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1. Medžiagos/mišinio ir bendrovės/įmonės identifikavimas
1.1 Informacija apie produktą

Produkto pavadinimas: Hendlex M3

1.2 Cheminės medžiagos ar preparato/mišinio paskirtis ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Paskirtis: nanokeramikos danga automobilio kėbului

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Įmonė : UAB BALTIC NANO TECHNOLOGIES

Pramonės pr. 4K,
LT-51329 Kaunas
Lithuania

Telefonas : +370 646 11777
El. Pašto adresas : info@nanotechnologijos.lt

1.4 Pagalbos telefono numeris
Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras: +370 5 236 20 52 (visą parą)

2. Galimi pavojai
2.1 Cheminės medžiagos ar preparato/mišinio klasifikavimas

Pagal CLP reglamentą (EB) No 1272/2008

Odos ėsdinimas (1 kategorija), H314
Gali sukelti alerginę odos reakciją (1 kategorija), H317

2.2 Ženklinimo elementai
Cheminės medžiagos ženklinimas pagal CLP reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Pavojaus piktogramos

Signalinis žodis: Pavojus

Pavojingumo frazės:
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją

Atsargumo frazės:
P260 Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio
P272 Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius

drabužius/naudoti akių veido) apsaugos priemones
P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nusivilkite visus užterštus

drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu
P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi

padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti

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

P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant
P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje

BODY CAR LT UAB
Draugystės 17 
LT-51230 Kaunas

+370 650 48555
info@bodycar.lt
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2.3 Kiti pavojai
PBT ir vPvB kriterijų įvertinimas pateiktas poskirsnyje 12.5

3. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.1 Medžiagos

Pavojingos sudedamos dalys pagal Reglamentą (EB) 1272/2008

Komponentas Klasifikacija Koncentracija
3-Aminopropyltriethoxysilane

CAS: 919-30-2
EC-No.: 213-048-4

Acute Tox. 4; H302
Skin Corr. 1B; H314
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1; H317

2-10 %

Klasifikavimo elementų (pavojingumo simbolių, rizikos frazių) tekstai nurodomi 16 skirsnyje.
Preparato sudėtyje, nėra daugiau komponentų, kuriuos reikėtų paminėti pagal galiojančius reglamentus.

4. Pirmosios pagalbos priemonės
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija
Gelbėtojai patys turi apsisaugoti prieš suteikdami pagalbą. Visais atvejais, kai kyla abejonių ar pasireiškia
pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima
duoti nieko gerti ar dėti ką nors į burną. Nukentėjusįjį asmenį reikia išnešti iš užterštos patalpos.
Nedelsiant nuvilkti užterštus rūbus. Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant
kreiptis į gydytoją ar Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą.

Įkvėpus
Įkvėpusį garų ar aerozolių nukentėjusįjį išvesti į gryną orą. Jei reikia, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Jeigu
nukentėjusysis jaučiasi blogai, jo netrikdyti, vėsiu oru šiltai užkloti. Pusiau sėdima padėtis. Iškvieskite
gydytoją.

Patekus ant odos
Nedelsiant nuvilkti užterštus rūbus. Rankas ir kūno vietas, ant kurių pateko skystis, gerai nuplauti
vandeniu su muilu. Jei odos dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis
Nedelsiant plauti akis švariu tekančiu vandeniu. Jeigu nukentėjusysis turi kontaktinius lęšius, juos
atsargiai išimti ir toliau plauti akis, prilaikant pakeltus vokus ir sukiojant akis. Neplauti stipria srove, kad
išvengti mechaninių akių pažeidimų. Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Prarijus
Išskalauti burną, duoti gerti vandens ar pieno, jokiu būdu nesukelti vėmimo. Skubiai kreiptis pagalbos į
gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Alerginė odos reakcija, odos ėsdinimas.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą:
Nėra duomenų

5. Priešgaisrinės priemonės
5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės:
Putų, angliarūgštės (CO2), milteliniai gesintuvai. Vandens rūkas.
Netinkamos gesinimo priemonės:
Vandens srovė.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
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Degant: esant deguonies trūkumui, išsiskiria toksiškos dujos – anglies monoksidas.

5.3 Specialios apsaugos priemonės gaisrininkams
Autonominiai kvėpavimo aparatai, nedegūs gaisrininkų rūbai.

5.4 Patarimai gaisrininkams
Jeigu neįmanoma talpų patraukti atokiau nuo liepsnos, talpas vėsinti vandens čiurkšle ar rūku.
Vandens rūku sulaikyti degimo produktų sklidimą.

6. Avarijų likvidavimo priemonės
6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Išsiliejus produktui, pašalinti bet kokius ugnies šaltinius, gerai vėdinti patalpą. Imtis atsargumo priemonių
elektrostatinėms iškrovoms išvengti. Neįkvėpti garų, vengti patekimo ant odos. Išsiliejus dideliems
kiekiams – naudoti asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 skyriuje. Asmenys, kurie nedalyvauja
avarijos likvidavime, turi kuo greičiau pasišalinti iš avarijos vietos.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės
Saugoti nuo pasklidimo, neleisti išsiliejusiam produktui patekti į lietaus kanalizaciją, vandens telkinius,
griovius ar kanalus, ant dirvožemio.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros
Surinkti nedegia sugeriančiąja medžiaga (smėlis, universalus absorbentas ir kt.) ir supilti į sandarų
užsidarantį metalinį ar plastikinį, nesukeliantį elektrostatinių iškrovų, rezervuarą.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Apsaugos priemonės, žr. 8 skirsnį, atliekų šalinimas žr. 13 skirsnį.

7. Naudojimas ir sandėliavimas
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios saugumo priemonės

Naudoti standartines, darbui su chemiklais skirtas apsaugos priemones. Pasirūpinti tinkama ventiliacija.
Vengti sąlyčio su oda ir akimis. Neįkvėpti garų, aerozolių. Nedelsiant nusivilkti užterštus rūbus. Nusivilkti
užterštus rūbus bei užterštas apsaugos priemones prieš einant į valgymo zonas. Laikyti atokiai nuo
maisto ir gėrimų.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos įskaitant visus nesuderinamumus
Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti sandariai uždarytoje originalioje
statinėje. Atidarinėjama pakuotė turi būti atsargiai ir laikoma vertikaliai, siekiant išvengti nutekėjimo.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas
Nurodyta poskirsnyje 1.2

8. Poveikio prevencija/asmens apsauga
8.1 Kontrolės parametrai

Nėra duomenų

8.2 Poveikio kontrolė
Atitinkamos techninio valdymo priemonės
Gera patalpų ventiliacija, vengti išsiliejimo. Jeigu jaučiamas stiprus kvapas – tai parodo, kad pavojingų
medžiagų koncentracija ore viršija leidžiamus dydžius. Plauti rankas po darbo.

Asmeninė apsauga
Asmeninės apsaugos priemonės:
Saugoti nuo sąlyčio su maistu ir gėrimais. Darbo vietose negerti, nevalgyti , nerūkyti. Plauti rankas prieš
pertraukas ir po darbo. Vengti kontakto su oda ir akimis.

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės:
Pasklidus dulkėms/garams/aerozoliams arba tuomet, kai viršijamos ribinės reikšmės (pvz., profesinio
poveikio ribinės reikšmės):Naudokite kvėpavimo takų apsaugos prietaisą su tinkamu filtru (derinamasis
filtras, kurio tipas yra ABEK-P2 arba ABEK-P3) arba nuo aplinkos oro nepriklausančią kvėpavimo takų
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apsaugos priemonę. Naudoti tik CE ženklu su keturiais skaičiais, nurodančiais bandymų laboratorijos
numerį, paženklintas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Filtruojančių kaukių filtro klasė turi atitikti
maksimalią numatomą teršalų (dujų/garų/aerozolių/dalelių) koncentraciją, kuri gali susidaryti naudojant
produktą. Jei ši koncentracija viršijama, turi būti naudojami autonominiai kvėpavimo aparatai. Laikytis
nurodytų apribojimų kvėpavimo kaukės dėvėjimui.

Rankų ir odos apsaugos priemonės:
Apsauginės pirštinės. Pirštinių medžiaga turi būti nepralaidi ir atspari produktui/mišiniui. Būtina įvertinti
pirštinių gamintojo nurodomą prasiskverbimo laiką ir laiku keisti pirštines.

Rekomenduojama pirštinių medžiaga:
Nitrilinė guma (480 min, 0.4 mm)

Akių apsaugos priemonės:
Gerai priglundantys apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais. (EN 166).

Poveikio aplinkai kontrolė:
Vengti išsiliejimo, patekimo į kanalizaciją, vandens telkinius, ant dirvožemio.

9. Fizikinės ir cheminės savybės
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

a) Išvaizda bespalvis, skaidrus skystis

b) Kvapas silpnas amoniako

c) Pradinė virimo temperatūra ir virimo nėra duomenų
temperatūrų intervalas

d) Pliūpsnio temperatūra nėra duomenų

e) Sprokstamumo ribinės vertės nėra duomenų

f) Garų slėgis nėra duomenų

g) Garų tankis nėra duomenų

h) Santykinis tankis 0,85-0,95 g/cm3 (20 °C)

i) Klampa, dinaminė nėra duomenų

10. Stabilumas ir reaktingumas
10.1 Produkto reaktingumas

Lėtai reaguoja su vandeniu bei oro drėgme.

10.2 Cheminis stabilumas
Stabilus nurodytomis laikymo ir naudojimo sąlygomis.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė
Nėra duomenų.

10.4 Vengtinos sąlygos
Nėra duomenų.

10.5 Nesuderinamos medžiagos
Stiprūs oksidatoriai.

10.6 Pavojingi skilimo produktai
Kiti skilimo produktai - Nėra duomenų.
Gaisro atveju: žr. 5 skirsnį
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11. Toksikologinė informacija
11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas
LD50 Oralinis - Žiurkė - patinas ir patelė - 300 - 2.000 mg/kg
(OECD Bandymų gairės 423)

Odos ėsdinimas/dirginimas
Triušis, rezultatai: sukelia odos nudegimus,. OECD 404

Kvėpavimo takų arba odos jautrumas
Neturima duomenų

Toksiškumo pasireiškimas po pakartotinos dozės
Neturima duomenų

Vienkartinio STOT poveikio analizė
Neturima duomenų

Daugkartinio STOT poveikio analizė
Neturima duomenų

Pavojus apsinuodyti įkvėpus
Neturima duomenų

Kancerogeniškumas
Nėra nuorodų dėl kancerogeninio poveikio.

Toksiškumas žmogaus reprodukcinei funkcijai
Nėra duomenų

12. Ekologinė nformacija
12.1 Toksiškumas
Toksiškumas žuvims
LC50 (Danio rerio (zebra fish)): 57,1 mg/l
Veikimo laikas: 96 h
Metodas: OECD 203

12.2 Patvarumas ir skaidomumas
Nėra duomenų.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas
Nėra duomenų.

12.4 Judrumas dirvožemyje
Nėra duomenų.

12.5 PBT and vPvB vertinimo rezultatai
PBT / vPvB įvertinimo nėra, nes nereikia cheminio saugos įvertinimo / jis neatliktas.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis
Nėra duomenų.

13. Atliekų tvarkymas
13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas
Draudžiama atliekas išpilti į kanalizaciją, pilti į vandens telkinius, ant dirvožemio. Produkto atliekos
tvarkomos pagal “Atliekų tvarkymo taisyklių” ir vietos savivaldos nustatytus reikalavimus.

SPYDOX CERAMIC SHIELD
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Užteršta pakuotė
Tuščios pakuotės gali būti perdirbamos arba panaudojamos pakartotinai. Produkto pakuotės atliekos
tvarkomos pagal “Atliekų tvarkymo taisyklių” ir vietos savivaldos nustatytus reikalavimus.

14. Informacija apie gabenimą (RID/ADR)
14.1 JT numeris

ADR/RID: 1760 IMDG: 1760 IATA: 1760

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas
ADR/RID: CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
IMDG/IATA: CORROSIVE LIQUID, N.O.S

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė(s)
ADR/RID: 8 IMDG: 8 IATA: 8

14.4 Pakuotės grupė
ADR/RID: III IMDG: III IATA: III

14.5 Pavojus aplinkai
ADR/RID: ne IMDG: ne IATA: ne

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams
Nėra duomenų

15. Informacija apie reglamentavimą
15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

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 (OL, Nr. L 396, 30.12.2006, klaidų atitaisymas - OL, Nr. L
136/3, 2007 5 29 ).

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 2010 m. gegužės 20 d. iš dalies keičiantis Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo,
autorizacijos ir apribojimų (REACH). (OL2010,L133/1, p.1).

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).

Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ž enklinimo 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 (Ž in., 2002, Nr. 81-3501, ). Pakeitimai: Ž in., 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, Ž in., 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. (Patvirtinta LR aplinkos
ministro 2011.05.03 įsakymu Nr. D1-368, Ž in.,2011, 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, Ž in., 2007,
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Nr123-5055).

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

15.2 Cheminės saugos vertinimas
Šio gaminio medžiagų saugumo įvertinimo atlikti nereikia.

16. Kita informacija
Pavojingumo simbolių, rizikos frazių nurodytų 2 ir 3 skirsniuose išaiškinimai.
STOT Specifinis toksiškumas konkrečiam organui
Acute Tox. Ūminis toksiškumas
Skin Corr. Odos nudeginimas
Skin Sens. Odos dirginimas
H302 Toksiška prarijus.
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją
H318 Smarkiai pažeidžia akis.

Kita informacija
Preparato/mišinio gamintojo parengtas saugos duomenų lapas parenktas pagal visus galiojančius
reglamentus (žr. skirsnį 15), įvertinant produkto komponentų tiekėjų pateikiamą informaciją. Šio produkto
saugos duomenų lapo gavėjo atsakomybė yra užtikrinti, kad saugos duomenų lapo informaciją tinkamai
perskaitytų ir suprastų visi asmenys, kurie gali naudoti, tvarkyti produktą, šalinti jo atliekas ar kitaip būti
sąlytyje su produktu.
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