
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 
 

Sudarytas vadovaujantis Saugos duomenų lapo 
reikalavimais pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
 

MIKROZID ® AF  Liquid     1 lapas  iš   4 lapų 
Pildymo data   2011.01.01. 
Paskutinio peržiūrėjimo data   2011.01.01 

 
1.CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS 

  
   Cheminės medžiagos, preparato pavadinimas  MIKROZID AF ® Liquid 
   Kiti pavadinimai (sinonimai) 
   Paskirtis   medicinos prietaisų ir paviršių dezinfekantas 
 Aerozolinis paviršių dezinfektantas. 
   Gamintojas  Schülke & Mayr GmbH 
   Gamintojo adresas  Robert-Koch-Str. 2  22851 Norderstedt Germany (Vokietija) 
   Tiekėjas  UAB „Apiterapija“ 
   Tiekėjo adresas  Lazdynų 21, LT-04129 Vilnius 
   Tiekėjo telefonas  (3705) 2450415, faksas (3705) 2706201  
   Telefonas skubiai informacijai suteikti  ( 3705) 2362052, mob.tel. 8687 53378 
 
 
2. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO GALIMI PAVOJAI 
 
Rizikos veiksniai žmogui ir aplinkai: 
ICAO-žymenys/ Pavojaus indikatoriai 
 
Xi – Dirginanti 
R10 – Degi 
R41 – Galima stipriai sužeisti akis 
R67 – Garai gali sukelti svaigulį ir mieguistumą 
 
3.CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO SUDĖTIS. INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS 

CAS Nr. 
 
 

EINECS  Nr. 
ELINCS Nr. 
 

Cheminis 
pavadinimas 
 

Koncentracija 
(%) produkto masės 
(tūrio) 

Pavojingumo 
simboliai 
 

Rizikos frazės 
 
 

 
 
71-23-8 

 
 
200-746-9 

 

 
 
1-Propanolis 

 
 
35% 

 
 
F,Xi 

 
 
R11, R41,R67 

64-17-5 200-578-6 Etanolis 25% F R11 

 
4. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS 
 
Cheminės medžiagos, preparato patekimo į organizmą būdas: 
Įkvėpus 
Įkvėpus garų išvesti nukentėjusijį į gryną orą. 
Patekus ant odos 
Nereikalingos. 
Patekus į akis 
Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. 
Prarijus 
Jei nukentėjęs nepraradęs sąmonės, praskalauti burną vandeniu, duoti gerti daug vandens ir kreiptis į gydytoją. 
Priemonės, kurių gali imtis tik gydytojas 
Patekus į akis reikia įvertinti ragenos perforacijos grėsmę. Prarijus įvertinama stemplės, skrandžio, žarnų sienelės gangrenos ir 
perforacijos bei dujų embolijos grėsmė. Jei yra skrandyje dujų, jas būtina pašalinti zondu.  
 
5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 
 
Tinkamos gaisro gesinimo priemonės  
Vanduo, putos, anglies dioksidas, smėlis. 
Netinkamos gaisro gesinimo priemonės 
Nėra. 
Pavojingos medžiagos, išsiskiriančios iš cheminės medžiagos, preparato degimo metu, degimo produktai, dujos 
Nėra specifinės rizikos. 
Asmeninės apsauginės priemonės 
 



 
 
6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 
 
Kolektyvinės apsaugos ir asmeninės apsauginės priemonės 
Bendroji ištraukiamoji vėdinimo sistema. Apsauginiai akiniai. Natūralios, butilintos ar nitrilintos guminės pirštinės, storesnės kaip 
0,3mm 
Aplinkos teršimo prevencijos priemonės 
Išsipilusį MIKROZID ®AF Liquid  draudžiama išpilti į vietinę ir lietaus kanalizaciją, paviršinius vandens telkinius, gamtinę aplinką. 
Vengti prasiskverbimo į dirvą. 
Cheminės medžiagos, preparato surinkimo (susėmimo) ir neutralizavimo (nukenksminimo) būdai ir  priemonės 
Išsipylus MIKROZID ®AF Liquid  surinkti naudojant  absorbuojančias medžiagas (silikagelį, smėlį, diatomitą, rūgštinį rišiklį ) ir 
susemti į plastikinę talpą. Likučius nuplauti vandeniu. Susemtą medžiagą išpilti į šiukšlių dėžę draudžiama.  
 
7. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 
 
Reikalavimai ir rekomendacijos naudojimui 
Naudoti tik patalpoje su įrengta ištraukiamąja vėdinimo sistema pagal naudojimo instrukciją.  Naudojant preparatą draudžiama 
valgyti, gerti, rūkyti.  
Reikalavimai sandėliavimui 
Sandėliuoti tik sandariai uždarytoje gamintojo pakuotėje atskiroje patalpoje su ištraukiama  vėdinimo sistema, sausoje, užtemdytoje 
vietoje, į kurią nepatenka tiesioginiai saulės spinduliai. Sandėliavimo patalpoje negali būti ugnies šaltinių, nenaudoti kibirkšties 
sukeliančių prietaisų. Nelaikyti arti maisto produktų, gėrimų. Saugoti nuo vaikų. Sandėliavimo temperatūra  -5°C - +40°C. 
Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandėliuoti cheminės medžiagos 
Suskystintos, suslėgtos dujos; šarmai, sprogstamosios,degiosios, oksiduojančios medžiagos.  
Nurodymai dėl ribinio cheminės medžiagos, preparato kiekio, galimo sandėliuoti  nurodytomis sąlygomis 
Nėra. 
Reikalavimai cheminės medžiagos, preparato pakuotei 
Pakuotė turi būti iš polietileno ir originali. 
 
8. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA 
  
Cheminės medžiagos, preparato komponento ribinė vertė darbo aplinkos ore: 
Etanolis (64-17-5) AGW: 960mg/m3, AGW: 500ppm pagal TRGS 900  
Techninės priemonės 
Bendroji ir vietinė ištraukiamoji vėdinimo sistema. 
Kvėpavimo takų apsauginės priemonės 
Nėra. 
Rankų ir odos apsauginės priemonės 
Natūralios, butilintos ar nitrilintos gumos pirštinės. 
Akių apsauginės priemonės 
Apsauginiai  akiniai. 
Kitos odos apsauginės priemonės (darbo drabužiai, avalynė ir kt.) 
Nėra būtinos. 
Asmens higienos priemonės  
Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti.  
 
 
9. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 
 
Agregatinė būsena (kieta, skysta, dujinė) 
Skystis. 
Juslinės savybės (spalva, kvapas) 
Alkoholio kvapo, bespalvis. 
Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH 
apie 6 (1 000 g/l, esant 20°C temperatūrai) 
Virimo temperatūra, C ar virimo temperatūros intervalas 
Pradinis virimo taškas 80°C. 
Degumas 
Degus. 
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra, C 
412°C 
Pliūpsnio temperatūra, C 
27°C (metodas DIN 51755, 1 dalis) 
Sprogumo ribos: 
       Žemutinė, tūrio % - >90% 
       Viršutinė, tūrio % - nenustatyta 
     

 
Oksidavimosi savybės 
Neturi.                                                                                          
Užšalimo/lydymosi temperatūra, C 
< -5°C. 
Garų slėgis, kPa 
50 hPa, esant 20°Ctemperatūrai. 
Specifinė masė, tankis g/cm3, kg/m3 

0,89 g/cm³, esant  20°C temperatūrai. 
Tirpumas (vandenyje) 
Neribotai maišosi vandenyje, esant 20°C  temperatūrai. 
Pasiskirstymo koeficientas 
(n-oktanolis /vanduo) 
Netaikoma. 
Klampumas 
15s 20°C temperatūroje.   
Garų specifinis tankis 
Nenustatytas. 
Garavimo greitis 
<15 sek., esant 20° C temperatūrai (metodas DIN) 
 

Sudarytas vadovaujantis Saugos duomenų lapo reikalavimais pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
 

MIKROZID ®AF Liquid         2 lapas  iš  4 lapų 
Pildymo data   2011.01.01. 
Paskutinio peržiūrėjimo data   2011.01.01. 



 
 
Sudarytas vadovaujantis Saugos duomenų lapo reikalavimais pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
 

MIKROZID ® AF  Liquid         3  lapas  iš   4 lapų 
Pildymo data   2011.01.01. 
Paskutinio peržiūrėjimo data   2011.01.01. 

 
10. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO STABILUMAS IR REAKTINGUMAS 
 
Cheminis stabilumas ir pavojingos cheminės reakcijos 
Normaliomis sąlygomis stabilus. Sumaišius su stipriomis neorganinėmis rūgštimis gali netekti biocidinių savybių. Reaguoja su 
šarminiais ir šarminių žemių metalais, permanganatais, chromatais ir kitomis stipriomis oksiduojančiomis medžiagomis. 
Vengtinos aplinkos sąlygos ir cheminės medžiagos, sukeliančios pavojingas chemines reakcijas  
Atvira liepsna, karštis, kibirkštis, stiprios rūgštys, oksiduojančios medžiagos, tiesioginiai saulės spinduliai. 
Skilimo produktai 
Normaliomis sąlygomis neskyla. 
Stabilizatorių reikmė 
Nėra. 
Egzoterminės reakcijos galimybė 
Nėra. 
Nestabilūs skilimo produktai 
Nėra.  
 
 
11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 
     
Apie produktą informacijos nėra. Klasifikacija buvo atlikta vadovaujantis skaičiavimo procedūromis esančiomis Preparatų 
Direktyvoje. Didelės garų koncentracijos įkvėpimas gali sukelti galvos skausmą, svaigulį, nuovargio jausmą, pykinimą ir vėmimą.   
 
12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 
 
 Cheminės medžiagos, preparato savybės, galinčios daryti poveikį aplinkai 
Ekotoksiškumas  (toksiškumas vandens, dirvožemio organizmams, kitiems gyvūnams ir augalams) 
Propanolio-1-olio:žuvims LC50/96h >4000 mg/l, dafnijoms EC50/48h >3600 mg/l;etanolio: žuvims LC50/96h >9000mg/l, dafnijoms 
EC50/48h>4000 mg/l. Veikliosios medžiagos neklasifikuojamos kaip aplinkai pavojingos medžiagos.  
Biocido toksiškumas bakterijoms - EC50 68 750 mg/l (metodas OECD 209). 
Cheminis deguonies poreikis (COD)  - 13 000 mg/l (testo medžiaga -1% tirpalas). 
Judrumas 
Aplinkoje judrus. 
Išsilaikymas ir skilimas  (biodegradacija) aplinkoje 
Aplinkoje pilnai suskyla. 
Bioakumuliacija 
Biologiškai nesikaupia. 
Duomenys apie  kitus poveikius  
Vengti prasiskverbimo į dirvą. 

 
13. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO ATLIEKŲ TVARKYMAS 
 
Reikalavimai atliekų neišmesti į aplinką  
Draudžiama atliekas išpilti į šiukšlių dėžę, lietaus kanalizaciją, paviršinius vandens telkinius, gamtinę aplinką. 
Cheminės medžiagos, preparato atliekų, užterštų pakuočių šalinimo būdai (deginimas, utilizacija, šalinimas sąvartyne ir kt.) 
Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu. Pakuočių atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis 
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymu. 
Prieš išpilant į kanalizaciją atliekos turi būti smarkiai praskiestos vandeniu. 
EWC 070604 
 

14. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO VEŽIMAS  

Norminio 
dokumento 
pavadinimas 

Cheminės 
medžiagos, 
preparato 
pavadinimas 

Pavojingo 
krovinio kodas Pavojingumo klasė JT numeris Pakuotės grupė 

ADR 
MIKRO-ZID® 
Liquid 
 

30 3 1987 III 



 
Sudarytas vadovaujantis Saugos duomenų lapo reikalavimais pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
 

MIKROZID ® AF Liquid           4 lapas  iš  4 lapų 
Pildymo data   2011.01.01. 
Paskutinio peržiūrėjimo data   2011.01.01. 

 
15. TEISINĖ REGLAMENTACIJA IR INFORMACIJA, NURODYTA MEDŽIAGOS PREPARATO PAKUOTĖS ETIKETĖJE  
 
Europos Sąjungoje šis preparatas patenka į 93/42/EEC direktyvos ribas. Jis klasifikuojamas ir žymimas pagal ES galiojančius 
reikalavimus. 
 
Pavojingumo simboliai: Xi(dirginanti) 
Rizikos frazės: 10 (degus), 41 (gali rimtai sužeisti akis) , 67 (Gali sukelti svaigulį ir mieguistumą). 
Saugos frazės: 23, 26, 39,51 
 
Šis produktas patenka į bent vieną kategoriją nuo 1 iki 11 minėtų Direktyvos 1996/82/EEC priede Nr. 1. 
VOC-turinys: 60% (Direktyva 1999/13/EC) 
Voc-turinys: 0,600kg/kg 
  
 
16. KITA INFORMACIJA 
 
Naudojimo instrukcija pridedama atskirai. 
 
R frazių ir skaitmeninių ženklų sąrašas  
 
R11 – Labai degi. 
R41 – Gali smarkiai pažeisti akis. 
R67 – Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą. 
 
S frazių ir skaitmeninių ženklų sąrašas 
S23 – Neįkvėpti  aerozolių. 
S26 – Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. 
S39 – Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. 
S51 – Naudoti tik gerai vėdinamose vietose. 
 
 
      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 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 sąvybių. 
 


