 

 

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir lėtinis):  
Ūmus: H319 – Sukelia smarkų akių dirginimą 

Lėtinis: H315 – Dirgina odą 

 

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą: 

specialių gydymo priemonių nėra, taikomas simptominis gydymas. 

 

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

 

5.1. Gesinimo priemonės 

Tinkamos gesinimo priemonės: sausi milteliai, anglies dioksidas, putos. 
Netinkamos gesinimo priemonės: vandens čiurkšlė. 

 

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: degimo metu išsiskiria graužiantys garai. 

 

5.3. Patarimai gaisrininkams 

Specialios apsauginės priemonės: naudoti savarankišką kvėpavimo aparatą ir nuo cheminių medžiagų 

apsaugančius drabužius. 

 

Papildoma informacija: gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų. Tarą laikyti vėsiai, jei ji pradėtų degti –

apipurškti vandeniu,. Užterštą gaisro gesinimo vandenį surinkti atskirai, neleisti jam ištekėti į nutekamuosius 
vandenis. Nuolaužas ir užterštą gesinimo vandenį pašalinti kaip pavojingas atliekas. 

 

 

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

 

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

Neatliekantiems pagalbos darbuotojams: 
Naudoti individualias apsaugos priemones, nurodytas p. 8.2. Vengti bet kokio kontakto su mišiniu. 

Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Nekvėpuoti garų/aerozolio/purškalo dulksna. 

Atliekantiems pagalbą darbuotojams: 
Devėti apsaugines pirštines, apsauginius akinius, po kontakto su mišiniu – nuplauti rankas. 

 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 
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Vengti mišinio patekimo į aplinką. Neišpilti į kanalizaciją. Kaip galima daugiau išsipilusio mišinio surinkti į 
uždarą tarą. 

 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Kaip galima daugiau išsipilusio mišinio surinkti į uždarą konteinerį, liekanas neutralizuoti smėliu ar kitu 
adsorbentu. Kruopščiai išplauti užterštas grindis.  

 

 

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

 

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 
Gamybinėse patalpose ir laboratorijoje turi būti įrengta tiekiamoji ir ištraukiamoji ventiliacija, o darbo vietoje 

– vietinė ištraukiamoji ventiliacija. Naudoti asmens apsaugos priemones, nurodytas p. 8.2. Darbo aplinkoje, 

kurioje yra naudojamas ir sandėliuojamas mišinys valgyti, rūkyti, gerti griežtai draudžiama. Po darbo su 

mišiniu plauti rankas. Nuvilkti užterštus drabužius ir apsaugos priemones prieš įeinant į skirtas valgymui 
patalpas. 

 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 
Laikyti uždarose originaliose gamintojo pakuotėse gerai vėdinamuose sandėliuose, skirtuose cheminių 

produktų laikymu. Laikyti atokiau nuo stiprių rūgščių. Pakuotė – sandari polietileninė tara. 

 

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 
Naudojamas kaip grindų valiklis. 

 

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA 

 

8.1. Kontrolės parametrai 

 Poveikio darbo vietoje ribinės vertės nežinomos. 

 

8.2. Poveikio kontrolė 

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės 

Geras sandėliavimo ir darbo patalpų vėdinimas .  

8.2.2. Asmens apsaugos priemonės: 

Kvėpavimo takų apsauga: dalelių filtras su vidutinišku efektyvumu kietoms ir skystoms dalelėms – EN 143 

ar 149, tipas P2 ar FFP2. 
Rankų apsauga: apsauginės pirštinės (EN 374). 

Akių apsauga: hermetiški apsauginiai akiniai (EN 166). 

Odos apsauga:darbo drabužiai ir darbo avalynė. 
Bendrosios apsaugos ir asmens higienos priemonės: Po darbo ir  prieš pertraukas plauti rankas su muilu. 

Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti. 

Poveikio aplinkai prevencija:. Neleisti produktui patekti į nuotekas, paviršinius ar gruntinius vandenis. 
 

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

 

Agregatinė būsena (išvaizda): skystis  
Spalva: bespalvis 

Kvapas:  specifinis 

Kvapo atsiradimo slenkstis:  nėra duomenų 
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pH vertė: ≈ 14 
Virimo temperatūra, ºC: nenustatyta 

Degumas: nedegus 

Sprogumo ribos: netaikoma 

Oksidavimosi savybės: nenustatyta 
Užšalimo/lydymosi temperatūra, ºC: nenustatyta 

Garų slėgis, kPa: netaikoma 

Specifinė masė, tankis g/cm3: 1,09 
Tirpumas (vandenyje): tirpus įvairiais santykiais 

Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo): nenustatyta 

Klampumas, mPa.s: nenustatyta 

Garų tankis: nenustatyta 
 

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

 
10.1. Reaktingumas: laikant ir naudojant kaip nurodyta, pavojingos reakcijos nevyksta. 

10.2. Cheminis stabilumas: mišinys yra stabilus, jeigu jis laikomas ir naudojamas kaip nurodyta. 

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: laikant ir naudojant kaip nurodyta, pavojingos reakcijos nevyksta. 
10.4. Vengtinos sąlygos: neturima duomenų. 

10.5. Nesuderinamos medžiagos: stiprios rūgštys. 

10.6. Pavojingi skilimo produktai: neturima duomenų 

Gaisro atveju: žr. 5 skyrių 

 

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA  

 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį:                        

11.1.1. Ūmus toksiškumas: sukelia smarkų akių dirginimą. 

11.1.2. Lėtinis toksiškumas: dirgina odą.  
 

11.2. Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: dirgina odą. 

11.3. Kvėpavimo takų/odos jautrumo padidėjimas:  mišiniui nenustatytas. 

11.4. Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: mišiniui nenustatytas. 
11.5. Kancerogeniškumas: nepasižymi poveikiu. 

11.6. Toksiškumas reprodukcijai: poveikis nežinomas. 

11.7. Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis): nėra duomenų. 
11.8. Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis): nėra duomenų. 

11.9. Aspiracijos pavojus: mišiniui nenustatytas. 

11.10. Kita tiesiogiai susijusi informacija apie toksiškumą: mišinys buvo įvertintas remiantis turimais 
duomenimis apie jo komponentus.  

 

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 

12.1. Toksiškumas/ Ekotoksiškumas vandens organizmams: 

Mišiniui nenustatytas 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas 
Nėra duomenų 

12.3. Bioakumuliacija 

Nėra duomenų. 
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12.4. Judrumas dirvožemyje 
Nėra duomenų. 

12.5. PBT ir vPvB vertiimo rezultatai 

Nepriskiriama prie PBT ir vPvB 

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 
Nėra duomenų. 

12.7. Papildoma informacija 

Mišinio neišpilti į aplinką be kontrolės. Neišpilti į paviršinius vandenis.  

13. ATLIEKŲ TVARKYMO METODAI 

 
Produkto atliekų utilizavimas: Specialiose įmonėse. 
Užterštos pakuotės tvarkymas: Pakuotė su produkto likučiais utilizuojama kartu su jo atliekomis.  

 

 

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

 

RID/ADR 

 

JT 

numeris 

 

Pavadinimas ir aprašymas 

 

Klasė 

 

Klasifikacinis 

kodas 

 

Pavojaus 

identifikacinis 
numeris 

Ženklai 

 

Pakavimo 

grupė 

- Grindų plovimo priemonė 

DIRT CLEANER, Skystis 
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III 

 

Pavojus aplinkai: nėra. 
 

 

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

 

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

Jei taikoma kita reglamentavimo informacija, kuri nepateikta kitose šio saugos duomenų lapo 

dalyse, ji yra aprašyta šiame poskyryje. 
 

16. KITA INFORMACIJA 

 

Pavojingumo simbolių, piktogramų, rizikos frazių, pavojingumo klasių tekstai ir kitų žymenų, 

nurodytų 3 skirsnyje išaiškinimai: 

 

H226 – degūs skystis ir garai 

H302 – kenksminga prarijus 
H314 – smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis 

H318 – smarkiai pažeidžia akis 

H319 – sukelia smarkų akių dirginimą 
H335 – gali dirginti kvėpavimo takus 

H336 -  gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą 
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Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas susijęs su cheminiu 
preparatu. Duomenys atspindi šiandieninį žinių lygį, nacionalinius bei ES įstatymus. Pateikta informacija 

nurodo, kokių sveikatos saugos, darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų reikia laikytis ir kokias 
prevencines priemones taikyti pavojams sumažinti arba jų išvengti sandėliuojant ir naudojant šį gaminį, bet 

neatskleidžia kitų, specifinių, cheminio preparato savybių.  
Papildomą informaciją teikia UAB „Clean Elite“. 

 


	1.4. Pagalbos telefono numeris: Telefonas skubiai informacijai suteikti: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, tel. (8-5) 236 20 52, mob. 8 687 53378.

