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1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekybos ženklas: STIHL Abrazyvinio apdirbimo granules SB 90
[19.03.2019]

Cheminis identifikavimas:
Ashes (residues),coal
Sinonimai: katilų šlakai, šlakų granuliatas

EB Nr.:
931-322-8
Registracijos numeris 01-2119491179-27-XXXX
1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Medžiagos / mišinio panaudojimas Abrazyvinio apdirbimo granules
Nerekomenduojami naudojimo būdai Šiuo metu apie tai nėra jokios informacijos.

1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys
Gamintojas / tiekėjas
Tiekėjas:
Moceviciaus firma GINALAS |Esperanto 26 | 69428 Kazlu Ruda | Lithuania
Telefonas: (+370) 343 96464 | E-Mail: ginalas@ginalas.lt
Gamintojas
ANDREAS STIHL AG & Co.KG | Badstr. 115 | 71336 Waiblingen | Germany
Telefonas: +49 (0)6071 3055358 | E-Mail: kundenservice@stihl.de

Informacijos šaltinis: E-Mail: kundenservice@stihl.de

1.4 Pagalbos telefono numeris:
Lietuva:
Neatidėliotina informacija apsinuodijus
+370 5 236 20 52
(Apsinuodijimų informacijos biuras)

2. SKIRSNIS. Galimi  pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikavimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008 Medžiaga neklasifikuojama pagal KŽP reglamentą.

2.2 Ženklinimo elementai
Ženklinimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008 atkrenta
Pavojaus piktogramos atkrenta
Signalinis žodis atkrenta
Pavojingumo frazės atkrenta
Atsargumo frazės
2.3 Kiti pavojai
PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
PBT:
Remiantis tiekimo grandinėje pateikta informacija, mišinio sudėtyje nėra > 0,1 % medžiagų, kurios laikomos
toksiškomis.
vPvB:
Remiantis tiekimo grandinėje pateikta informacija, mišinio sudėtyje nėra > 0,1 % medžiagų, kurios laikomos
labai patvariomis ir didelės bioakumuliacijos medžiagomis.
Endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymas
Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal
REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos
reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

3. SKIRSNIS. Sudėtis  arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1 Medžiagos
CAS Nr. aprašymas
Pelenai (liekanos), anglis [Ashes (residues), coal]
Identifikavimo numeris (-iai)

EB Nr.: 931-322-8
(Tęsinys 2 psl.)
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Papildomos nuorodos:
Grynumas: 100 % (UVCB)
UVCB medžiaga susideda iš stikliškos išvaizdos / amorfinės (nekristalinės) struktūros medžiagos ir mineralų.
Cheminė sudėtis dažniausiai paprasčiausiai analizuojama ir nurodoma kaip oksidai, pvz., SiO2, Al2O3,
Fe2O3, CaO.
kiekvienas įrašas stulpelyje „EB Nr.“, kuris prasideda numeriu „9“, yra (iki oficialaus registracijos numerio
paskelbimo) ECHA nurodytas laikinasis medžiagos numeris. Taip pat žr. 15 skirsnyje pateiktą papildomą
informaciją apie medžiagos CAS numerį.

4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
Bendra informacija: Specialiosios priemonės nėra būtinos.
Įkvėpus: Pasirūpinti tyru oru.
Po kontakto su oda: Patekus ant odos, sąlyčio vietas plauti vandeniu ir švelniu plovikliu.
Po kontakto su akimis:
Galimi nusiskundimai dėl svetimkūnių poveikio.
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Negalavimams nesiliaujant, pasikonsultuoti
su gydytoju.
Prarijus:
Praskalauti burną ir išgerti didelį kiekį vandens.
Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Gydyti remiantis gydytojo atliktu paciento būklės įvertinimu. Simptominis gydymas.

5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės
Tinkamos gesinimo medžiagos:
Produktas nedegus.
Gaisro gesinimo priemones taikyti adekvačiai aplinkai.
5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
5.3 Patarimai gaisrininkams
Ypatingos saugos priemonės:
Reikia imtis įprastų gaisro gesinimo priemonių.
Pavojingoje zonoje būkite tik dėvėdami automatinį kvėpavimo aparatą.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Garantuoti pakankamą vėdinimą.
Vengti dulkių susidarymo.
Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams
Atkreiptinas dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.
Pagalbos teikėjams Dėvėti apsauginę ekipiruotę. Neprileisti neapsaugotų asmenų.
6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:
Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.
Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenis/gruntinius vandenis.
6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:
Surinkti mechaniniu būdu.
Surinktą medžiagą sunaikinti pagal instrukcijas.
Vengti dulkių susidarymo.
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.
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7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Vengti dulkių susidarymo.
Naudojant pagal instrukciją, nebūtinos jokios specialiosios priemonės.
Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Sandėliavimas:
Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms: Nėra jokių specialių reikalavimų.
Nuorodos dėl laikymo bendrai:
Laikyti atskirai nuo maisto produktų.
Vykdykite vietinės valdžios instancijų taisykles.
Kitos sandėliavimo nuorodos:
Laikyti sausai.
Laikyti uždarius ir neprieinamą vaikams.
7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

* 8. SKIRSNIS. Poveikio  kontrolė / asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai
Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis: Nebūtina.

8.2 Poveikio kontrolės priemonės
Tinkami techniniai valdymo įtaisai
Užtikrinti gerą vėdinimą. Tai galima užtikrinti vietine ištraukiamosios arba bendrosios ventiliacijos sistema.Jei
to nepakanka kenksmingų medžiagų koncentracijai darbo vietoje išlaikyti žemiau ribinių verčių, reikia dėvėti
kvėpavimo takų apsaugos priemones.
Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga
Bendrosios saugos ir higienos priemonės:
Atkreiptinas dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.
Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.
Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.
Kvėpavimo apsaugą
Laikykitė abrazyvinio apdirbimo reikalavimų!
Nuo dulkių apsauganti kaukė, kuri naudojama esant dulkių susidarymo grėsmei
Rekomenduojama ši kvėpavimo takų apsauga:
(P1 / FFP1)
Rankų apsaugą
Laikykitė abrazyvinio apdirbimo reikalavimų!
Dėvėti apsaugines pirštines apsaugai nuo mechaninių rizikų pagal EN 388.
Akių ir (arba) veido apsaugą
Laikykitė abrazyvinio apdirbimo reikalavimų!
Apsauginiai akiniai
[EN 166]
Kūno apsauga: Laikykitė abrazyvinio apdirbimo reikalavimų!

* 9. SKIRSNIS. Fizikinės  ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes
Bendra informacija
Fizinė būsena Tvirta(s)
Spalva: Juoda(s)
Kvapas: Bekvapis(ė)
Lydymosi ir stingimo temperatūra netaikytina
Virimo temperatūra arba pradinė virimo
temperatūra ir virimo temperatūros intervalas netaikytina
Degumas Medžiaga nedegi.
Viršutinė ir apatinė sprogumo ribos
Žemutinė: netaikytina
Viršutinė netaikytina
Pliūpsnio temperatūra: Nevartotina.

(Tęsinys 4 psl.)
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Savaiminio užsidegimo temperatūra: Produktas savaime neužsidega.
Skilimo temperatūra: netaikytina
pH (100 g/l) esant 20 °C (68 °F) <10
Klampa:
Kinematinė klampa Nevartotina.
Tirpumas
vandeniu: < 0,1 g/l (1:10)
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo
(logaritminė vertė) netaikytina
Garų slėgis: Nevartotina.
Tankis ir (arba) santykinis tankis
Tankis: 2,2 - 2,7 g/cm³ (18,359 - 22,5315 lbs/gal) (EN 1097-6)
Birumo tankis: 1,0 - 1,6 g/cm³ (8,345 - 13,352 lbs/gal) (EN 1097-3)
Garų tankis netaikytina
Dalelių savybės Granulių dydis: 0,2 - 1,0mm

Kietumas pagal Mohs skalę: 6/7

9.2 Kita informacija
Išvaizda:
Forma: Granulės
Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai
bei saugumui
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.
Sudėties pakeitimas
Garavimo greitį Nevartotina.

Informacija apie fizinių pavojų klases
Sprogstamosios medžiagos atkrenta
Degiosios dujos atkrenta
Aerozoliai atkrenta
Oksiduojančiosios dujos atkrenta
Suslėgtosios dujos atkrenta
Degieji skysčiai atkrenta
Degios kietos medžiagos atkrenta
Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai atkrenta
Piroforiniai skysčiai atkrenta
Piroforinės kietosios medžiagos atkrenta
Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai atkrenta
Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas
esant sąlyčiui su vandeniu atkrenta
Oksiduojantieji skysčiai atkrenta
Oksiduojančiosios kietosios medžiagos atkrenta
Organiniai peroksidai atkrenta
Metalų koroziją sukeliančios medžiagos atkrenta
Desensibilizuoti sprogmenys atkrenta

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1 Reaktyvumas Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
10.2 Cheminis stabilumas Normaliomis sąlygomis stabili.
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
10.4 Vengtinos sąlygos Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nežinomi jokie irimo produktai.

11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
(Tęsinys 5 psl.)
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Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Papildomos toksikologinės nuorodos:

Kartotinių dozių toksiškumą Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
11.2 Informacija apie kitus pavojus
Endokrininės sistemos ardomosios savybės
Remiantis esama moksline informacija, nėra duomenų, kad gaminys gali turėti endokrinų ardymo savybių ir
daryti poveikį sveikatai.

Medžiagos nerasta.

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas Šio mišinio ekotoksikologinių duomenų nėra.
Vandeninis toksiškumas: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
12.2 Patvarumas ir skaidumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
PBT:
Remiantis tiekimo grandinėje pateikta informacija, mišinio sudėtyje nėra > 0,1 % medžiagų, kurios laikomos
toksiškomis.
vPvB:
Remiantis tiekimo grandinėje pateikta informacija, mišinio sudėtyje nėra > 0,1 % medžiagų, kurios laikomos
labai patvariomis ir didelės bioakumuliacijos medžiagomis.
12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės
Remiantis esama moksline informacija, nėra duomenų, kad gaminys gali turėti endokrinų ardymo savybių ir
daryti poveikį aplinkai.
12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

13. SKIRSNIS. Atliekų  tvarkymas

13.1 Atliekų apdorojimo metodai
Remiantis direktyvos 2008/98/EB III priedu, atliekos priskiriamos pavojingų atliekų kategorijai.
Rekomendacija: Atliekas šalinti laikantis vietinių, atsakingų tarnybų nustatytų taisyklių.

Europos atliekų katalogas

12 01 17 sprogstamųjų medžiagų atliekos, nenurodytos 12 01 16 pozicijoje

Nevalytos pakuotės:
Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

14. SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

14.1 JT numeris ar ID numeris
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA atkrenta

14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA atkrenta

(Tęsinys 6 psl.)
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14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA
klasė atkrenta

14.4 Pakuotės grupė
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA atkrenta

14.5 Pavojus aplinkai:
Marine pollutant: Ne

14.6 Specialios atsargumo priemonės
naudotojams Nevartotina.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų
transportu pagal IMO priemones Nevartotina.

UN "Model Regulation": atkrenta

* 15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
Giminingas CAS registracijos numeris:
68476-96-0 (šlakai, anglys)
Europos Reglamentai:
Direktyva 2010/75/ES (VOC) netaikoma
Seveso kategorija (DIREKTYVA 2012/18/ES) netaikoma

Nacionaliniai normatyvai:

Veiklos ribojimo nuorodos:
Atkreipti dėmesį į darbo apribojimus jaunimui.
Atkreipti dėmesį į darbo apribojimus nėščiosioms ir maitinančioms moterims.
15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija
Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra
pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

Ankstesnės versijos data: 22.04.2021
Ankstesnės versijos numeris: 4.02
Santrumpos ir akronimai:
NOEL = No Observed Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
LC = letal Concentration
EC50 = half maximal effective concentration
log POW = Octanol / water partition coefficient
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
ATE: acute toxicity estimate
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
IOELV = indicative occupational exposure limit values

Šaltiniai
"Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP), 648/2004 (Det.Vo) su vėlesnėmis
pataisomis.Atitinkamų šalių valstybinių ribinių verčių darbo vietoje sąrašai su vėlesniais
pakeitimais.Transporto taisyklės pagal ADR, RID, IMDG, IATA su vėlesnėmis pataisomis."
* Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys   
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