
 

Saugos duomenų lapas  Nr.  003 

pagal reglamentą 1907/2006/EB – REACH ir keitimą 2015/830/EB 

BETOCRETE-CP 360 WP 

1 puslapis iš 7 

Pildymo data:   2017-03-21 

Versija:   

 

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas  

1.1. Produkto identifikatorius:   

 Cheminės medžiagos pavadinimas:  BETOCRETE-CP 360 WP 

 Kiti pavadinimai (sinonimai):  
   

1.2. Cheminės  medžiagos nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai: nėra 

nustatyti. 

Medžiaga / mišinys: betono/skiedinio įmaišiniai priedai 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją: 

Platintojas: SCHOMBURG GmbH & Co. KG 

Adresas: Aquafinstr. 2-8, D-32760 Detmold, Germany 

Telefonas:   telefonas   ++49 (0)5231/953-00,  faksas: ++49 (0)5231/953-123 

El. paštas:  info@schomburg.de, www.schomburg.de 

Už SDL pildymą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: info@schomburg.de 

1.4. Pagalbos telefono numeris: Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, 

Šiltnamių 29, LT-2043 Vilnius, telefonas. 8~ 5 236 20 52, faksas 8~ 5 236 21 42 el. paštas info@tox.lt 

 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai  

2.1. Cheminės  medžiagos klasifikavimas  

Pagal CLP reglamentą Nr. 1272/2008/EB  Pavojingumo 

frazių kodai Pavojingumo klasės ir kategorijos kodai 

Skin Irrit. 2 Dirgina odą, kategorija 2 H315 

STOT SE 3 
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui 

(vienkartinis poveiki) 
H335 

Pastaba:  pavojingumo (H) frazių tekstai nurodyti 2.2. poskirsnyje 

2.2. Ženklinimo elementai  

Cheminės medžiagos ženklinimas pagal CLP reglamentą Nr. 1272/2008 (GHS ženklinimas): 

Signalinis žodis: Dng. Pavojus  

 

Pavojaus piktogramos: 

 

 

 GHS05 GHS07 

Pavojingumo frazės: 

 H315 Dirgina odą 

 H318 Smarkiai pažeidžia akis 

 H335 Smarkiai pažeidžia akis 

Atsargumo frazės: 
 P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio 

                       P280                  Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių 

(veido) apsaugos priemones 

mailto:info@tox.lt
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 P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išiimti 

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

 P304 + P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, 

leidžianti laisvai kvėpuoti 

 P405 Laikyti užrakintą 

 P501 Turinį/talpyklą išmesti pagal vietinius/regioninius/nacionalinius/tarptautinius 

reikalavimus 

  

2.3. Kiti pavojai:  

       PBT ir vPvB kriterijai:  netaikoma. 

 

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis  

3.1. Medžiagos 

Sudedamoji dalis CAS Nr. EB Nr. 

Klasifikacija 

Kiekis masės % EU/CLP/ papildomas 

suderintą 
H frazės 

Cement, Portland, 

chemicals 
65997-15-1 266-043-4 

Eye Dam. 1 

Skin Irrit. 2 

STOT SE 3 

H318 

H315 

H335 

25 – 50 % 

Natrio karbonatas 497-19-8 207-838-8 Eye Irrit. 2 H319 25 – 50 % 

Kalcio dihidroksidas 1305-62-0 215-137-3 Eye Dam. 1 H318 2,5 – 10 % 

 

 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės  

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas  

Bendra informacija: Apsinuodijimo simptomai gali atsirasti net po keletis valandų, todėl gydytojo 

apžiūra ne mažiau kaip po 48 valandų po avarijos.Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina 

kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8~5) 236 20 52 ar į gydytoją. 

Cheminės medžiagos, preparato patekimo į organizmą būdas:  

Įkvėpus: Nedelsiant išnešti nukentėjusįjį į gryną orą. Iškviesti gydytoją. 

Patekus ant odos:  Nuvilkti užterštus drabužius, pažeistą vietą plauti vandeniu su muilu. 

Patekus į akis:  Akis gerai praplauti švaraus vandens srove. Pasikonsultuoti su gydytoju.  

Prarijus: Išgerti didelį kiekį vandens ir išvesti nukentėjusįjį į gryną orą. Nedelsiant 

skambinti gydytojui. Gydytojui parodyti pakuotę arba ženklinimo etiketę. 

 

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės  

5.1. Gesinimo priemonės: produktas nedegus.  

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai: nėra jokios svarbio informacijos. 

5.3. Patarimai gaisrininkams:  Apsaugos priemonės: dėvėti autonominį kvėpavimo aparatą. 

Papildoma informacija: laikytis vietinių/regioninių/nacionalinių/tarptautinių reikalavimų. 
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6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės  

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros:     
Dėvėti apsauginius drabužius. Venkite kontakto su akimis ir oda. Pasirūpinti pakankamu vėdinimu, vengti 

dulkių susidarymo. Naudoti apsaugančią įrangą. Neprileisti neapsaugotų asmenų 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: Neleisti medžiagai nutekėti į kanalizacijos sistemas, vandens 

telkinius. 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės: Užtikrinti pakankamą vėdinimą. 

Pasiimti produkto mechaniškai, nesukelti dulkių.  

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius:  Dėl informacijosn apie poveikio kontrolę ir asmens apsaugą 

žiūrėti į 8 skirsnį, o dėl papildomos informacijos apie pašalinimo priemones žr. 13 skirsnį. 

  

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas  

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės: Naudoti tik gerai vėdinamose 

vietose. Saugoti nuo vaikų. 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: 

Laikymas 

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms: nepalikite atvirų konteinerų.  

Informacija apie laikymo sąlygas: prašome laikytis VCI-sandėliavimo-koncepcijos cheminėms 

medžiagoms. 

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai): Nėra jokios kitos svarbios informacijos. 

 

 

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga  

8.1. Kontrolės parametrai:  

65997-15-1 Cement, portland, chemicals (25-50%) 

WEL Ilgalaikės vertės 10*4** mg/m
3 

* įkvepiamų dulkių ** įkvepiamų dulkių kiekis 

 

557-05-1 zinc stearate (2.5-10%) 

WEL Trumpalaikės vertės 20* mg/m³ 

Ilgalaikės vertės: 10* 4** mg/m³ 

* įkvepiamų dulkių ** įkvepiamų dulkių kiekis 

 

1305-62-0 calcium dihydroxide (2.5-10%) 

WEL Ilgalaikės vertės: 5 mg/m³ 

 

8.2. Poveikio kontrolė  

Įprastų atsargumo priemonių reikia laikytis dirbant su cheminėmis medžiagomis. Valyti užterštus 

drabužius. Negalima nupūsti ar nušluoti užteršimo. Vengti kontakto su akimis ir oda. Būtinai po darbo ir 

prieš pertraukas kruopščiai nuvalyti odą. 

Kvėpavimo įranga: naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės dulkės. 
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Rankų apsauga: Nitril gumos latekso pirštinės. Pirštinių tikslus skverbimosi laikas (susidėvėjimo) turi 

būti nurodytas apsauginių pirštinių gamintojo, kurio  turi būti laikomasi. 

Akių apsauga: apsauginiai akiniai  

Kūno apsauga: apsauginiai drabužiai 

 

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės  

Išvaizda (agregatinė būsena, spalva):  Pilki milteliai 

Kvapas:  Cemento 

Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH: netaikoma 

Lydymosi/užšalimo temperatūra, 
o
C:  netaikoma 

Pradinė virimo temperature / intervalas, 
o
C:  netaikoma 

Pliūpsnio temperatūra, 
o
C:  netaikoma  

 

Garavimo greitis:  netaikoma 

 

Degumas (kietų medžiagų, dujų):  Produktas savaime neužsidega 

Sprogstamumo ribinės vertės, tūrio %: Produktas nekelia sprogimo pavojaus 

Garų slėgis, kPa:  nenurodyta 

Tankis, g/cm
3
:   0.98 kg/m³ 

Tirpumas vandenyje: maišosi 

Pasiskirstymo koeficientas: n-

oktanolis/vanduo: 

-  

Savaiminio užsidegimo temperatūra, 
o
C: netaikoma  

Skilimo temperatūra, 
o
C: nenurodyta 

Klampa nenurodyta 

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:  netaikoma 

Oksidacinės savybės: nenurodyta 

9.2. Kita informacija:  nėra jokių kitų svarbių informacijų. 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas  

10.1. Reaktingumas: Nėra jokių kitų svarbių informacijų. 

10.2. Cheminis stabilumas:  Nesuyra vartojant pagal instrukciją. 

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: Nežinomo jokios pavojingos reakcijos. 

10.4. Vengtinos sąlygos: Tiesioginiai saulės spinduliai, aukšta temperatūra. 

10.5. Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokios kitos svarbios informacijos. 

10.6. Pavojingi skilimo produktai: Nėra jokios kitos svarbios informacijos. 

         Kita informacija: Nėra jokios kitos svarbios informacijos. 

 

 

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija  

11.1. Informacija apie toksinį poveikį:  

LD/LC50 vertes, kurios yra svarbiso klasifikuojant: 

497-19-8 sodium carbonate 

Prarijus LD50 2800 mg/kg (žiurkės) 

Per odą LD50 >2000 mg/kg (žiurkės) 

Įkvėpus LC50 2h / 2.3 mg/l (žiurkės) 
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1305-62-0 calcium dihydroxide 

Prarijus LD50 7340 mg/kg (žiurkės) 

 

Odos ėsdinimas/dirginimas:  sukelia odos dirginimą. 

Stiprus akių pažeidimas/sudirginimas: gali smarkiai pažeisti akis. 

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: Remiantis turimais duomenimis, neatitinka 

klasifikavimo kriterijų. 

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms; Kancerogeniškumas; Toksiškumas reprodukcijai:   
remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 

Reprodukcinis toksiškumas: Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo 

kriterijų. 

STOT vienkartinis poveikis: Gali dirginti kvėpavimo takus. 

STOT kartotinis poveikis: Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. 

Plaučių pakenkimo pavojus: Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų. 

 

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 

12.1. Toksiškumas:  

Ūmus toksiškumas  

497-19-8 sodium carbonate 

LC50/96h 300 mg/l (Lepomis macrochius) 

EC50 24h / 347 mg/l (Daphnia magna) 

 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas: Nėra informacijos. 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas: Nėra informacijos. 

12.4. Judrumas dirvožemyje: Nėra informacijos.  

Papildoma ekologinės informacija: Vandens užteršimo klasė 1 (Savarankiška klasifikacija): lengvai 

užteršia vandenį. Neleidžiama neatskiesto produkto ar dideliais kiekiais, nutekinti į  gruntinius vandenis, 

vandens telkinius ir į kanalizaciją. 

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Netaikoma. 

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis: Nėra informacijos. 

 

 

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas  

13.1. Atliekų tvarkymo metodai:  

Rekomendacija: Mažesniais kiekiais gali būti išmesti su buitinėmis atliekomis. 

Europos atliekų katalogas 

17 00 00: STATYBOS IR GRIOVIMO ATLIEKOS (ĮSKAITANT IŠ UŽTERŠTŲ VIETŲ IŠKASTĄ 

GRUNTĄ) 

17 01 00: betono, plytų, plytelių ir keramikos. 

17 01 07: mišiniai, betonas, plytos, čerpės ir keramikos dirbiniai, išskyrus nurodytas šio straipsnio 3 dalyje 

17 01 06 (3) pereinamieji metalai: skandis, vanadžis, manganas, kobaltas, varis, itris, niobis, hafnis, 

volframas, titanas, chromas, geležis, nikelis, cinkas, cirkonis, molibdenas ir tantalas. Šie metalai arba jų 

junginiai yra pavojingi, jeigu jie yra klasifikuojami kaip pavojingos cheminės medžiagos. Pavojingų 

medžiagų klasifikavimas nusprendžia, kuris iš šių pereinamųjų metalų ir kurie pereinamųjų metalų 

junginiai yra pavojingi. 16.2.2001 L 47/25 LT Europos Bendrijų oficialus leidinys. 



Saugos duomenų lapas  Nr.  003 

BETOCRETE-CP 360 WP 

6 puslapis iš 7 

Versija:         1 

 

Nevalytos pakuotės: 

Rekomendacija: Šalinimas turi būti atliekamas laikantis galiojančių vietinių/ regioninių /nacionalinių/ 

tarptautinių reikalavimų. 

 

14 SKIRSNIS. Informacija dėl pavojingų krovinių gabenimo keliais (ADR), jūrų transportu 

(IMDG/GGVS) arba oru (ICAO/IATA) 

 

14.1. JT numeris: - 

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas: - 

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s): - 

14.4.    Pakuotės grupė:  - 

14.5. Pavojus aplinkai: - 

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams: netaikoma. 

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą:     netaikoma.  

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą  

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

- 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). 

- 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 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo 

bendrieji reikalavimai" (Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos  ir darbo 

ministro 2011 m. rugsėjo 1d. įsakymu Nr. V-824/A1-389,  Žin., 2011, Nr. 112-5274). 

- 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. (nauja redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. 

gegužės 3 d.  įsakymu Nr. D1-368, Žin., 2011, Nr. Nr. 57-2721). 

- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. (Patvirtinta Lietuvos 

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-331, Žin., 

2007, Nr123-5055). 

- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR). 2011 m. redakcija. 

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 

18 d. 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 ). 

- KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/830 2015 m. gegužės 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, 

įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) 

- 2008 metų 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). 

15.2. Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos įvertinimas buvo atliktas, registruojant 

medžiagą pagal  REACH reglamentą.  
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16 SKIRSNIS. Kita informacija    

2 – je ir 3 – je sekcijoje nurodytų H frazių pilnas tekstas: 

H315 Dirgina odą 

H318 Smarkiai pažeidžia akis 

H335 Smarkiai pažeidžia akis 

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su 

chemine medžiaga, preparatu. 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. 

 

Saugos duomenų lapo pabaiga 


