Convotherm Elektrogeräte GmbH

Saugos duomenų lapas
pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

CONVOCal forte, Entkalker
Spausdinimo data: 12.03.2015

Puslapis 1 iš 9

Katalogo Nr.: 3007023

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas
1.1. Produkto identifikatorius

CONVOCal forte, Entkalker
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Medžiagos ar mišinio paskirtis

Produktas skirtas specialistams.
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė:
Adresas:
Miestas:
Telefonas:
Asmuo pasiteirauti:

Convotherm Elektrogeräte GmbH
Talstr. 35
D-82436 Eglfing
+49 8847 67 0
Kundendienst - after sales

1.4. Pagalbos telefono numeris:

Telefaksas: +49 8847 414

+49 89 19240 Giftnotruf Rechts der Isar 24h Mo-So

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikacija pagal direktyvą 67/548/EEB bei 1999/45/EB

Pavojingumo nuorodos: Xi - Dirginanti
R frazės:
Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą.
Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Pavojingumo kategorijos:
Metalus ėsdinančios medžiagos ar mišiniai: Met. Corr. 1
Odos ėsdinimas/dirginimas: Skin Irrit. 2
Smarkus akių pažeidimas/dirginimas: Eye Irrit. 2
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis): STOT SE 3
Teiginiai apie pavojų:
Gali ėsdinti metalus.
Dirgina odą.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Gali dirginti kvėpavimo takus.
2.2. Ženklinimo elementai
Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje
31-33 % druskos rūgštis

Signalinis žodis:
Piktogramos:

Atsargiai
GHS07

Pavojingumo frazės
H290
H315
H319
H335

Gali ėsdinti metalus.
Dirgina odą.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Gali dirginti kvėpavimo takus.

Atsargumo frazės
P261

Stenkitės neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.
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Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos
priemones.
PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu
jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Tam tikrų mišinių specialus ženklinimas
EUH208
Sudėtyje yra metenaminas; heksametilentetraminas. Gali sukelti alerginę reakciją.
Papildoma rekomendacija
Patikrintų savybių klasifikavimas buvo atliekamas pagal direktyvos dėl medžiagų (67/548/EEB) VI
priedą, o jei ne - pagal direktyvoje dėl preparatų (1999/45/EB) pateiktą apskaičiavimo metodą.
2.3. Kiti pavojai

Preparatas yra pavojingas pagal Direktyvą 1999/45/EB.
Mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [GHS].

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.2. Mišiniai
Pavojingi komponentai
EB Nr.
CAS Nr.
Indekso Nr.
REACH Nr.
231-595-7

Cheminės Pavojaus

Dalis

Klasifikacija pagal 67/548/EEB
Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

10 - < 25 %

31-33 % druskos rūgštis
C - Ardanti (ėsdinanti), Xi - Dirginanti R34-37

017-002-01-X

Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H314 H335

R-, H- ir EUH frazių formuluotė: žr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Bendrieji nurodymai
Nedelsdami nusivilkite užterštus drabužius ir saugiai juos pašalinkite. Jei nukentėjusysis gali prarasti
sąmonę, paguldykite ir gabenkite jį stabiliai gulintį ant šono. Reikalingas gydymas. Pirmąją pagalbą
suteikiantys: saugokitės patys!
Įkvėpus

Nukentėjusįjį išneškite į gryną orą. Nukentėjusysis turi gulėti ramiai ir būti šiltai apklotas. Paguldykite ir
gabenkite stabiliai paguldytą ant šono, dūstant - pusiau sėdintį. Esant kvėpavimo sutrikimams duokite
kvėpuoti deguonies.
Patekus ant odos
Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti: Vanduo. Sudirginus odą kreipkitės į gydytoją.
Patekus į akis
Patekus į akis, nedelsdami atmerkę voką 10-15 minučių skalaukite akį tekančiu vandeniu. Po to
kreipkitės į oftalmologą. Saugokite nesužesitą akį.
Prarijus

Nedelsdami išskalaukite burną ir išgerkite daug vandens. NESKATINTI vėmimo. Iš karto iškviesti
gydytoją.
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Gali dirginti kvėpavimo takus. Dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą.
Gali pasireikšti šie simptomai: nurijus: Spazmai, Skrandžio ir žarnų sutrikimai, Pykinimas, Pilvo diegliai.
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4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Pirmoji pagalba, užteršimo pašalinimas, simptomų gydymas.
Reikia papildomai stebėti dėl pneumonijos ir plaučių edemos. skrandžio ir žarnų sutrikimai. vėmimas.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės
5.1. Gesinimo priemonės
Tinkamos ugnies gesinimo priemonės
Gesinimo priemones pritaikykite prie gaisro aplinkos. Pats produktas nedegus.
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Gaisro metu gali susidaryti: Dujos/garai, nuodingas, Vandenilio chlorido dujos, Azoto oksidai (NOx).
5.3. Patarimai gaisrininkams
Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą. Dėvėkite chemikalams
atsparų apsauginį kombinezoną. Gaisro atveju: Naudokite tik rūgštims atsparią įrangą.
Papildomi nurodymai
Žmonėms apsaugoti ir ataušinti talpas pavojaus zonoje naudokite vandens patranką.
Užterštą gesinimui naudotą vandenį surinkite atskirai. Neleiskite patekti į kanalizaciją arba vandens
telkinius.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Naudokite asmeninę apsauginę įrangą. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabužiais. Neįkvėpti dujų,
dūmų, garų, aerozolių. Nuveskite žmones į saugią vietą.
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės
Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis. Išsiskyrus dujoms ar patekus į vandenį, gruntą ar
kanalizaciją, praneškite reikiamoms institucijoms. Uždenkite kanalizaciją.
6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Tinkama priemonė skiedimui ar neutralizavimui: Vanduo. Surinkite skystį sugeriančia priemone
(smėliu, diatomitu, rūgšties rišikliu, universaliu rišikliu). Adsorbuotą medžiagą išmeskite pagal skyrių
"Išmetimas". Įveskite gerą vėdinimą.
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius
Saugus naudojimas: žiūrėkite dalis 7
Asmens apsauga: žiūrėkite dalis 8
Atliekų šalinimas: žiūrėkite dalis 13

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Saugaus naudojimo rekomendacijos
Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Įveskite gerą vėdinimą.
Pastabos del priešgaisrinės saugos bei sprogimo pavojaus
Pats produktas nedegus.
Papildomi nurodymi
Skiesdami visada paimkite vandenį ir jame išmaišykite produktą.
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms
Laikyti tik gamintojo pakuotėje. Talpas laikykite sandariai uždarytas, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.
Tinkama grindų medžiaga: Atsparus rūgštims.
Patarimai dėl sandėliavimo
Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo šarmai. Laikyti atokiau
nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.
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Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas
Nelaikykite žemesnėje temperatūroje nei: 5°C. Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai
vėdinamoje vietoje.
7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Laikykitės vartojimo instrukcijos nuorodų.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga
8.1. Kontrolės parametrai
Papildomos pastabos dėl leistinų ribų

Sudėtyje nėra medžiagų, kurių kiekis viršytų koncentracijos ribą, nustatytą darbo vietai.
8.2. Poveikio kontrolė
Atitinkamos techninio valdymo priemonės
Nereikia imtis specialių priemonių.
Saugos ir higienos priemonės
Nedelsiant nusivilkti užterštus, įmirkusius drabužius. Odos profilaktika ištepant ją apsauginiu kremu.
Baigę darbą nusiplaukite rankas ir veidą. Naudojant nevalgyti ir negerti. Venkite kontakto su oda,
akimis ir drabužiais.
Akių ir (arba) veido apsaugą
Sandariai užsidarantys apsauginiai akiniai.
Rankų apsauga
Rekomenduojami pirštinių gaminiai:
Išbandytas apsaugines pirštines dėvėkite: Tinkama medžiaga: Butilo kaučiukas (0,5mm); NBR
(Nitrilinis kaučiukas) (0,35mm); prasiskverbimo laikas (maksimali dėvėjimo trukmė): >480 Min.
Odos apsauga
Apsauginės prijuostės. atsparus rūgštims.
Kvėpavimo sistemos apsauga

Tinkamas kvėpavimo organų apsaugos aparatas:, Kombinuotas filtravimo prietaisas (DIN EN 141). E P2
Poveikio aplinkai kontrolė
Nėra informacijos.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatinė būsena:
Spalva:

skystas
skaidrus, šviesiai geltonas

Kvapas:

dygus
Bandymo metodų
standartai

pH-rodiklis (temperatūroje 20 °C):

0-1

Būklės pokyčiai
Lydimosi temperatūra:

neapibrėžtas
109 °C

Pradinė virimo temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas:
Pliūpsnio temperatūra:

netaikomas

Sprogumo savybės
netaikomas
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Žemutinė sprogimo riba:
Viršutinė sprogimo riba:

netaikomas
netaikomas

Užsiliepsnojimo temperatūra:

netaikomas

Garų slėgis:
(temperatūroje 20 °C)
Garų slėgis:
(temperatūroje 50 °C)

23 hPa
123 hPa

Tankis (temperatūroje 20 °C):

1,07 g/cm³

Tirpumas vandenyje:

maišomas.

Dinaminė klampumas:

neapibrėžtas

Santykinis garų tankis:

neapibrėžtas

Santykinis garavimo greitis:

neapibrėžtas

9.2. Kita informacija

Kietosios medžiagos kiekis:

neapibrėžtas

Plieninių ir aliuminio paviršių korozijos koeficientas, kaip temperatūra bandymo metu 55 °C>= 6,25mm per metus

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas
10.1. Reaktingumas
Egzoterminės reakcijos su: Šarmai, Oksidatorius, stiprus. Išskiria: Chloras, Vandenilis.
10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus esant įprastai aplinkos temperatūrai.
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Susilietęs su metalais produktas vandeningame tirpale išskiria vandenilį.
10.4. Vengtinos sąlygos
Saugokite nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Laikyti vėsioje vietoje. Saugoti nuo: šaltis.
10.5. Nesuderinamos medžiagos
Šarmai, Oksidatorius, Lengvieji metalai, Aminai, Amoniakas.
10.6. Pavojingi skilimo produktai
Vandenilio chlorido dujos, Azoto oksidai (NOx).
Papildoma informacija
Sukelianciosioms metalu korozija. Susidarant vandeniliui palengva ištirpina aliuminį ir cinką.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija
11.1. Informacija apie toksinį poveikį
Toksikokinetiką, metabolizmą ir pasiskirstymą
Duomenų nėra
Ūmus toksiškumas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
CAS Nr.

Cheminės Pavojaus
Paveikimo būdai

Metodas

Dozė

Rūšis

Šaltinis

31-33 % druskos rūgštis
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Dirginimą ir ėsdinimą
Dirgina odą.
Sukelia smarkų akių dirginimą.
Jautrinantis poveikis
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
STOT (vienkartinis poveikis)
Gali dirginti kvėpavimo takus. (31-33 % druskos rūgštis)
Poveikis esant pakartotinai arba ilgesnei ekspozicijai
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Kancerogeninis, paveldimąsias savybes pakeičiantis bei dauginimąsi trikdantis poveikis
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Aspiracijos pavojus
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija
12.1. Toksiškumas
Neutralizavus nebepastebimas toksiškumas.
CAS Nr.

Cheminės Pavojaus
Toksiškumas vandens
aplinkai

Metodas

Dozė

[h] | [d] Rūšis

Šaltinis

31-33 % druskos rūgštis
Ūmus toksiškumas žuvims

LC50

862 mg/l

96 h Leuciscus idus

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Produktas yra Rūgštis. Prieš išleidžiant nuotekas į valymo įrenginį dažniausiai reikia neutralizuoti.
Neorganinėms medžiagoms netaikomi biologinio skaidomumo nustatymo metodai. Neorganinis
produktas, kurio neįmanoma eliminuoti iš vandens biologiniais valymo būdais.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Pagal turimus duomenis apie pašalinamumą/skaidymąsi ir bioakumuliaciją ilgalaikis kenksmingas
poveikis aplinkai mažai tikėtinas.
12.4. Judumas dirvožemyje
Patekęs į dirvožemį produktas tampa judrus ir gali užteršti gruntinį vandenį.
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Šio preparato sudėtinės dalys neatitinka kriterijų, kad būtų klasifikuotos kaip PBT ar vPvB.
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis
Produktas yra Rūgštis. Prieš išleidžiant nuotekas į valymo įrenginį dažniausiai reikia neutralizuoti.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas
13.1. Atliekų tvarkymo metodai
Šalinimo aplinkybės
Pašalinimas pagal atitinkamų institucijų nuostatas.
Atliekų šalinimo kodas (produkto)
NEORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Rūgščių gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo
060102
(GMTN) atliekos; druskos rūgštis
Pavojingos atliekos.
Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)
NEORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Rūgščių gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo
060102
(GMTN) atliekos; druskos rūgštis
Pavojingos atliekos.
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Atliekų šalinimo kodas (nevalyta tara)
KITAIP NEAPIBRĖŽTOS PAKAVIMO ATLIEKOS: ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ
150110
MEDŽIAGOS IR APSAUGINIAI DRABUŽIAI; Pakavimas (įskaitant atskirai surinktas komunalines
pakavimo atliekas); pakuotės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis
užterštos
Pavojingos atliekos.
Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai
Vanduo. Užterštas pakuotes visiškai ištuštinkite ir atitikamai išvalę vėl galite jas panaudoti.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą
Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)
14.1. JT numeris:

UN 1789

14.2. JT teisingas krovinio
pavadinimas:

HYDROCHLORIC ACID

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė
(-s):

8

14.4. Pakuotės grupė:

III

Pavojingumo ženklinimas:

8

Klasifikacinis kodas:
Specialiosios sąlygos:
Ribotas kiekis (LQ):
Transporto kategorija:
Pavojaus numeris:
Tunelio apribojimo kodas:

C1
520
5L
3
80
E

Kita tinkama informacija (Transportavimas sausumos keliu)
E1
Transportavimas vidaus vandenų laivais (ADN)
14.1. JT numeris:

UN 1789

14.2. JT teisingas krovinio
pavadinimas:

HYDROCHLORIC ACID

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė
(-s):

8

14.4. Pakuotės grupė:

III

Pavojingumo ženklinimas:

8

Klasifikacinis kodas:
Specialiosios sąlygos:
Ribotas kiekis (LQ):

C1
520
5L

Kita tinkama informacija (Transportavimas vidaus vandenų laivais)
E1
Jūrų transportas (IMDG)
14.1. JT numeris:
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14.2. JT teisingas krovinio
pavadinimas:

HYDROCHLORIC ACID

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė
(-s):

8

14.4. Pakuotės grupė:

III

Pavojingumo ženklinimas:

8

Jūrų teršalas:
Specialiosios sąlygos:
Ribotas kiekis (LQ):
EmS:

223
5L
F-A, S-B

Kita tinkama informacija (Transportavimas jūrų laivais)
E1
Oro transportas (ICAO)
14.1. JT numeris:

UN 1789

14.2. JT teisingas krovinio
pavadinimas:

HYDROCHLORIC ACID

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė
(-s):

8

14.4. Pakuotės grupė:

III

Pavojingumo ženklinimas:

8

Specialiosios sąlygos:
Ribotas kiekis (LQ) Passenger:

A3 A803
1L

IATA-Pakavimo normatyvai - Passenger:
IATA-Maksimalus naudoti kiekis - Passenger:
IATA-Pakavimo normatyvai - Cargo:
IATA-Maksimalus naudoti kiekis - Cargo:

852
5L
856
60 L

Kita tinkama informacija (Oro transportas)
E1
: Y841
14.5. Pavojus aplinkai

PAVOJINGA APLINKAI:

ne

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams
Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į
gydytoją/.?.
Gali ėsdinti metalus.
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą
nereikšmingas

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą
15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Nacionaliniai normatyvai
Patikrinimo Nr.: 2,00

LT

Patikrinimo data: 11.02.2015

Convotherm Elektrogeräte GmbH

Saugos duomenų lapas
pagal reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

CONVOCal forte, Entkalker
Spausdinimo data: 12.03.2015
Darbinimo apribojimas:

Pavojingumo vandeniui klasė (D):

Puslapis 9 iš 9

Katalogo Nr.: 3007023

Atkreipti dėmesį į direktyvą 94/33/EB dėl jaunų asmenų apsaugos darbe.
Atkreipti dėmesį į direktyvą 92/85/EB dėl nėščių moterų saugos ir sveikatos
darbe.
1 - silpnas vandens pavojus

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Neatlikti šame mišinyje esančių medžiagų saugos įvertinimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija
R frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)
34
Nudegina.
37
Dirgina kvėpavimo takus.
H- ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)
H290
Gali ėsdinti metalus.
H314
Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315
Dirgina odą.
H319
Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335
Gali dirginti kvėpavimo takus.
EUH208
Sudėtyje yra metenaminas; heksametilentetraminas. Gali sukelti alerginę reakciją.
Kita informacija
Duomenys šiose saugos specifikacijose pateikti remiantis turimomis žiniomis ir atitinka apdorojimo
dieną turimą informaciją. Informacijoje turi būti pateikti pagrindiniai punktai, susiję su šiose
specifikacijose minimo produkto saugiu naudojimu jį laikant, perdirbant, transportuojant ir šalinant.
Duomenys negali būti taikomi kitiems produktams. Jei produktas skiedžiamas, maišomas ar
perdirbamas su kitomis medžiagomis, arba perdirbamas, tai šiose saugumo specifikacijose pateiktų
duomenų negalima perkelti taip pagamintai naujai medžiagai, jei jose aiškiai nenurodyta kitaip.

(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų
paskutinio tiekėjo)

Patikrinimo Nr.: 2,00

LT

Patikrinimo data: 11.02.2015

