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1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas
1.1. Produkto identifikatorius
Produkto forma : Mišinys
Produkto pavadinimas : Pandomo W1 2.0
Produkto kodas : 30630

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai
Pagrindinė naudojimo kategorija : Statybinės medžiagos
Pramonės / profesinio naudojimo spec : Tik profesionaliam naudojimui
Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas : Sienų glaistai

PANDOMO

1.2.2. Nerekomenduojama naudoti
Nėra papildomos informacijos
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Tiekėjas
Ardex Skandinavia A/S
Marielundvej 4
DK - 2730 Herlev
T +45 44 88 50 50 - F +45 44 88 50 60
ardex@ardex.dk

Pramoninkas
Ardex Skandinavia A/S
Marielundvej 4
DK - 2730 Herlev
T +45 44 88 50 50 - F +45 44 88 50 60
ardex@ardex.dk

 

1.4. Pagalbos telefono numeris
Skubios pagalbos telefono numeris : Apsinuodijimu informacijos ir kontroles biuras visa para: +370 52362052             Mobilusis: 

+370 68753378

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 
kategorija

H319 

Visas teiginių apie pavojų tekstas: žiūrėti 16 skirsnį

 

Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai
Dirgina odą. Smarkiai pažeidžia akis.

2.2. Ženklinimo elementai

Ženklinimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP] Uždėti papildomą ženklinimąParodyti papildomą (-as) klasifikaciją (-as) 
Pavojaus piktogramos (CLP) :

GHS07

Signalinis žodis (CLP) : Atsargiai
Pavojingos sudedamosios dalys : Portland cement
Pavojingumo frazės (CLP) : H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.
Atsargumo frazės (CLP) : P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P280 - Mūvėti naudoti akių apsaugos priemones, apsaugines pirštines.
P305+P351+P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti 
kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens muilo ir vandens.
P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių.

Papildomi sakiniai : Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal regiono reikalavimus.
Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinius reikalavimus.
Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal tarptautinius reikalavimus.
Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal vietos reikalavimus.

mailto:ardex@ardex.dk
mailto:ardex@ardex.dk
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2.3. Kiti pavojai
Kiti pavojai, neįtraukti į klasifikaciją : Produkte yra redukuojančių agentų, užtikrinančių, kad cementas / rišiklis turi mažiau nei 

0,0002% tirpaus chromo VI. Jei laikymo sąlygos nėra tinkamos (veikiant drėgmei / vandeniui) 
arba laikymo laikotarpis viršijamas, sumažinamas redukuojančių medžiagų veiksmingumas ir 
produktas gali tapti jautrinančiu odai (atitinkamai H317 arba EUH203).

Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų
Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų

3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.1. Medžiagos
Netaikytina

3.2. Mišiniai

Pavadinimas Produkto identifikatorius % Klasifikacija pagal 
reglamentą (EB) Nr. 
1272/2008 [CLP]

calcium sulfate (CAS Nr) 7778-18-9
(EB Nr) 231-900-3

> 5 - < 25 Neklasifikuojama

Portland cement (CAS Nr) 65997-15-1
(EB Nr) 266-043-4

> 1- < 3 Skin Sens. 1, H317
Eye Dam. 1, H318
Skin Irrit. 2, H315
STOT SE 3, H335

Paaiškinimai : Chromo (VI) junginiai < 2 ppm

H frazių tekstas: žr. 16 skirsnį
 

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Išnešti 

nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jei prastai 
jaučiatės, kreipkitės į gydytoją (jei įmanoma, parodykite etiketę).

Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos 
patekus ant odos

: Nuplaukite odą dideliu vandens kiekiu.

Pirmosios pagalbos priemonės medžiagos 
patekus į akis

: Tuoj pat plaukites ir ilgai po vandeniu, patempiant gerai vokus. Pasijutus blogai, kreiptis į 
gydytoją.

Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : Išskalauti burną. Nieko neduokite, išskyrus, atsigerti šiek tiek vandens. NESKATINTI vėmimo.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Simptomai / poveikis : Nelaikomas pavojingu esant įprastoms naudojimo sąlygoms.
Simptomai / poveikis patekus ant odos : Dirginimas.
Simptomai / poveikis patekus į akis : Stiprus akių sudirginimas.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės
5.1. Gesinimo priemonės
Tinkamos gesinimo priemonės : Nedegus.
Netinkamos gesinimo priemonės : Jokio (-ios).

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Gaisro pavojus : Nėra gaisro rizikos.
Sprogimo pavojus : Jokio (-ios).
Reaktingumas gaisro atveju : Jokio (-ios).
Pavojingi skilimo produktai gaisro metu : Jokio (-ios).

5.3. Patarimai gaisrininkams
Priešgaisrinės priemonės : Nėra būtinos specifinės priemonės.
Priešgaisrinės priemonės : Sustabdykite ir laikykite gesinimo skysčius nepralaidžioje sistemoje. Neleiskite ištekėti gesinimo 

vandeniui į kanalizacijas arba upes.
Apsauga gaisro gesinimo metu : Įsitikinkite, kad gaisrininkai apsaugoti.

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Bendrieji matavimai : Pavojus paslisti ant išpiltos medžiagos.
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6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams
Apsauginė įranga : Žiūrėti skyrių 7.
Avarinių atvejų planai : Vėdinkite zoną, kurioje išsiliejo produktas.
Priemonės nuo dulkių : Nesukelkite dulkių.

6.1.2. Pagalbos teikėjams
Apsauginė įranga : Norint daugiau informacijos, žiūrėkite  skirsnį 8 "Poveikio prevencija / asmens apsauga".
Avarinių atvejų planai : Nėra būtinos specifinės priemonės.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės
Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Užkirskite įtekėjimą į kanalizacijas ir vandentiekius.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Sulaikymui : Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Valymo procedūros : Produktą surinkite mechaniškai. Esant ant žemės, sušluokite ar sukaskite į atitinkamus 

konteinerius.
Kita informacija : Sudėkite likučius į statines ir pašalinkite pagal galiojančius teisės aktus (žiūrėti skirsnį 13).

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius
Norėdami daugiau informacijos, žiūrėkite skyrių 13.

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Apdirbimo metu papildomi pavojai : Žiūrėti skyrių 8.
Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo 
priemonės

: Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją. Užsidėkite asmenines apsaugos priemones. 
Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nesukelkite dulkių.

Higienos priemonės : Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po kiekvieno produkto panaudojimo 
plaukite rankas.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Techninės priemonės : Nereikia jokių specifinių ar ypatingų techninių priemonių.
Laikymo sąlygos : Laikyti tik originalioje talpykloje. Laikyti sausoje vietoje.
Nesuderinamos medžiagos : Jokio (-ios).
Sandėliavimo vietos : sausas.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)
Nėra papildomos informacijos

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga
8.1. Kontrolės parametrai

Pandomo W1 2.0 
Vokietija TRGS 900 Vietinis pavadinimas Allgemeiner Staubgrenzwert - 

Alveolengängige/Einatembare Fraktion
Vokietija TRGS 900 Poveikio ribinė vertė (mg/m³) 1,25 mg/m³ (A)

10 mg/m³ (E)
Vokietija TRGS 900 Pastaba AGS;DFG

calcium sulfate (7778-18-9)
Vokietija TRGS 900 Vietinis pavadinimas Calciumsulfat
Vokietija TRGS 900 Poveikio ribinė vertė (mg/m³) 6 mg/m³ (A)
Vokietija TRGS 900 Pastaba DFG

8.2. Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės:

Užtikrinkite darbo vietoje gerą ventiliaciją.

Asmeninės apsaugos priemonės:

Respiratory protection not required in normal conditions. In case of splash hazard: safety glasses. Dulkių išsiskirimas: priešdulkinė kaukė.

Rankų apsauga:

Apsauginės pirštinės

rūšis Medžiaga Prasiskverbimas Storis (mm) Prasiskverbimas Standartas

Daugkartinio 
naudojimo pirštinės

Nitrilo kaučiukas 
(NBR)

6 (> 480 minutės) 1,0 EN 388

Akių apsauga:

Išsiskiriant dulkėms: apsauginiai akiniai
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Odos ir kūno apsaugos priemonės:

Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius
 
Kvėpavimo takų apsauga:

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

Įtaisas Filtro tipas Sąlyga Standartas

Vienkartinė puskaukė rūšis P1, rūšis P2 Apsauga nuo dulkių EN 149
 

 
Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas:

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Kita informacija:

Dirbkite atsargiai, kad išvengtumėte dulkių susidarymą. Neleiskite arba ribokite dulkių susidarymą ir išsisklaidymą.

9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Forma : Kietasis kūnas

 

Išvaizda : Milteliai.
Spalva : baltas.

 

Kvapas : bekvapis.
 

Aromato riba : Duomenų nėra
 

pH : 8 - 9
 

Santykinis garavimo greitis (butilacetatas =1) : Duomenų nėra
 

Lydymosi taškas / lydymosi intervalas : > 1250 °C
 

Kietėjimo temperatūra : Netaikytina
 

Virimo taškas : Not applicable
 

Pliūpsnio taškas : Netaikytina
 

Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra : Netaikytina
 

Skilimo temperatūra : Duomenų nėra
 

Degumas (kietos medžiagos, dujos) : Nedegus
 

Garų slėgis : Duomenų nėra
 

Santykinis garų tankis esant 20 °C : Duomenų nėra
 

Santykinis tankis : Netaikytina
 

Tankis : 2,75 - 3,2 g/cm³
Tirpumas : Vanduo: 0,1 - 1,5 g/l @ 20°C

 

Log Pow : Duomenų nėra
 

Klampumas, kinematinis : Netaikytina
 

Klampumas, dinamiškas : Not applicable
 

Sprogstamosios savybės : Jokio (-ios).
 

Oksiduojančios savybės : Jokio (-ios).
 

Sprogumo riba : Netaikytina
 

9.2. Kita informacija
LOJ kiekis : < 3 %
Tūrio tankis : 900 - 1100 kg/m³

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas
10.1. Reaktingumas
Kas susiję su produktu, nėra  informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas
Pastovus, esant normalioms sąlygoms.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė
Jokios žinomos pavojingos reakcijos esant normalioms darbo sąlygoms.

10.4. Vengtinos sąlygos
Nėra duomenų.
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10.5. Nesuderinamos medžiagos
Duomenų nėra.

10.6. Pavojingi skilimo produktai
Joks pavojingas skilimo produktas neturėtų būti gaminamas normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis.

11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija
11.1. Informacija apie toksinį poveikį
Ūmus toksiškumas : Neklasifikuojama

calcium sulfate (7778-18-9)
LD50 burna, žiurkė > 1584 mg/kg kūno svorio (OECD 420: Acute Oral toxicity – Acute Toxic Class Method, Rat, 

Female, Experimental value, Oral)
LC50 įkvėpus, žiurkė (mg/l) > 2,61 mg/l air (OECD 403: Acute Inhalation Toxicity, 4 h, Rat, Male / female, Experimental 

value, Inhalation (dust))
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas : Neklasifikuojama

pH: 8 - 9
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių 
dirginimas

: Sukelia smarkų akių dirginimą.
pH: 8 - 9

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas : Neklasifikuojama
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms : Neklasifikuojama
Kancerogeniškumas : Neklasifikuojama

Toksiškumas reprodukcijai : Neklasifikuojama
STOT (vienkartinis poveikis) : Neklasifikuojama

STOT (kartotinis poveikis) : Neklasifikuojama

Aspiracijos pavojus : Neklasifikuojama
 

Galimi kenksmingi poveikiai žmonėms ir galimi 
simptomai

: Dirginimas: stipriai dirginantis akis.

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija
12.1. Toksiškumas
Ekologija – bendroji informacija : Produktas nelaikomas pavojingu vandens organizmams ir nedaro ilgalaikio kenksmingo 

poveikio aplinkai.

calcium sulfate (7778-18-9)
LC50 žuvys 1 2980 mg/l (96 h, Lepomis macrochirus)

Portland cement (65997-15-1)
LC50 žuvys 1 > 1000 mg/l (96 h, Pisces)

12.2. Patvarumas ir skaidomumas
Pandomo W1 2.0 
Patvarumas ir skaidomumas Netaikytina.
BOD (% ThOD) Not applicable

calcium sulfate (7778-18-9)
Patvarumas ir skaidomumas Biodegradability: not applicable.
Cheminis deguonies poreikis (COD) Not applicable
ThOD Not applicable
BOD (% ThOD) Not applicable

Portland cement (65997-15-1)
Patvarumas ir skaidomumas Biodegradability: not applicable.
Cheminis deguonies poreikis (COD) Not applicable
ThOD Not applicable
BOD (% ThOD) Not applicable

12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Pandomo W1 2.0 
Bioakumuliacijos potencialas Jokios bioakumuliacijos.

calcium sulfate (7778-18-9)
Bioakumuliacijos potencialas Informacijos apie bioakumuliaciją nėra.

Portland cement (65997-15-1)
Bioakumuliacijos potencialas Bioaccumulation: not applicable.
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12.4. Judumas dirvožemyje
Pandomo W1 2.0 
Ekologija – dirvožemis Nėra informacijos.

Portland cement (65997-15-1)
Ekologija – dirvožemis No (test)data on mobility of the substance available.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Pandomo W1 2.0 
Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų
Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų
Komponentas
 (65997-15-1) Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų 

Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis
Kitas nepageidaujamas poveikis : Jokio (-ios).

13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas
13.1. Atliekų tvarkymo metodai
Regioniniai teisės aktai (atliekos) : Atliekų pašalinimas turi būti vykdomas pagal teisės aktų reikalavimus.
Atliekų tvarkymo metodai : Pašalinkite turinį / konteinerį pagal rūšiavimo licenciją turinčio surinkėjo taisykles.
Produkto / pakuotės šalinimo rekomendacijos : Kreiptis į gamintoją (tiekėją) informacijai apie šių medžiagų ar preparatų panaudojimą arba 

perdirbimą gauti. Pašalinkite nuosėdas iš pakuočių. Kruopščiai pašalinę teršalus iš pakuočių, 
patikėkite jas licencijuotam atliekų surinkėjui.

Ekologija – atliekos : Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
Europos atliekų katalogo kodas (LoW) : 17 09 04 - mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03

14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą
Pagal ADR / IATA / IMDG

ADR IMDG IATA
14.1. JT numeris
Netaikytina Netaikytina Netaikytina
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas
Netaikytina Netaikytina Netaikytina
Netaikytina Netaikytina Netaikytina

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)
Netaikytina Netaikytina Netaikytina
Netaikytina Netaikytina Netaikytina
14.4. Pakuotės grupė
Netaikytina Netaikytina Netaikytina
14.5. Pavojus aplinkai
Netaikytina Netaikytina Netaikytina

Nėra papildomos informacijos

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

- Sausumos transportas
Netaikytina

- Jūrų transportas
Netaikytina

- Oro transportas
Netaikytina

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą
Netaikytina

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

15.1.1. ES nuostatos

Nėra medžiagų, kurias riboja REACH XVII priedas
Nėra jokios medžiagos iš REACH kandidato sąrašo
Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą
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LOJ kiekis : < 3 %
Kita informacija, apribojimai ir teisinės nuostatos : 1. Cementas ir cemento turintys mišiniai negali būti tiekiami rinkai ar naudojami, jei, būdami 

hidratuoti, jie turi tirpaus chromo (VI) daugiau kaip 2 mg/kg (0,0002 %) visos sauso cemento 
masės.

2. Jei naudojami reduktoriai, tai nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų dėl medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, pakavimo ir ženklinimo taikymo, tiekėjai užtikrina, cemento arba cemento turinčių 
mišinių pakuotės, prieš jas pateikiant rinkai, būtų paženklintos aiškia ir nenutrinama informacija 
apie pakavimo datą, be to, apie laikymo sąlygas ir laikymo trukmę, tinkamą reduktoriaus 
aktyvumui užtikrinti ir mažesniam kaip 1 punkte nurodytam tirpaus chromo (VI) kiekiui palaikyti.

3. Taikant leidžiančią nukrypti nuostatą, 1 ir 2 punktai netaikomi cementui, tiekiamam rinkai ir 
naudojamam kontroliuojamuose, uždaruose ir visiškai automatizuotose procesuose, kuriuose 
cementas ir cemento turintys mišiniai apdorojami tik mašinomis ir kuriuose nėra sąlyčio su oda 
galimybių.

4. Siekiant įrodyti atitiktį 1 punktui, Europos standartizacijos komiteto (CEN) patvirtintas 
vandenyje tirpaus chromo (VI) kiekio cemente ir mišinių, kurių sudėtyje yra cemento, nustatymo 
bandymas naudojamas kaip bandymų metodas.

5. Odos dirbiniai, kurie liečiasi su kūno oda, netiekiami rinkai, jeigu juose esančio chromo VI 
koncentracija yra 3 mg/kg (0,0003 % masės) nuo bendros sausos odos masės arba didesnė. 

6. Dirbiniai su odinėmis dalimis, kurios liečiasi su kūno oda, netiekiami rinkai, jeigu bet kurioje iš 
šių odinių dalių esančio chromo VI koncentracija yra 3 mg/kg (0,0003 % masės) nuo bendros 
sausos tos odinės dalies masės arba didesnė. 

7. 5 ir 6 dalys netaikomos panaudotų gaminių tiekimui rinkai, jeigu 2015 m. gegužės 1 d. buvo 
prasidėjęs jų galutinio naudojimo Sąjungoje etapas.

 

15.1.2. Nacionalinės nuostatos

Vokietija
Nuoroda į AwSV : Vandens pavojingumo klasė (WGK) 1, nelabai kenksmingas vandeniui (Klasifikacija pagal 

AwSV, 1 priedas)
Laikymo klasė (LGK) : LGK 13 - Nedegios kietosios medžiagos
12-tas federalinio kontrolės akto dėl 
kenksmingumo ribojimo įgyvendinimo potvarkis 
- 12.BlmSchV

: Nepatvirtintas 12-tame BlmSchV (dekretas dėl apsaugos nuo išleidimų) (Reglamentas dėl 
didelės nelaimės)

GISCODE : ZP1 - Products containing cement, low in chromate
GEV - EMICODE : EC 1 R PLUS
TA Luft (techninė direktyva dėl oro apsaugos) : 5.2.1   Total Dust, including Micro Dust
Kita informacija, reglamentai dėl apribojimų ir 
draudimų

: TRGS 402: Identification and Assessment of the Risks from Activities involving Hazardous 
Substances: Inhalation Exposure
TRGS 510: Storage of hazardous substances in non-stationary containers
TRGS 900: Occupational Exposure Limits

15.2. Cheminės saugos vertinimas
Nebuvo atliktas joks cheminės saugos vertinimas
 

16 SKIRSNIS: Kita informacija

 Visas H ir EUH sakinių tekstas:
Eye Dam. 1 Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 kategorija
Eye Irrit. 2 Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kategorija
Skin Irrit. 2 Odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kategorija
Skin Sens. 1 Odos jautrinimas, 1 kategorija
STOT SE 3 Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 kategorija, kvėpavimo takų dirginimas
H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318 Smarkiai pažeidžia akis
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.

ARDEX SDS EU

Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip užtikrinančios specifines produkto savybes.


