
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 
 

 
Sudarytas vadovaujantis Saugos duomenų lapo reikalavimais pagal  

Europos komisijos reglamentą (ES) Nr. 453/2010 ir REACH reglamento II 

priedą. 
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1 lapas iš 5 lapų 
Pildymo data  2013.01.22. 

Paskutinio peržiūrėjimo data  2013.01.22. 

 

1. (CHEMINĖS) MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 

 

1.1. Produkto identifikatorius: 

 Kodan® wipes 
1.2. (Cheminės) medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai: 

 Asmens higienos, ir visuomenės sveikatos  priežiūrai skirtas dezinfektantas (1 ir 2 tipo biocidas) 
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją 

  Schülke & Mayr GmbH  

 Robert-Koch-Str. 2, 22851-Norderstedt Germany (Vokietija) 

 Telefonas: +4940521000 

 Faksas: +494052100318 

 El. paštas: mail@schuelke.com 

 Tiekėjas Lietuvoje: UAB „Apiterapija“ 

 Tiekėjo adresas: Lazdynų g. 21, LT-04129  Vilnius   

 Tiekėjo telefonas: (8-5) 2 45 04 15, faksas (8-5) 2 70 62 01 

1.4. Telefonas skubiai informacijai suteikti:  

 (8-5) 2 36 20 52 

 

 

2. GALIMI PAVOJAI 

 
2.1. (Cheminės) Medžiagos ar mišinio klasifikavimas: 

 Klasifikavimas (64/548/EEC, 1999/45/EEC) – R10 Degus 

2.2. Ženklinimo elementai: 

 R frazės: 

 R10 - degus 

 S frazės: 

 S2 - laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje 

 S46 - prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. 

2.3. Kiti pavojai 

 Nėra žinoma 

 

 

3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

 

3.1. (Cheminės) medžiagos: 

 

CAS Nr. 
EINECS Nr. 

ELINCS Nr. 

Cheminis 

pavadinimas 

Koncentracija (%) 

produkto masės (tūrio) 

Pavojingumo 

simboliai 
Rizikos frazės 

67-63-0 200-661-7 2-propilo alkoholis 30 % Xi, F R11,R36,R67 

71-23-8 200-746-9 1-propilo alkoholis 30 % Xi, F R11,R41,R67 

 

3.2. Mišiniai: 

 Neaustinio pluošto servetėlė impregnuota vandeniniu tirpalu su alkoholiu 

 

 

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

 
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas: 

 Patekus į akis, nedelsiant plauti vandeniu, taip pat po vokais, nemažiau kaip 15 minučių. Kreiptis į gydytoją. 

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 

 Nėra informacijos 

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą 
 Gydytojas turi kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą 

 

 

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 

 

5.1. Gesinimo priemonės 

 Tinkamos gesinimo priemonės:  sausi gesinimo milteliai 

     alkoholiui atsparios putos 

     anglies dioksidas  

     vanduo 

  

 Netinkamos gesinimo priemonės: putos 

      didelio tūrio vandens srovė 

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

 Sprcifinis pavojus gesinant gaisrą: pakuotes/talpyklas vėsinti vandens srove. 

5.3. Patarimai gaisrininkams 

 Gaisro metu dėvėti autonominius kvėpavimo aparatus 

 

mailto:mail@schuelke.com
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6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS  

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

 Asmeninės atsargumo priemonės: vengti kontakto su akimis 

     pašalinti visus užsiliepsnojimo šaltinius 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės. 

 Specialių priemonių nėra 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės. 

 Naudoti mechanines surinkimo priemones 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 

 Žiūrėti 8 ir 13 skirsnius 

 

 

7. NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS 

 

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės. 

 Patarimai saugiam naudojimui:  nereikalaujama 

 Patarimai apsisaugant nuo gaisro ir srpgimo: laikyti atokiau nuo užsiliepsnojančio šaltinio – NERUKYTI 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus. 

 Sandeliavimo patalpų ir talpų reikalavimai: laikyti kambario temperatūroje, originalioje pakuotėje 

 Kita informacija sandeliavimui:  laikyti gerai uždarytoje pakuotėje 

      laikyti atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių 

      rekomenduojama laikymo temperatūra: 15 º– 25º C  

      nelaikyti prie maisto ir gėrimų 

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai). 

 žiūrėti 1.2. skyrių 

 

 

8. POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA 

 

8.1. Kontrolės parametrai. 

DNEL (Išvestinis kiekis neturintis pasėkmių) 

Propan-2-ol: darbuotojams 

  poveikio būdas:  kontaktas su oda 

  poveikis sveikatai:  lėtinis poveikis 

  kiekis:   888 mg/m³ 

 

  darbuotojams 

  poveikio būdas:  įkvėpiant 

  poveikis sveikatai:  lėtinis poveikis 

  kiekis:   500 mg/m³ 

 

Propan-1-ol: darbuotojams 

  poveikio būdas:  kontaktas su oda 

  poveikis sveikatai:  Ilgalaikio poveikio sisteminiai pakitimai 

  kiekis:   136 mg/kg 

 

  darbuotojams 

  poveikio būdas:  įkvėpiant 

  poveikis sveikatai:  Ilgalaikio poveikio, sisteminiai pakitimai 

  kiekis:   268 mg/kg 

 

  darbuotojams 

  poveikio būdas:  įkvėpiant 

  poveikis sveikatai:  trumpalaikio poveikio, sisteminiai pakitimai 

  kiekis:   1723 mg/kg 

 

PNEC (Prognozuojama padarinių nesukialianti koncentracija) 

Propan-2-ol: gėlas vanduo 

  kiekis:  140,90 mg/l 

 

  jūros vanduo 

  kiekis:   140,90 mg/l 

 

  nuosėdos gėlame vandenyje 

  kiekis:  552 mg/kg 

 

  nuosėdos jūros vandenyje 

  kiekis:  552 mg/kg 

 

  dirva 

  kiekis:  28 mg/kg 
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Propan-1-ol: gėlas vanduo 

  kiekis:  10 mg/l 

 

  jūros vanduo 

  kiekis:   1 mg/l 

 

  nuosėdos gėlame vandenyje 

  kiekis:  22,8 mg/kg 

 

  nuosėdos jūros vandenyje 

  kiekis:  2,28 mg/kg 

 

  dirva 

  kiekis:  2,2 mg/l 

 

  vandens valymo įrengimai 

  kiekis:  86 mg/l 

 

  periodinis patekimas 

  kiekis:  10 mg/l 

 

8.2. Poveikio kontrolė 

 Individualios asmeninės apsaugos priemonės: nerukyti 

      vengti kontakto su akimis 

 

 

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 

Agregatinė būsena:   skysta 

Spalva:    bespalvė 

Kvapas:    alkoholio 

Užsiliepsnojimo temperatūra:  26ºC, DIN 51755 I dalis 

Pliūpsnio temperatūra:  Propan-2-ol: 425ºC 

    Propan-1-ol: 412ºC 

Žemutinė sprogumo riba:  Propan-2-ol: 2% (turio) 

    Propan-1-ol: 2,1% (turio) 

Viršutinė sprogumo riba:  Propan-2-ol: 12% (turio) 

    Propan-1-ol: 17,5% (turio) 

Degumas:    palaikantis degimą 

Sprogumo savybės:   nesprogus 

Oksidacijos savybės:   duomenų nėra 

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra: duomenų nėra 

pH:    5, 20ºC temperatūroje, neskiestas 

Lydymosi/Užšalimo temperatura: < -5ºC 

Skylimo temperatūra:  nėra duomenų 

Virimo temperatūra:  80 ºC 

Garų slėgis:   50 hPa, 20 ºC 

Tankis:    0,89 g/cm³, 20 ºC 

Tirpumas vandenyje:  20 ºC, visomis proporcijomis 

Pasiskirstymo koeficientas n-octanolis/vanduo: netaikoma 

Klampumas:   duomenų nėra 

Santykinis garų tankis:  duomenų nėra 

Garingumas:   duomenų nėra  

 
9.2. Kita Informacija 

 Nėra 

 

10. STABILUMAS IR REAKCINGUMAS 

 

10.1. Reakcingumas 

 Pavojingų reakcijų nėra kai užtikrinamos rekomenduojamos saugojimo ir naudojimo salygos (žr. 7 skyriu, Naudojimas ir 

sandėliavimas). 

10.2. Cheminis stabilumas 

 Produktas chemiškai stabilus 

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 

 Pagrįstai numatomų nėra 

10.4. Vengtinos sąlygos 

 Karštis, ugnis ir kibirkštis 

10.5. Nesuderinamos medžiagos 

 Stiprios rūgštys ir oksiduojančios medžiagos 

10.6. Pavojingi skilimo produktai 

 Pagrįstai numatomų nėra 
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11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas prarijus: LD50 > 3000 mg/kg (žiurkės) 

Ūmus toksiškumas įkvėpus: propan-2-ol: LD50 > 20 mg/l, 4 h (žiurkės) 

   propan-1-ol: LD50 > 9,9 mg/l (žiurkės) 

Ūmus toksiškumas per odą: propan-2-ol: LD50 > 2000 mg/kg (triušiai) 

   propan-1-ol: LD50 > 4000 mg/kg (triušiai) 

Odos dirginimas:  propan-2-ol: odos dirginimo nėra, pasikartojantis arba ilgas naudojimas gali pašalinti natūralius odos 

     riebalus, to pasekoje oda gali išsausėti 

   propan-1-ol: odos dirginimo nėra 

Akių dirginimas:  propan-2-ol: dirginantis akis 

   propan-1-ol: gali sukelti rimtą žalą akims 

Odos jautrinimas:  propan-2-ol: vykdant bandymus su gyvunais, odos jautrinantis poveikis nebuvo pastebėtas. 

   propan-1-ol: maksimizacijos bandymas su jūrų kiaulytėmis: nepasižymi jautrinančiomis savybėmis. 

Mutageninis poveikis: propan-2-ol: vykdant bandymus su gyvunais, mutageninis poveikis nebuvo pastebėtas. 

   propan-1-ol: mutageniniu poveikiu nepasižymi, AMES testas 

Kancerogeninis poveikis: propan-2-ol: vykdant bandymus su gyvunais, kancerogeninis poveikis nebuvo pastebėtas. 

   propan-1-ol: vykdant bandymus su gyvunais, kancerogeninis poveikis nebuvo pastebėtas. 

Toksiškumas vystimuisi: propan-1-ol: bandymas su žiurkėmis, įkvėpus 8,6 mg/l – neigiamas poveikis nepastebėtas 

Toksiškumas vystimuisi: propan-2-ol: vykdant bandymus su gyvunais, toksiškumas vystimuisi nebuvo pastebėtas. 

   propan-1-ol: vykdant bandymus su gyvunais, toksiškumas vystimuisi nebuvo pastebėtas. 

Teratogeniškumas:  propan-1-ol: bandymas su žiurkėmis, įkvėpus 8,6 mg/l – neigiamas poveikis nepastebėtas 

Teratogeniškumas:  propan-2-ol: prarijus didelį kiekį nustatytas motionos ir embriono toksiškumas 

   propan-1-ol: vykdant bandymus su gyvunais nustatytas toksinis poveikis reprodukcijai 

 

 

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 

12.1. Toksiškumas 

Toksiškumas žuvims:   

propan-2-ol:  LC50: >100 mg/l, 48 h, Leuciscus idus, statinis testas, žaliava. 

propan-1-ol:  LC50: 3,200 mg/l, 96 h, žuvys 

 

Toksiškumas vandens bestuburiams:  

propan-2-ol:  EC50: >100 mg/l, 48 h, Daphnia magna, statinis testas, žaliava. 

propan-1-ol:  EC50: 3,642 mg/l, 48 h, Daphnia magna (vandens blusa) 

 

Toksiškumas dumbliams:  

propan-2-ol:  EC50: >100 mg/l, 72 h, Desmodesmus subspicatus (žalieji dumbliai), statinis testas, žaliava. 

propan-1-ol:  NOEC: 1,150 mg/l, 48 h, Chlorella pyrenoidosa 

 

Ilgalaikis toksiškumas Dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams: 

propan-1-ol:  NOEC: 100 mg/l, 21 diena, Daphnia magna (vandens blusa), OECD bandymo metodika 211 

 

12.2. Patvarumas ir skaitomumas 

Biologinis skaidumas: biologiškai skaidus, OECD 301D / EEC 84/449 C6 

Cheminis deguonies poreikis: 15,040 mg/l, testo medžiaga – 1% tirpalas 

 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas 

Bioakumuliacija: 

propan-2-ol:  bioakumuliacija netikėtina (log Pow<=4) 

propan-1-ol:  bioakumuliacija mažai tikėtina 

 

12.4. Judrumas dirvožemyje 

propan-2-ol:  judrus dirvožemyje 

propan-1-ol:  judrus dirvožemyje 

 

12.5. PBT ir PvB vertinimo rezultatai 

 Šis mišinys nėra identifikuojamas kaip patvaraus bioakumuliacinio toksiškumo (PBT) medžiaga. 

 
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 

 Nėra 

 

 

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai 

Produktas: gali būti dėginama arba šalinama savartynuose kartu su kitomis buitinėmis atliekomis vadovaujantis atliekų tvarkymo  

   įstatymu. 

Pakuotė:  gali būti perdirbama 
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14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ 

 

14.1. JT numeris 

 3175 

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas 

 Kietos medžiagos turinčios degaus skysčio N.O.S. (Propan-1-ol, Propan-2-ol) 

14.3. Babenimo (vežimo) pavojingumo klasė 

 4.1 

14.4. Pakuotės grupė 

 II 

14.5. Pavojus aplinkai 

 - 

14.6. Specialios atsargumo prieonės naudotojams 

 Tunelių apribojimo kodas: E 

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

 Netaikomas supakuotiems kroviniams 

 

 

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

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

Teisės aktai susiję su didelių  direktyva 96/82/EC netaikoma 

avarijų pavojaus kontrole ir  

pavojingomis medžiagomis:  

 

Lakieji organiniai junginiai (VOC): 60% (pagal direktyvą 1999/13/EC) 

 

15.2. Cheminės saugos vertinimas 

 nėra 

 

 

16. KITA INFORMACIJA 

 

R10 – degi 

R11 – labai degi  

R36 – dirgina akis 

R41 – gali smarkiai pažeisti akis 

R67 – garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą 

 

H225 – labiai degus skystis ir garai 

H318 – stipriai pažeidžia akis 

H319 – stipriai dirgina akis 

H336 – gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą 

 

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 spektrais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie cheminės 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.  
 


