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1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas  

1.1. Produkto identifikavimas 

Mišinio pavadinimas: Indų ploviklis, bekvapis, bespalvis FAT PLUS 
 
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Universaliai naudojamas indų ploviklis-koncentratas su gaiviu aromatu. Gerai nuplauna riebalus ir nuo labai 
nešvarių indų. 
 
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 SKIRSNIS. Galimi pavojai 
2.1. Mišinio klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr 1272/2008 (CLP):  
Odos dirginimas (2 pav. kat.) 
Akių dirginimas (2 pav. kat.) 
 
2.1.1. Atsargiai 
 
2.2. Etiketės elementai pagal Reglamentą (EB) Nr 1272/2008 (CLP):  
 

2.2.1. Piktograma 

 

GHS07 
 
2.2.2. Signalinis žodis: Atsargiai  
 
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 
 
2.2.4. Atsargumo frazės pagal Reglamentą (EB) Nr 1272/2008 (CLP): 

2.2.4.1. Prevencinės: 
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P281 – Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones 
2.2.4.2. Atoveikio: 
 
P302+ P352 – PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens 
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. 
 
2.2.5. Kiti pavojai: 
PBT ar vPvB kriterijai: Pagal ES vertinimo kriterijus nepriskiriama prie PBT ir vPvB  
Pavojai, susiję su užsidegimo arba sprogimo galimybe: įprastomis sąlygomis mišinys nedegus ir 
nesprogus. 
 

 

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 
3.1. Mišinio cheminė prigimtis: Anijoninių paviršinio aktyvumo medžiagų  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 

 

   

25155-30-0 246-680-4 - - ˂15 Natrio 
alkilbenzensul
fonatas C10-
C13 

Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 pav. kat., 
H302 
Odod dirginimas, 2 pav. kat., H315 
Smarkus akių pažeidimas, 1 pav. kat., 
H318 
Specifinis toksiškumas konkrečiam 
organui (vien. poveikis), 3 pav. kat., 
H335 
Pavojinga vandens aplinkai (lėtinis 
poveikis), 2 pav. kat., H400 

Rizikos frazių, pavojingumo frazių reikšmės ir kitų žymenų išaiškinimai nurodyti 16 skirsnyje 
 
4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės  
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas: 
Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Visais atvejais, kai pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, 
nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti gerti ar dėti ką nors į burną. 
Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir 
informacijos biurą tel. (8~5) 236 20 52 
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. 
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4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir lėtinis):  
Ūmus:  H319 – Sukelia smarkų akių dirginimą 
Lėtinis: H315 – Akių dirginimas 

 
5. SKIRSNIS. Priešgaisrinė priemonės 
Kilus gaisrui gali degti pakavimo medžiagos ar aukštoje temperatūroje gali įvykti mišinio destrukcija, 
organiniai komponentai gali užsiliepsnoti ir susidaryti kenksmingi dūmai, anglies oksidai. 
5.1. Gesinimo priemonės 
Tinkamos gesinimo priemonės: naudoti išpurkštą vandenį, alkoholiui atsparias putas, gesinimo miltelius arba 
anglies dioksidą. 
Netinkamos gesinimo priemonės: nėra 
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: naudojant ir laikant pagal gamintojo reikalavimus 
nėra. 
5.3. Patarimai gaisrininkams 
Specialios apsauginės priemonės: naudoti autonominius kvėpavimo aparatus ir apsauginius gaisrininko 
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. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
Avarijos atveju evakuoti žmones iš pavojingos teritorijos, naudoti asmenines apsaugos priemones. Kiek 
galima daugiau išsiliejusios medžiagos surinkti, naudojant sausą smėlį ar kitą adsorbentą. Dėvėti apsauginius 
drabužius. Vengti mišinio kontakto su akimis ir oda.  
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 
Neišmesti mišinio į podirvį/gruntą. Neišpilti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/požeminius vandenis. 
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
Užpilti tinkama absorbuojančia medžiaga (t.y., smėliu, pjuvenomis, bendros paskirties rišamąja medžiaga, 
silikageliu). Valant rekomenduojama užsidėti kvėpavimo takų apsaugos kaukes. Absorbuotas medžiagas 
supilti į pavojingų atliekų talpas, utilizuoti kaip pavojingas atliekas. Kruopščiai išplauti užterštas grindis ir 
daiktus vandeniu ir valymo priemonėmis.  
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 
Informacija apie poveikio kontrolės priemones/asmeninę apsaugą ir likučių tvarkymą pateikiama šio SDSL 8 
ir 13 skyriuose. 
 
7. SKIRSNIS. 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. Darbo aplinkoje, kurioje yra naudojamas ir sandėliuojamas mišinys 
valgyti, rūkyti, gerti griežtai draudžiama. Po darbo su mišiniu plauti rankas.  
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 
Laikyti uždarose originaliose gamintojo pakuotėse gerai vėdinamuose, vėsiuose sandėliuose. Laikyti atokiau 
nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. Apsaugoti nuo tiesioginių saulės 
spindulių, vengti šalčio 
Laikymo sąlygos: nuo 10 °C iki  40 °C. 
Pakuotė turi būti sandari, mechaniškai patvari, chemiškai atspari, paženklinta etikete. Pakuotė turi būti 
neatidaroma vaikams, turėti liestinę pavojaus žymę (mišinys ėsdinantis).  
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Laikymo trukmė: 24 mėn. nuo pagaminimo datos. 
7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 
Universalus indų ploviklis-koncentratas. Naudojimo būdas ir kita informacija nurodoma etiketėje.  
 
8. SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga) 
8.1. Kontrolės parametrai Mišinio komponentų pavojingų koncentracijų ilgalaikio bei trumpalaikio 
poveikio ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore pagal HN 23:2011 yra tokie: neturi medžiagų, kurioms nustatytos 
profesinės ekspozicijos ribinės vertės. 
 

8.2. Poveikio kontrolė 
Atitinkamos techninio valdymo priemonės 
Geras sandėliavimo ir darbo patalpų vėdinimas .  
Kvėpavimo takų apsauga: Jei vėdinimo nepakanka, naudoti tinkamą kvėpavimo takų apsaugą (kaukes su A 
tipo filtrais (EN 141). 
Rankų apsauga: apsauginės pirštinės, atsparios šarmams, iš natūralios, neopreninės ar nitrilinės gumos, PVC 
pagal LST EN 374-1. Būtina įvertinti pirštinių gamintojo instrukcijoje nurodomą prasiskverbimo laiką. 
Akių apsauga: Veido skydas ir apsauginiai akiniai. 
Bendrosios apsaugos ir asmens higienos priemonės: Dėvėti cheminėms medžiagoms atsparius darbo 
drabužius (EN 344). 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. SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
Agregatinė būsena (išvaizda): gelis  
Spalva: bespalvė 
Kvapas:  specifinis 
Kvapo atsiradimo slenkstis:  nėra duomenų 
pH vertė: 7 (25 ºC) 
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: apie 1,08-1,10 g/cm3  
Tirpumas (vandenyje): tirpus 
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo): nenustatyta 
Klampumas, mPa.s: nenustatyta 
Garų tankis: nenustatyta 
 

10. SKIRSNIS. 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: vengti tiesioginių saulės spindulių, šalčio. 
10.5. Nesuderinamos medžiagos: stiprūs oksidatoriai 
10.6. Pavojingi skilimo produktai: COx, SOx. 
Gaisro atveju: žr. 5 skyrių 
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11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija  
11.1. Informacija apie toksinį poveikį 
 
Ūmus toksiškumas: mišiniui – nenustatytas. 
Atskiriems komponentams: 
Natrio alkilbenzensulfonatas C10-C13 
LD50 prarijus- žiurkės - 438 mg/kg 
 
Dirginimas: mišiniui nenustatytas. 
Atskiriems komponentams: 
Natrio alkilbenzensulfonatas C10-C13 
Oda - triušis - Odos dirginimas - 24 h 
 
Kvėpavimo takų/odos jautrumo padidėjimas 
Nepasižymi poveikiu 
 
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms  
Nepasižymi poveikiu 
 
Kancerogeniškumas 
Nepasižymi poveikiu 
 
Toksiškumas reprodukcijai 
Poveikis nežinomas 
 
Toksiškumas vystymuisi 
Nėra jokių duomenų 
 
Poveikis žmonėms 
Mūsų žiniomis cheminės, fizinės ir toksikologinės savybės nebuvo nuodugniai ištirtos 
 
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (po vienkartinio poveikio) 
Nėra duomenų 
 
Pakartotines dozes toksiškumas ir toksiškumas konkrečiam organui (po pakartotinio poveikio) 
Nėra duomenų 
 
 
Tolesnė informacija: 
Nėra duomenų 
 
Kita tiesiogiai susijusi informacija apie toksiškumą 
Mišinys buvo įvertintas remiantis turimais duomenimis apie jo komponentus.  
 

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija 
12.1. Toksiškumas/ Ekotoksiškumas vandens organizmams: mišiniui nenustatytas 

Atskiriems komponentams 
Natrio alkilbenzensulfonatas (C10-C13) 
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Toksiškumas žuvims mirtingumas NOEC - Oncorhynchus kisutch - 3,1 mg/l - 3 paros; mirtingumas LOEC - 
Oncorhynchus kisutch - 5,6 mg/l - 3 paros 
Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams: mirtingumas NOEC - Dafnija - 4 mg/l - 7 paros 
 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas 
Mišinio sudėtyje esančios anijoninės paviršinio medžiagos biologiškai skaidžios, atitinka ploviklių 
reglamento Nr. 648/2004 /EB reikalavimus. 
 

12.3. Bioakumuliacija 
Nėra duomenų. 
 

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. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymo metodai 
Produkto atliekų utilizavimas: Atliekų kodas: 20 01 29 (plovikliai, kuriuose yra pavojingų cheminių 
medžiagų). Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis.  
Užterštos pakuotės tvarkymas: Pakuotė su produkto likučiais utilizuojama kartu su jo atliekomis. Pakuotės 
atliekų kodas: 15 01 02 (plastikinės pakuotės); 15 01 10 (pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų 
likučių arba kurios yra jomis užterštos). 
 

14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 
Ekoval 8 transportuojamas originaliose gamintojo pakuotėse. 
RID/ADR 

 

JT 
numeris 
 

Pavadinimas 
ir aprašymas 
 

Klasė 
 

Klasifikacinis 
kodas 
 

Pavojaus 
identifikacinis 
numeris 

Ženklai 
 

Pakavimo 
grupė 

- Indų 
ploviklis, 
bekvapis, 
bespalvis 

FAT PLUS, 
gelis 

9 - - - II 

 

15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 
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Jei taikoma kita reglamentavimo informacija, kuri nepateikta kitose šio saugos duomenų lapo 
dalyse, ji yra aprašyta šiame poskyryje. 
 
16. SKIRSNIS. Kita informacija 
Pavojingumo frazių, nurodytų 3 skirsnyje išaiškinimai: 

 
H302 – kenksminga prarijus 

H315 – odos dirginimas 

H318 – smarkiai pažeidžia akis 
H335 - gali dirginti kvėpavimo takus 

H400 – labai toksiška vandens organizmams 
 
 
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“. 
 
 


