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1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

Losox-Blau

1.1. Produkto identifikatorius

 Orig. Losoxinat-Blau

Kiti prekybinis pavadinimas

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

kolb Cleaning Technology GmbHĮmonė:

Karl-Arnold-Str. 12Adresas:

D-47877 WillichMiestas:

Telefonas: +49-2154-947938 Telefaksas:+49-2154-947947

El. paštas: info@kolb-ct.com

Herr LinkerAsmuo pasiteirauti: +49-2324-97980Telefonas:

El. paštas: christian.linker@kolb-ct.com

www.kolb-ct.comInternet:

Labor/ QSAtsakingas skyrius:

+49/ (0) 23 24/ 988 12 85 (EU)

+61 4 19 809 805 (Australia)

+1 970 443 9233 (USA)

1.4. Pagalbos telefono numeris:

Australia:                                                           USA:

kolb Cleaning Technology AP PTY LTD             kolb USA LLC

6/150 Canterbury Road                                     410 Sunset, Unit C

NSW 2200 Bankstown                                      80501 Longmont – CO

Kiti duomenys

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

2.2. Ženklinimo elementai

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje
2-butoksietanolis; etilenglikolio monobutileteris; butilcelozolvas C6H14O2

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Tam tikrų mišinių specialus ženklinimas

Nera informacijos.

2.3. Kiti pavojai

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

  < 0,1 %; , ,
Cheminės charakteristikos
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Pavojingi komponentai

DalisCheminės PavojausCAS Nr.

EB Nr. Indekso Nr. REACH Nr.

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

111-76-2 2-butoksietanolis; etilenglikolio monobutileteris; butilcelozolvas C6H14O2 < 10 %

203-905-0 603-014-00-0

Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2; H332 H312 H302 H319 H315

H ir EUH frazių formuluotė: žr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Ileiskite gryno oro.

Įkvėpus

Nuplaukite pakankamu kiekiu vandens. Nusivilkti u˛ter  tus drabu˛ius ir i skalbti prie  vel apsivelkant. Patekus ant 

odos, nedelsiant gerai nuplauti vanduo ir muilas. I  tepkite riebiu tepalu.

Patekus ant odos

Nedelsdami atsargiai ir kruop ciai i skalaukite akiu vonele ar vandeniu. Po salycio su akimis atmerktas akis 

nedelsinat 10-15 minuciu skalauti tekanciu vandeniu bei kreiptis i gydytoja.

Patekus į akis

NESKATINTI vemimo. Nedelsdami i�skalaukite burna ir i�gerkite daug vandens.
Prarijus

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nera informacijos.

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

Simptomu gydymas. Atkreipti demesi i tai, jog vemiant yra pavojus paspringti.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Gesinimo priemones pritaikykite prie gaisro aplinkos. alkoholiui atsparios putos. Sausa gesinimo priemonė. 

Anglies dioksidas (CO2).

Tinkamos gesinimo priemonės

Purškiamas vanduo.

Netinkamos gesinimo priemonės

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Nedegus. Degant susidaro daug suod˛iu. Anglies dioksidas (CO2). Anglies monoksidas

Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausoma kvepavimo aparata. Deveti tinkama kvepavimo taku 

apsaugos prietaisa.

5.3. Patarimai gaisrininkams

U˛ter�ta gesinimui naudota vandeni surinkite atskirai. Neleiskite patekti i kanalizacija arba vandens telkinius.

Papildomi nurodymai

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

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

Produktui i tekejus/ji i pylus ypac didele rizika paslysti.Asmens atsargumo priemones, apsaugos priemones ir 

skubios pagalbos proceduros

Neleiskite patekti i kanalizacija ar vandenis. Neleiskite i  siplesti (pvz. u˛tvenkdami ar u˛tverdami alyva). 
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės
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Sulaikykite u˛ter ta plovimui naudota vandeni ir ji pa alinkite. Neleiskite patekti i po˛eminius sluoksnius/grunta.

Surinkite skysti sugeriancia priemone (smeliu, diatomitu, rug  ties ri ikliu, universaliu ri ikliu). Adsorbuota med˛iaga 

i meskite pagal skyriu "I metimas".

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Saugus naudojimas: ˛iurekite skirsnis 7

Asmens apsauga: ˛iurekite skirsnis 8

Atlieku  alinimas: ˛iurekite skirsnis 13

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Naudokite asmenine apsaugine iranga (˛r. skirsnis 8).

Saugaus naudojimo rekomendacijos

Nereikia imtis jokiu ypatingu priemoniu.

Pastabos del priešgaisrinės saugos bei sprogimo pavojaus

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Pakuote laikyti sandariai u˛daryta. Nėra sandėliavimo klasės

Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms

Nėra sandėliavimo klasės

Patarimai dėl sandėliavimo

Nėra sandėliavimo klasės

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore

Categorypl/cm³mg/m³ppmPavadinimasCAS Nr.

IPRV (8 h)102-butoksietanolis (butilglikolis, etilenglikolio 

monobutileteris)

111-76-2 50

TPRV (15 min)20 100

8.2. Poveikio kontrolė

Nuvilkti u˛ter tus drabu˛ius. Prie  pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas. Naudojant nevalgyti ir 

negerti.

Saugos ir higienos priemonės

Muveti naudoti akiu (veido) apsaugos priemones.

Akių ir (arba) veido apsaugą

Dirbant su cheminemis med˛iagomis butina deveti tik CE ˛enklu pa˛ymetas apsaugines pir  tines nuo chemikalu, 

iskaitant ketur˛enkli kontrolini numeri. Apsaugines pir  tines nuo chemikalu atitinkamai darbo vietai pasirinkite 

pagal ju pritaikyma dirbti su pavojingu med˛iagu koncentracijomis ir kiekiais. Rekomenduojama del auk  ciau 

i vardytu specialiam naudojimui skirtu apsauginiu pir  tiniu atsparumo chemikalams pasikonsultuoti su pir  tiniu 

gamintoju.

Rankų apsauga

Deveti tinkamus apsauginius drabu˛ius.

Odos apsauga

Esant nepakankamam vedinimui, naudoti kvepavimo taku apsaugos priemones.

Kvėpavimo sistemos apsauga
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melynas

skystasAgregatinė būsena:

Spalva:

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Kartus migdolaiKvapas:

Bandymo metodų 

standartai

pH-rodiklis (temperatūroje 20 °C): 9,5

Būklės pokyčiai

neapibre˛tasLydimosi temperatūra:

neapibre˛tasPradinė virimo temperatūra ir virimo 

temperatūros intervalas:

neapibre˛tasPliūpsnio temperatūra:

Degumas

netaikomaskietos medžiagos:

netaikomasdujų:

neapibre˛tasŽemutinė sprogimo riba:

neapibre˛tasViršutinė sprogimo riba:

Savaiminio užsidegimo temperatūra

netaikomaskietos medžiagos:

netaikomasdujų:

Skilimo temperatūra: neapibre˛tas

Nesioksiduojantis.

Oksiduojančiosios savybės

neapibre˛tasGarų slėgis:

Tankis (temperatūroje 20 °C): 0,987 g/cm³

Tirpumas vandenyje: lengvai tirpus

Tirpumas kituose tirpikliuose

neapibre˛tas

neapibre˛tasPasiskirstymo koeficientas:

Kinematinė klampumas:

  (temperatūroje 20 °C)

> 21 mm²/s

neapibre˛tasSantykinis garų tankis:

Santykinis garavimo greitis: neapibre˛tas

8,10 %Tirpiklio kiekis:

9.2. Kita informacija

neapibre˛tasKietos medžiagos kiekis:

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Nera pavojingu reakciju naudojant ir laikant pagal reikalavimus.

10.2. Cheminis stabilumas

Med˛iaga yra chemi�kai stabili rekomenduojamomis laikymo, naudojimo ir temperaturos salygomis.
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nera/joks

10.4. Vengtinos sąlygos

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Cheminės PavojausCAS Nr.

ŠaltinisRūšisDozėEkspozicijos kelias Metodas

111-76-2 2-butoksietanolis; etilenglikolio monobutileteris; butilcelozolvas C6H14O2

ŽiurkėLD50 470 

mg/kg
oralinis

ATE 1100 

mg/kg
odos

įkvėpiamas garai ATE 11 mg/l

įkvėpiamas aerozolis ATE 1,5 mg/l

Mi�inys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 [CLP].

Kiti duomenys liečiantys bandymus

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Produktas yra ne: Ekotoksi�kas.

CAS Nr. Cheminės Pavojaus

[h] | [d]Toksiškumas vandens 

aplinkai

Dozė ŠaltinisRūšis Metodas

2-butoksietanolis; etilenglikolio monobutileteris; butilcelozolvas C6H14O2111-76-2

Ūmus toksiškumas 

žuvims

96 hLC50 1490 

mg/l

Lepomis macrochirus

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Produktas nei�bandytas.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Produktas nei�bandytas.

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo

Log PowCheminės PavojausCAS Nr.

111-76-2 0,81 (25°C)2-butoksietanolis; etilenglikolio monobutileteris; butilcelozolvas C6H14O2

Produktas nei�bandytas.

12.4. Judumas dirvožemyje

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas nei�bandytas.

Nera informacijos.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Neleiskite patekti i kanalizacija ar vandenis. Neleiskite patekti i po˛eminius sluoksnius/grunta.

Kiti duomenys

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai
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Šalinimo aplinkybės

Neleiskite patekti i kanalizacija ar vandenis. Neleiskite patekti i po˛eminius sluoksnius/grunta. Pa  alinimas pagal 

atitinkamu instituciju nuostatas.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo 

priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Neu˛ter�tos ir visi�kai tu�cios pakuotes gali buti utilizuotos. Su u˛ter�tomis pakuotemis elkites kaip su med˛iaga.

Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.5. Pavojus aplinkai

nePAVOJINGA APLINKAI: 

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Nera informacijos.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

netaikomas

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

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

ES norminė informacija

8,1 % (79,947 g/l)2010/75/ES (VOC):

8,1 % (79,947 g/l)2004/42/EB (VOC):

Subkategorija pagal 2004/42/EB: Nuėmikliai ir paruošiamieji valikliai - Valiklis prieš dengiant, VOC ribinė 

vertė: 200 g/l

Kitos pastabos

Atkreipkite demesi: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

Nacionaliniai normatyvai

2 - pavojingas vandeniuiPavojingumo vandeniui klasė (D):

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Neatlikti šame mišinyje esančių medžiagų saugos įvertinimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Santrumpos ir akronimai

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route

(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 

CAS: Chemical Abstracts Service

LC50: Lethal concentration, 50%

LD50: Lethal dose, 50%

H302 Kenksminga prarijus.

H312 Kenksminga susilietus su oda.

H315 Dirgina odą.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H ir EUH frazių formuluotė (Numeris ir visas tekstas)
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H332 Kenksminga įkvėpus.

EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

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.

Kita informacija

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

paskutinio tiekėjo)
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