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1 PUSLAPIS 

 

 

 

Sudarymo data:   2017 12 19 

 
 

 
 

 
 

Produkto pavadinimas:  MACHINE CLEAN 

Produkto kodas:  CH502xx 
 

 
 

Produkto naudojimas:   plovyklos patalpos ir plovyklos ploviklis 
 

 
 

                          Kompanijos pavadinimas:   Otto Christ AG                        Tiekėjo atstovas Lietuvoje: UAB Ofnis 

                                           Alpenstraße 75                                                                                 Naugarduko g. 29 

D-87700 Memmingen                                                                     LT-03227 Vilnius 

Deutschland                                                                                     Lietuva 

                           Tel.   +49-(0)8331-8574880                                                           Tel. +370 52 33 32 18 

                           Faks.   +49-(0)8331-8574888                                                        Faks. +370 52 33 24 84 

                                      El. paštas:   chemie@christ-ag.com                                                    El. paštas: info@ofnis.lt 
 

 
 

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras: 8 5 236 20 52 
 

 
 

 
 

Klasifikavimas (pagal CLP):   Skin Corr. 1B: H314 

                   Svarbiausias kenksmingas poveikis:   Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 
 

 
 

     Ženklinimo elementai: 

                        Pavojingumo frazės:       H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia lapus.  

        Pavojaus piktogramos:   GHS05 Korozija 
 

 

                          Signaliniai žodžiai        Pavojus 

Atsargumo frazės:     P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. 

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių veido apsaugos priemones.                

P301+330+331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.  

P303+361+353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nusivilkite visus užterštus drabužius. 

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio  ir bendrovės pavadinimas 

1.1. Produkto identifikatorius 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami būdai  

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

1.4. Pagalbos telefono numeris 

2 SKIRSNIS Galimi pavojai 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

2.2. Ženklinimo elementai 

mailto:chemie@christ-ag.com
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Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.  

P304+340 ĮKVĖPUS Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti 

laisvai kvėpuoti  

P305+351+338 PATEKUS Į AKIS Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius 

lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 

 
 

PBT:   Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT/vPvB medžiaga. 
 

 
 

 

 

Pavojingi komponentai: 

 

FOSFORO RŪGŠTIS 
 

EINECS CAS PBT / WEL Klasifikavimas (CLP) Procentai 

231-633-2 7664-38-2 - Skin Corr. 1B: H314 10-30% 

 
 

                    2-(2-Butoksietoksi) etanolis 
 

203-961-6 112-34-5  Eye Irrit. 2: H319 1-10% 

 

                    METANSULFONRŪGŠTIS 
 

200-898-6 75-75-2  Skin Corr. 1B: H314 1-10% 

 

ALCOHOLS, C9-11-BRANCHED, ETHOXYLATED 

- 169107-21-5 -  Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 1-10% 

                    9-OCTADECENACID REAKCIJOS GAMINIAI SU TRIETHANOLAMINE, DIMETILSULFATO KVATERINUOTU 
 

302-242-5 94095-35-9 - Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 1: H319 1-10% 

AMINES, C12-14 (EVEN NUMBERED)-ALKYLDIMETHYL, N-OXIDES - Registracijos Nr. REACH: 01-2119490061-47 
 

931-292-6 308062-28-4 - Acute Tox. 4: H302; Skin. Irrit. 2: H315 

Eye Dam. 1: H318, Aquatic Acute 1: H400; 

Aquatic Chronic 2:H411 

<1% 

 

                 ETHANOL, 2,2'-[[3-[(2-HYDROXYETHYL)AMINO]PROPYL]IMINO]BIS-, N-TALLOW ALKYL DERIVS. 
 

291-275-8 90367-27-4 - Acute Tox. 4: H302; Skin Corr Irrit. 1B: 

H314; STOT RE 1:H372; Aquatic Acute 1: 

H400, Aquatic Chronic 1:H410 

<1% 

 

  

2.3. Kiti pavojai 

3 SKIRSNIS Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis   

3.2. Mišiniai 
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Patekus ant odos:  nedelsiant nusivilkite visus nešvarius drabužius ir batus, jei jie neprilipę prie odos. Jei medžiaga 

liko ant odos, praplaukite paveiktą odą dideliu tekančio vandens kiekiu 10 minučių ar ilgiau. Dėl 

nudegimų ar apsinuodijimo požymių kreipkitės į ligoninę. 

       Patekus į akis: akis skalaukite 15 minučių po tekančiu vandeniu. Kreipkitės į ligoninę specialisto 

apžiūrai.  

                Prarijus: išskalaukite burną vandeniu. Neskatinti vėmimo. Kas 10 minučių išgerti puodelį vandens. Jei 

žmogus prarado sąmonę, patikrinkite kvėpavimą ir jeigu reikia atlikite dirbtinį kvėpavimą. Jei 

žmogus neprarado sąmonės ir jo kvėpavimas normalus paguldykite į stabilią padėtį. Nedelsiant 

kreipkitės į ligoninę.  

 

               Įkvėpus: jei žmogus praradęs sąmonę ir jo kvėpavimas normalus paguldykite į stabilią padėtį. Jei 

nukentėjęs   asmuo nepraradęs sąmonės pasodinkite arba paguldykite jį. Esant gargaliavimui 

nukentėjusįjį pasodinkite ir duokite deguonies, jeigu yra. Nedelsiant kreipkitės į ligoninę. 

       

 
 

Patekus ant odos: gali atsirasti pūslės. Jei nebus suteiktas tiesioginis gydymas atsiras progresuojančios žaizdos. 

Patekus į akis: gali nudeginti rageną. Gali padaryti ilgalaikę žalą. 

Prarijus:   gali nudeginti lūpų srityje. Gali bėgti kraujas. Gali bėgti kraujas iš burnos ir nosies. 

Įkvėpus: gali trūkti oro, pasireikšti deginantis jausmas gerklėje. Gali sukelti kosulį arba švokštimą. 

Uždelstas poveikis:   nėra. 
 

 
 

                              Greitas, specialus gydymas:  nėra. 

 
 

4 SKIRSNIS Pirmosios pagalbos priemonės 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą 
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        Gesinimo priemonės:   gesinimo priemones nustatyti pagal gaisro aplinkybes. Talpas su vandeniu atvėsinti. 

 

 
 

       Poveikio rizika: ėsdinanti. Degdamas išskiria toksiškas dujas / dūmus. 
 

 
 

             Ypatinga apsauginė apranga: naudokite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą. Akių ir odos apsaugai dėvėkite 

apsauginius drabužius. 

 
 

 
 

Asmens atsargumo priemonės: Nedelsiant informuokite policiją ir gaisrinę. Išorės teritorijoje neleisti asmenims eiti prieš vėją ir  

pašalinti iš pavojingos vietos. Užterštą vietą paženklinti ženklais ir užkirsti kelią pašaliniams. Priemonių imtis tik su tinkamais 

apsauginiais drabužiais, skaitykite saugos duomenų lapo 8 skirsnį. Kad išvengti skysčio ištekėjimo kiauras talpas pastatykite taip,  

kad protekis būtų viršuje. 

 

 
 

             Neleisti patekti į kanalizaciją ir vandens telkinius. Jei priemonė išsipylė, surinkite. 

 
 

 
 

Valymo metodai: Valymo darbus gali atlikti tik specialiosios tarnybos, kurios yra susipažinusios su atitinkamomis 

medžiagomis. Surinkti su sausom žemėm arba smėliu. Surinkti į tvarkingą, uždaromą, pažymėtą talpą ir atitinkamai 

pašalinti. 

 
 

              Nuoroda į kitą skirsnį:   skaitykite saugos duomenų lapo 8 skirsnį. 
 

 
 

 
 

          Pastabos saugiam naudojimui: vengti tiesioginio sąlyčio su medžiaga. Užtikrinti pakankamą vėdinimą.  

          Nelaikyti uždaroje patalpoje. Vengti rūko susidarymo ir pasiskirstymo ore.  

 
 

       Sandėliavimas:   sandėliuoti vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Talpas laikyti sandariai. 

             Tinkama pakuotė:   saugoti tik originalioje pakuotėje. 
 

 
 

            Konkretus galutinio naudojimo būdas: nėra. 

5 SKIRSNIS Priešgaisrinės priemonės 

5.1. Gesinimo priemonės 

5.2. Specialūs ,edžiagos ar mišinio keliami pavojai 

5.3. Patarimai gaisrininkams 

6 SKIRSNIS Avarijų likvidavimo priemonės 

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

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės  

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 

7 SKIRSNIS Naudojimas ir sandėliavimas 

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus   

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 
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Pavojingi komponenta:   Fosforo rūgštis...% 

Poveikio ribinės vertės:                Įkvepiamos dulkės 

      Šalis 8 val. Poveikio darbo vietoje 

ribos 
Taškai 8 val. Poveikio darbo vietoje 

ribos 
Taškai 

       DE 1 mg/m3 2 mg/m3 - - 

         2- (2-butoksietoksi) etanolis 

       DE 67 mg/m3 100 mg/m3 - - 

 

 

 
 

DNEL / PNEC vertės:   nėra. 
 

 
 

      Techninės priemonės:   rūpintis pakankamu vėdinimu. 

      Kvėpavimo takų apsauga: Kvėpavimo takų apsauga nebūtina. 

      Rankų apsauga: guminės pirštinės. Nepralaidžios pirštinės. 

      Akių apsauga: Sandarūs apsauginiai akiniai. Pasirūpinkite akių dušu.  

      Odos apsauga: nepralaidūs apsauginiai drabužiai. 

      Poveikis aplinkai: Nėra jokių specialių reikalavimų. 

 
 

 
 

 
 

                Forma:  skysta 

Spalva:  geltona 

Kvapas:   charakteringo kvapo 

 

                                Garavimo greitis:   nėra. 

Oksidacijos savybės:   nėra 

Tirpumas vandenyje:  nėra 

Klampumas:   nėra. 

           Virimo temperatūra  nėra Lydimosi temperatūra °C:   nėra 

  Sprogimo ribos %: žemutinė:   nėra.                                                  viršutinė:   nėra.  

     Pliūpsnio temperatūra °C:  nėra                                                  Pasisk. koef: n-Oktanolis/vanduo:   nėra.  

                     Užsidegimo temperatūra °C:   nėra                                                     Garų slėgis:   nėra. 

                                 Santykinis tankis:   1,11                                                                       pH:   1,0 

                                 VOC g/l:   nėra. 

8 SKIRSNIS Poveikio prevencija (asmens apsauga) 

8.1. Kontrolės parametrai 

DNEL/PNEC vertės 

8.2. Poveikio kontrolė 

9 SKIRSNIS Fizinės ir cheminės savybės 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes  
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                       Papildoma informacija:   netaikoma. 
 

 
 

 
 

                         Reaktingumas: stabilus esant rekomenduojamoms transportavimo ir laikymo sąlygoms. 
 

 
 

                         Stabilumas:   stabilus normaliomis sąlygomis. 
 

 
 

              Pavojingos reakcijos:   nėra pavojingų reakcijų laikantis normalių transportavimo ir laikymo sąlygų.  

               Esant sąlyčiui su išvardytomis sąlygomis ar medžiagomis  įmanomas skilimas.  

 

 
 

               Vengtinos sąlygos:  karštis. 
 

 
 

              Vengtinos medžiagos:   stiprūs oksidatoriai. Stiprios rūgštys 

 
 

             Pavojingi skilimo produktai:   degimo metu išskiria nuodingas dujas ir garus. 
 

 
 

 

 

Pavojingi komponentai: FOSFORO RŪGŠTIS ...% 

ORL Pelė LD50 6050 mg/kg 

 

2-(2-Butoksietoksi) etanolis 

 

ORL Pelė LD50 6050 mg/kg 

ORL Žiurkė LD50 4500 mg/kg 

 

Metansulfonrūgštis 

 

ORL Pelė LD50 200 mg/kg 

SKN GPG LD50 >2 gm/kg 

 
 Toksiškumas, vertės: nėra

9.2. Kita informacija 

10 SKIRSNIS Stabilumas ir reaktingumas 

10.1. Reaktingumas 

10.2. Cheminis stabilumas  

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 

10.4. Vengtinos sąlygos 

10.5. Nesuderinamos medžiagos 

10.6. Pavojingi skilimo produktai 

11 SKIRSNIS Toksikologinė informacija 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 
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Patekus ant odos: gali atsirasti pūslės. Jei nebus suteiktas tiesioginis gydymas atsiras progresuojančios žaizdos. 

Patekus į akis: gali nudeginti rageną. Gali padaryti ilgalaikę žalą. 

Prarijus:   gali nudeginti lūpų srityje. Gali bėgti kraujas. Gali bėgti kraujas iš burnos ir nosies. 

Įkvėpus: gali trūkti oro, pasireikšti deginantis jausmas gerklėje. Gali sukelti kosulį arba švokštimą. 

Uždelstas poveikis: po trumpalaikio poveikio galite laukti ir uždelsto poveikio. 

            Kita informacija:  netaikoma. 
 

 
 

 
 

                         Ekotoksiškumas vertės:   nėra. 
 

 
 

            Patvarumas ir skaidomumas:   biologiškai suskylantis. 
 

 
 

         Bioakumuliacijos potencialo nėra. 
 

 
 

               Judrumas:   lengvai įsigeria į dirvožemį. 
 

 
 

                         PBT identifikavimas:   Ši medžiaga neidentifikuojama kaip PBT/vPvB. 
 

 
 

               Kitas nepageidaujamas poveikis: mažas ekotoksiškumas. 
 

 
 

 
 

Šalinimo procesas: Išpilti į atitinkamą talpą ir iškviesti specializuotą įmonę, kuri užsiima tokių atliekų šalinimu. 

                        Perdirbimo procesas:   netaikomas. 

                        Pakuotės utilizavimas:  šalinkite kaip įprastas pramonines atliekas. 

    Pastaba: vartotojui patariama, kad gali būti taikomi papildomi vietiniai ar nacionaliniai atliekų tvarkymo įstatymai. 

                         

 

 
 

 
 

         JT numeris:  UN1805 

Simptomai. Veikimo būdai 

12 SKIRSNIS Ekologinė informacija 

12.1. Toksiškumas 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas 

12.4. Judrumas dirvožemyje 

12.5. PBT- ir vPvB vertinimo rezultatai 

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai 

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą 

14.1. JT numeris 
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         Teisingas krovinio pavadinimas:  FOSFORO RŪGŠTIS, TIRPALAS 
 

 
 

         Transporto klasė:   8 
 

 
 

         Pakuotės grupė:  III 
 

 
 

                         Aplinkai nepavojingas Jūros teršalas:  ne 
 

 
 

 
 

 
 

Specialios taisyklės: netaikoma. 

                       Vandens pavojaus klasifikavimas:   1 mažai vandenį teršianti medžiaga pagal VwVwS 
 

 
 

        Cheminės saugos vertinimas   Tiekėjas neatliko cheminės medžiagos ar mišinio cheminės saugos įvertinimo. 

 

 
 

 
 

            Papildoma informacija:   Šis saugos duomenų lapas sudarytas pagal reglamentą Nr 2015/830. 

* žymi SDL tekstą, kuris po paskutinės peržiūros buvo pakeistas.  

                Frazės iš 2 ir 3 skirsnio:   H302 Kenksminga prarijus. 

H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.  

H315 Dirgina odą. 

H318 Smarkiai pažeidžia akis.  

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 

H372 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai 

<nurodykite visus paveiktus organus> po ilgalaikio ar pakartotinio 

poveikio <nurodykite poveikio kelią, jei yra užtikrintai įrodyta, 

kad joks kitas poveikio būdas nesukelia pavojaus. 

H400 Labai toksiška vandens organizmams 

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius 

pakitimus. 

Atsakomybės atsisakymas: Aukščiau nurodyta informacija kiek žinoma yra teisinga, tačiau 

nelaikoma viską apimanti ir bus naudojama tik kaip gairė. Ši kompanija nebus laikoma atsakinga 

už bet kokius nuostolius atsiradusius dėl elgesio arba sąlyčio su aukščiau nurodyta medžiaga. 

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas 

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė 

14.4. Pakuotės grupė 

14.5. Pavojus aplinkai 

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams  

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavimą 

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

15.2. Cheminės saugos vertinimas 

16 SKIRSNIS Kita informacija 

Kita informacija 


