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1. Chemin ės medžiagos/preparato identifikavimas, įmon ės pavadinimas ir kontaktai 
 
Chemin ės medžiagos/preparato identifikavimas  
 
                         Neorganiniai pigmentai 
Prekių pavadinimai 

Įvairių spalvų pigmentai 200216, 200218, 200228, 200238, 200286, 200501, 200502, 200504, 200505, 200506, 200509, 200516, 
200521, 200524, 200525, 200531, 230210, 213615, 231035 

 
Paskirtis 

Pigmentai naudojami kaip dažikliai, stiklui, keramikai ir emaliui. 
 
Įmon ė importuotoja, kontaktai  
 
Įmonės pavadinimas:              UAB Suvena 
Adresas:                    Beržų g. 4, Panevėžys 36237-LT 
Telefaksas:                    8-45 433569 
Elektroninis paštas:                 info@suvena.lt  info@keramikams.lt  
Internetinė svetainė:                www.keramikams.lt  
Kontaktinis asmuo:                  Ernestas Paulauskas 
 
2. Galimi pavojai  
 

Preparatas pagal sudėtį ir savybes neklasifikuojamas kaip pavojingas cheminis produktas. Tai nenuodingas,  nepavojingas, 
nereaktyvus, nedegus ir nesprogus produktas, atitinkantis tarptautinės asociacijos nuostatomis ir nesukelentis jokių povojų oro 
transportavimui.  

 
3. Sudėtis/informacija apie sudedamasias dalis  
 
4. Pirmoji medicinin ė pagalba 
 
    Bendra informacija 

Šis produktas ne dirgina akių ir odos, ir iš esmės ne toksiškas prarijus. Tačiau, didelė dulkių koncentracija ore gali sumažinti 
matomumą ir / ar sukelti nemalonias nuosėdas akyse, ausyse ir nosyje. Sužalojimai ant odos ar gleivinės, gali atsirasti stipraus 
odos valymo metu stengiantis pašalinti dulkias.  
   

   Įkvėpus milteli ų 
Pasišalinkite iš užterštos patalpos ir išeikite į gryną orą. Jei sunku kvėpuoti, duokite deguonies. Kreipkitės į gydytoją. 

 
   Patekus ant odos  

Nusivilkti visus užterštus drabužius, rankas ir kūno vietas, ant kurių pateko produktas, gerai nuplauti vandeniu su muilu. Jei     
jaučiamas dirginimas, kreiptis į gydytoją.  

 
   Patekus į akis 

Plauti akis švariu tekančiu vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių, laikant pravertus akies vokus. Kreipkitės į gydytoją, jei 
sudirginimas išlieka. 

 
   Prarijus 

Nedelsiant kreipkitės į gydytoją. 
 
5. Priešgaisrin ės priemon ės  
 
   Papildoma informacija 

Produktas nėra degus. Gaisro atveju nereikia jokių specialių priemonių.  
 
   Gesinimo priemon ės, kuri ų negalima naudoti saugos sumetimais 

Nėra 
 
6. Avarij ų likvidavimo priemon ės  
 
Aplinkos apsaugos priemon ės 

Stenkitės, kad produktas nepatektų į vandens kanalizacijos sistemas. 
 
Papildoma informacija 

Venkite dulkių. Jeigu kyla dulkės, naudokite nuo dulkių apsaugančias kaukes. 
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7. Naudojimas ir sand ėliavimas 
 
Naudojimas  
 
Informacija apie saug ų naudojim ą 

Naudokite produktą remdamiesi gerąja darbo praktika. Kad sumažintumėte dulkių koncentraciją patalpoje, esant reikalui, naudokite 
mechaninę oro tiekimo-šalinimo sistemą. Venkite produkto kontakto su oda. 

 
Sandėliavimas  
 
Reikalavimai sand ėliavimo patalpoms ir talpoms 

Sandėliuoti sausoje vietoje, aplinkos temperatūroje. Laikyti atokiau nuo maisto produktų.  
 
8. Poveikio kontrol ė arba individuali apsauga  
 
 
Poveikio kontrol ės priemon ės 
 
Kvėpavimo tak ų apsauga 

Kad sumažintumėte dulkių koncentraciją patalpoje, naudokite ištraukiamąsias sistemas ir filtrus. Jei ventiliacija nepakankama, 
dėvėkite nuo dulkių apsaugančias kaukes.  

 
Rankų apsauga 

Rekomenduojama dėvėti apsaugines pirštines. 
 
Akių apsauga 

Rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius. 
 
9. Fizin ės ir chemin ės savyb ės 
 
Bendra informacija  
 

Fizinė struktūra: Milteliai 
Spalva:  Įvairi, nurodyta ant įpakavimo 
Kvapas:                                     Bekvapis 

 
Svarbi informacija apie sveikat ą, saug ą ir aplink ą 
 
Fizin ės būklės poky čiai 

Tirpumas vandenyje: Netirpus 
 
10. Stabilumas ir reaktyvumas 
 
Papildoma informacija 

Esant normalioms sąlygoms – chemiškai stabilus. 
 
11. Toksikologin ė informacija 
 
 
Papildoma informacija gauta bandym ų metu 

Nėra duomenų patvirtinančių žalingą poveikį aplinkai.  
Kiek galima venkite, kad produktas nepasklistų po Jus supančią aplinką.  
 

12. Ekologin ė informacija 
 
13. Atliek ų tvarkymas 
 
Konsultacijos d ėl atliek ų tvarkymo 

Produkto likučių ir pakuotės utilizavimas turi atitikti šalyje galiojančias normas ir teisės aktus. Atliekos nepriskiriamos prie pavojingų 
atliekų. 

 
14. Informacija apie gabenim ą 
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15. Informacija apie reglamentavim ą 
 
Ženklinimas  
 
Pavojingumo simboliai: Nėra 
 
R rizikos fraz ės:  Nėra 

  
S rizikos fraz ės:   

22                              Neįkvėpti dulkių. 
 

Informacija apie nacionalinius kontrol ės reikalavimus  
 
16. Kita informacija 
 
Papildoma informacija 

Šiuose saugos duomenų lapuose pateikti duomenys yra prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su pigmentais.  Duomenys 
atitinka turimas žinias ir yra skirti apibūdinti pigmentus saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų 
lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie pigmentų poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones 
pavojams sumažinti arba jiems išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių pigmentų savybių.  


