
 
 
 

 
 
 

SAUGOS DUOMEN� KORTEL� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaminio pavadinimas:  mira supersil, bespalvis ir baltas 
 

Naudojimo paskirtis:  silikonin� priemon� plytel�ms ir si�l�ms 
 
Data:     03.06.1996 
 
Perži�r�ta   08.04.1999 
 



�

2. Sud�ties/ Sud�tini� dali� informacija: 
 
Sud�tin�s dalies pavadinimas       Sud�ties %   Klasifikacija 
 
Polidimetilsiloksanas, užpildas, pagalbin�s medžiagos ir oksimo-silano kietinimo 
medžiagos 
�

3. Kenksmingumo identifikacija: 
 

Gaminys tiesiogiai n�ra kenksmingas sveikatai, ta�iau jam sukiet�jant 
susidaro nedidelis kiekis medžiagos, kuri gali sudirginti od� ir sukelti 
alergin�s prigimties egzem�.  
 

4. Pirmosios pagalbos priemon�s: 
 
     �kv�pus: 

Išveskite nukent�jus�j� � gryn� or�. Jeigu simptomai nepraeina, 
kreipkit�s medicinin�s konsultacijos. 

 
     S�lytyje su oda: 

Gerai plaukite od� su vandeniu ir muilu. Po plovimo naudokite rieb� 
odos minkštintoj�. Jeigu simptomai nepraeina, kreipkit�s medicinin�s 
konsultacijos. 

 
     Patekus � akis: 

Plaukite dideliu vandens kiekiu mažiausiai 15 minu�i�. Jeigu 
simptomai nepraeina, kreipkit�s medicinin�s konsultacijos. 

 
     Nurijus: 

Neskatinkite v�mimo. Gerkite vandens arba pieno ir nedelsdami 
kreipkit�s � medicinos �staig�. 

 
5. Priešgaisrin�s priemon�s: 
 

Gaminys yra nedegus. Jeigu �manoma, pašalinkite gamin� iš srities, kur 
yra gaisro pavojus. 
 

6. Priemon�s esant nutek�jimui: 
 

Dideliam kiekiui patekus � aplink� kreipkit�s � priešgaisrin� tarnyb�. 
Didelius kiekius surinkite absorbuojan�ia medžiaga, tokia kaip sm�lis 
ar žem�s. Atliek� utilizavimas - vadovaujantis vietos atliek� 
utilizavimo taisykl�mis. Ži�r�kite taip pat 8 ir 13 skyrelius. Neleiskite 
gaminiui patekti � kanalizacijos ar vandens kanalus. 

 
7. Naudojimo ir laikymo s�lygos: 

 
Dirbant su gaminiu b�tina užtikrinti pakankam� ventiliacij� ir 
v�dinim�. 



Venkite s�ly�io su oda ir patekimo � akis. Jeigu s�lytis su oda yra 
neišvengiamas, d�v�kite apsaugines pirštines. Ži�r�kite 8 skyrel�. 
 
Gaminys turi b�ti laikomas sausoje vietoje uždarytame gamintojo 
pakuoteje. 
 
Gaisro pavojingumo klas�: -  
 

8. Apsauga nuo galimo poveikio /Asmens apsaugos priemon�s: 
 

Toliau pateiktos sud�tin�s dalys turi ribin� sud�ties reikšm�: 
 
Butanono-2-oksimas (susidaro medžiagai sukiet�jant)                     25 
ppm (apytikriai)  

Rekomenduotina asmens apsauga, jeigu reikia: 
 
Kv�pavimo tak� apsauga:   Pirštin�s:    Aki� apsauga: 
-                                                      iš nitrilo gumos                             - 

 
9. Fizin�s ir chemin�s savyb�s: 
 
B�vis:   bespalv�/balta pasta           Tirpumas vandenyje:                     - 
Kvapas:    stiprus  n-oktanolio/vandens koeficientas: - 
pH:    7  Užsiliepsnojimo temperat�ra:        - 
Užvirimo temperat�ra:  -   Savaime užsidegantis:                    - 
Lydimosi temperat�ra:  -   Sprogumo savyb�s:                        - 
Gar� sl�gis (20º):  -   Klampumas:                                   - 
Santykinis tankis:  1,3 kg/l  Kiti duomenys:                               - 
 

-: Reiškia, kad duomenys nepateikti arba nerelevantiški 
 
10. Stabilumas ir reakcin� geba: 
 

Sukiet�jant susidaro nedidelis kiekis butanono-2-oksimo medžiagos. 
Esant aukštesnei nei 150ºC temperat�rai, susidaro nedidelis kiekis 
formaldehido. 
 

11. Toksikologin� informacija: 
 

�kv�pus: 
Sukiet�jant susidaro nedidelis kiekis medžiagos, kuri j� �kv�pus gali 
sudirginti gleivin�.   

 
S�lytyje su oda: 

Sukiet�jant s�lytis su oda gali sukelti sudirgim� ir net egzem� 
(alergin�s kilm�s). 

 
Patekus � akis: 

Dirgina akis. 
  



Nurijus: 
Nurijus kyla pykinimo poj�tis, nemalonus jausmas ir gali versti vemti. 

12. Ekologin� informacija: 
 

Chemikalo kenksmingumas vandens aplinkai ir kitoms sistemoms: 
pakankam� duomen� n�ra. 
 

13. Atliek� utilizavimo reglamentavimas: 
 

� aplink� nutek�jus� gamin� ir atliekas surinkti ir nugabenti � vietin�s 
savivaldyb�s chemikal� surinkimo punkt�. Chemikalo atliek� grup�: 
H. 
 
Atliek� transportavimas: Chemikalo atliek� kortel�: -. Ži�r�kite taip 
pat 14 skyrel�. 
 

14. Transportavimo informacija: 
 

Gaminys nelaikomas pavojingu transportavimo metu. 
 

15. Reglamentuojanti informacija: 
 

�sp�jamoji etiket� ant konteinerio (gaminio klasifikacija): 
 

 
Remiantis aplinkos departamento reglamentu gaminio žym�jimas n�ra 
privalomas. 
 

 
Pritaikymo apribojimas: Duomenys nepateikti 
 
Specialus pasiruošimas/apmokymo reikalavimai: Duomenys nepateikti 
 

16. Kita informacija 
Duomenys nepateikti.�

�


