
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS (pagal reglamentą 1907/2006/EB - REACH)     1 lapas iš 4 

Pildymo data: 2010-03-08         Paskutinio peržiūrėjimo data:  

SOLUVERT universali valymo ir poliravimo pasta  375 g 
 

1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS / PREPARATO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS PAVADINIMAS 

Cheminio preparato pavadinimas: SOLUVERT universali valymo ir poliravimo pasta  375 g 

Kiti pavadinimai ir gaminio kodas: SCRUB STONE 375 GR SOLUVERT; Code 30600 

Paskirtis: Šveičia ir poliruoja sidabrą, auksą, bronzą, žalvarį ir t.t. Taip pat tinka: 
visiems virtuvės bei vonios paviršiams valyti - nebraižydama paviršių, 
nuvalo net ir labai prikepusius riebalus (tinka tiek tradicinių, tiek stiklo 
keraminių viryklių valymui ir šveitimui), įsisenėjusias rūdis bei kalkes; 
baldams namuose, vaikiškų žaislų, sodo baldų valymui ir priežiūrai; 
griliams, žaliuzėms, chromuotiems paviršiams ir pan. 

Gamintojas:    BRUNEL CHIMIE DERIVES SAS. 
89 rue de Madagascar.59800.Lille. PRANCŪZIJA  

Platintojas:    UAB "Ekokomfortas" 
Adresas:    V.Krėvės pr. 53-217, LT-50358 Kaunas  
Telefonas:     Tel./faksas: +370 37 209955 
El. Paštas:     info@ekokomfortas.lt,   www.ekokomfortas.lt 

Už SDL pildymą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: info@ekokomfortas.lt 

Telefonas skubiai informacijai  suteikti: Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8~5) 236 20 52. 

2. GALIMI PAVOJAI 

Pavojai, susiję su užsidegimo arba sprogimo galimybe:  preparatas nedegus. 

Pavojai žmonių sveikatai, galimo poveikio pasekmės: neklasifikuojamas kaip pavojingas žmogui.  

Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės: preparatas neklasifikuojamas kaip aplinkai pavojingas. 

3. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS 

Pavojingi komponentai, kurių koncentracija preparate viršija ribinę koncentraciją, kada preparatas turi būti 
klasifikuojamas kaip pavojingas žmogui: nėra. 
Kiti pavojingi komponentai: nėra. 

Pavojingi komponentai, kurių koncentracija preparate neviršija ribinių koncentracijų:   

Indekso Nr. CAS Nr. EB Nr. Cheminis pavadinimas Pavojingumo 
simboliai 

Rizikos 
frazės 

Koncentracija, 
masės  % 

- 110615-47-9 - LAURYL POLYGLUCOSE 
(INCI pavadinimas) * Xi R 38-41 2.5 <= x % <10 

011-005-00-2 497-19-8 207-838-8 natrio karbonatas Xi R36 2.5 <= x % <10 

 68213-23-0 500-201-8 
alkoholiai, C

12-18
, etoksilinti 

 (>1 <2,5mol EO) * 
Xn R 22-41 2.5 <= x % <10 

Kitos cheminės medžiagos, kurioms nustatyti ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore:   

Indekso Nr. CAS Nr. EB Nr. Cheminis pavadinimas Pavojingumo 
simboliai 

Rizikos 
frazės 

Koncentracija, 
masės  % 

- 1344-28-1 215-691-6 aliuminio oksidas - - 10 <= x % < 25 

- 14464-46-1 238-455-4 kristobalitas - - 50 <= x % < 
100 

*Cheminė medžiaga neįtraukta į suklasifikuotų cheminių medžiagų sąrašą – nurodoma preparato gamintojo saugos 
duomenų lape pateikiama klasifikacija  

Pastaba: pavojingumo simbolių ir rizikos frazių tekstai pateikti 16 sk.  

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

Bendra informacija: visais atvejais, kai pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei 
nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti ką nors į burną. Prarijus – neskatinti vėmimo – pavojus 
uždusti putomis. Patekus į akis – praplauti vandeniu. Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šiuo produktu, būtina nedelsiant 
kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8~5) 236 20 52.  
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5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

Produktas nedegus. 

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

Kolektyvinės apsaugos ir asmeninės apsauginės priemonės: išsiliejus, vėdinti patalpą. Vengti patekimo ant 
odos ir į akis. Naudoti asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 skyriuje. Išsiliejimo vietoje grindys gali būti 
slidžios. 

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės: neleisti pramoninių avarijų ar transportavimo metu dideliems išsiliejusio 
produkto kiekiui patekti į kanalizaciją, vandens telkinius, dirvožemį, gruntinius vandenis. 

Cheminio preparato surinkimo (susėmimo) ir neutralizavimo (nukenksminimo) būdai ir  priemonės:  išsiliejus 
skysčiui, jį susemti į talpas, likučius surinkti audiniu, smėliu. pjuvenomis ir supilti į sandarų užsidarančią talpą. Vietas, kur 
buvo išsiliejęs preparatas, praplauti vandeniu, iššluostyti skuduru.  Atliekų šalinimas – žiūr. 13 skyrių. 

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

Reikalavimai ir rekomendacijos naudojimui:  naudoti pagal etiketėje nurodytą paskirtį ir instrukciją.  

Reikalavimai sandėliavimui:  laikyti sausose, gerai vėdinamose vietose, toliau nuo šilumos šaltinių. Pakuotės turi 
būti sandariai uždarytos. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atskirai nuo maisto ir gyvulių pašaro. 

Reikalavimai cheminės medžiagos, preparato pakuotei:  plastikinės pakuotės. 

8. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA 

Cheminio preparato komponentų ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore - HN 23:2007 duomenys: 

Ribinis dydis 

Cheminė medžiaga Ilgalaikio poveikio 
ribinis dydis  

(IPRD) 

Trumpalaikio  
poveikio ribinis  
dydis  (TPRD) 

Neviršytinas  
ribinis dydis  

(NRD) 

Pastabos*

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

Aliuminis (metalas) ir jo oksidas 
(kaip Al): 

įkvepiamoji frakcija 
alveolinė frakcija 
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1) 
Kristobalitas (silicio dioksido 
atmaina),  alveolinė frakcija 14464-46-1 0,05 - - - - - 1) 

Pastabos: 1) Žiūrėti HN 23:2007  46 punktą. 

Techninės priemonės:  vengti išsiliejimo. 

Asmeninės apsauginės priemonės: naudojant pagal paskirtį – nereikalingos, rekomenduojama mūvėti pirštines. 

Asmens higienos priemonės: nevalgyti, nerūkyti, negerti dirbant. Plauti rankas prieš valgį.  

Aplinkos apsaugos priemonės: vengti išsiliejimo, nepilti didelių kiekių į kanalizaciją. 

9. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

Bendra informacija: 

Agregatinė būsena (kieta, skysta, dujinė): Pasta 
Juslinės savybės (spalva, kvapas): Panaudotų kvėpiklių kvapo. 

Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką: 

Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH:  Silpnai šarminis 
Virimo temperatūra / temperatūros intervalas, oC: Netaikoma. 
Pliūpsnio temperatūra, oC: Netaikoma. 
Garų slėgis, kPa 20 oC temperatūroje: Neaktualu. 
Specifinė masė, tankis, g/cm3: Duomenų gamintojas nepateikia. 
Tirpumas vandenyje: Dalinai tirpus, disperguojasi 
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo) log Pow Duomenų gamintojas nepateikia. 
Klampa: Duomenų gamintojas nepateikia. 
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Kita informacija: 

Užšalimo/lydymosi temperatūra, oC: < 0 
Skilimo temperatūra / temperatūrų intervalas, oC: Neaktualu. 
 

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 

Cheminis stabilumas:  įprastomis sąlygomis stabilus. 

Vengtinos aplinkos sąlygos ir cheminės medžiagos, sukeliančios pavojingas chemines reakcijas:  nėra. 

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

Ūmus toksiškumas bandomiesiems gyvūnams: produktui netirtas, preparatas suklasifikuotas skaičiavimo būdu.  

Dirginimas:  sudėtyje yra nedideli kiekiai komponentų, kurie dirgina akisir odą. Preparatas neklasifikuojamas kaip 
dirginantis.  

Jautrinimas: sudėtyje nėra jautrinančių komponentų. 

Kancerogeniškumas, mutageniškumas, toksiškumas reprodukcijai: komponentams nenustatyti. 

Poveikis žmonėms: žiūr. 2 sk.. Patekę lašai gali sudirginti akis. Ilgalaikis ir nuolatinis poveikis sausina ir 
nuriebalina  odą. Galimas dirginimas. Sudėyje yra abrazyvinių dalelių, kurios gali mechaniškai pažeisti akis. 

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

Cheminės medžiagos, preparato savybės, galinčios daryti poveikį aplinkai:  neklasifikuojamas kaip aplinkai 
pavojingas. 

Ekotoksiškumas: tikslių duomenų nėra, preparato ekotoksiškumas mažas. 

Išsilaikymas ir skilimas  (biodegradacija) aplinkoje: tirpsta vandenyje išsisklaido, sudėtyje esančios 
aktyviosios paviršiaus medžiagos biologiškai skaidžios, atitinka biodegradavimo kriterijus detergentams, nustatytus 
Reglamente (EB)No.648/2004. Aliuminio oksido ir kristobalito dalelės inertiškos, nusėda ant dugmo. 

Bioakumuliacija:  komponentams nenustatyta. 

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

Reikalavimai atliekų neišmesti į aplinką: preparatą neišleisti į kanalizaciją (nebent tai numatyta pagal naudojimo 
paskirtį arba tai yra mažmeninės pakuotės atliekos), nepilti į vandens telkinius, ant dirvožemio. 

Cheminės medžiagos, preparato atliekų, užterštų pakuočių šalinimo būdai: atliekų kodas: 07 01 04, 07 06 04, 07 
07 04 – “kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai”, pavojingumą lemiančios savybės - nėra. Preparato 
atliekos tvarkomos pagal “Atliekų tvarkymo taisyklių” ir vietos savivaldos nustatytus reikalavimus. Tuščios pakuotės 
(kodas 15 01 02 - plastikinės pakuotės) gali būti perdirbamos.  

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

Pavojingų krovinių gabenimo reikalavimai netaikomi. 

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

  Teisės norminiai aktai, reglamentuojantys cheminės medžiagos, preparato klasifikaciją, ženklinimą, naudojimo 
ribojimą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkoje, atliekų tvarkymą ir kt.  
- 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų 
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies 
keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 
1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB 
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys, Nr. L 396,  30.12.2006, klaidų atitaisymas - L 136/3, 2007 5 29). 
- 2008 m. gruodžio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir 
mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB 
ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (OL 2008 L 353, p.1). 
- Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka. (Patvirtinta LR aplinkos ministro ir 
sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19d. įsakymu Nr. 532/742, 2002 m. birželio 27 d. įsakymu 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, 2009, Nr.157-7112). 
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- Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarka. (Patvirtinta LR aplinkos ministro 
2002 m. lapkričio 19 d įsakymu Nr. 599, Žin., 2002, Nr. 115-5161, 2008, 53-1989 ). 
- HN 23:2007 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji 
reikalavimai" (Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos  
ir darbo ministro 2007 m. spalio 15 d.  įsakymu Nr. V-827/A1-287, Žin., 2007, Nr. 108-4434). 
- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR). 
- Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.birželio 27 
d. įsakymu Nr. 348, Žin., 2002, Nr. 81-3503). 
- Atliekų tvarkymo taisyklės. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722, 
Žin., 2004, Nr. 68-2381). 
- 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 648/2004/EB dėl ploviklių (Europos Sąjungos 
oficialus leidinys, 2004-04-08, L 104, p. 1).  
- 2006 m. birželio 20 d. Komisijos Reglamentas  (EB) Nr. 907/2006, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių siekiant patikslinti III ir VII priedus. (Europos Sąjungos oficialus leidinys,  
2006-06-21, L 168, p. 5).  

Informacija, nurodyta cheminės medžiagos /preparato pakuotės (taros) etiketėje (pagal 67/548/EEB, 1999/45/EB): 
Informacija apie pavojingus komponentus: netaikoma 

Pavojingumo simboliai: netaikoma 
Rizikos frazės:  netaikoma 
Saugos frazės: S2  Saugoti nuo vaikų  

Papildoma informacija: Nemaišykite skirtingų rūšių produktų. 

Informacija apie komponentus pagal ploviklių reglamentą 648/2004/EB (907/2006/EB):  Sudėtyje yra mažiau 
kaip 5 %  nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, taip pat yra kvėpiklių. 

16. KITA INFORMACIJA 

Pavojingumo simboliai ir skaitmeniniai ženklai, nurodyti 3 skyriuje:  
 Xn Kenksminga 
 Xi Dirginanti 
 R22 Kenksminga prarijus 
 R36 Dirgina akis 
 R38 Dirgina odą 
 R41 Gali smarkiai pažeisti akis 
 
Papildomi saugos duomenų lapo pildymo šaltiniai: 

- Produkto gamintojo parengtas saugos duomenų lapai - Revision : 1 (09-04-2008);  Version : 2 (17-07-2008). 
Pildant šį saugos duomenų lapą ištaisytos gamintojo saugos duomenų lape pastebėtos cheminių medžiagų 
klasifikavimo ir  produkto ženklinimo klaidos, jeigu tokių buvo. Papildyta informacija apie fiziko – cheminius 
rodiklius. 

- Analogiškų produktų ir preparato komponentų gamintojų parengti saugos duomenų lapai. 
 
 
Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine 
medžiaga, preparatu. Preparatas turi būti naudojamas tik pagal nurodytą paskirtį, laikanti etiketėje pateikiamos 
instrukcijos. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, 
aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie chemines 
medžiagos preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai 
išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, preparato savybių 
ir jų negarantuoja. 
 
 


