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1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas
· 1.1. Produkto identifikatorius
· Komercinis pavadimas: DEK Pro
· 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdait
Negalioja
· Medžiagos / mišinio paskirtis Valymo medžiaga / Valiklis
· 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
· Gamintojas / Tiekėjas:
ASM Assembly
Assembly Systems
& Co. KG GmbH
ASM
SystemsGmbH
Switzerland
Rupert-Mayer-Strasse
Hardturmstrasse
105 44, 81379 Miuchenas, Vokietija
www.asm-smt.com
CHInternete:
- 8005 Ciurichas,
Šveicarija
El. +41
paštas:
reach@asmpt.com
Tel.
44274
80 20 Faks. +41 44274 80 22
Telefonas: +49 (89) 20800-27819
www.dek.com
Faksas: +49 (89) 20800-36692
reach@asmpt.com

·
·
*

Kitą
informaciją
galimatelefonas:
gauti: Tel.
+41 44
274 80 20/ Darbo laikas:
Faks +41
44 274
1.4. Skubiosios
pagalbos
+49 (89)
20800-27819
Pirm.–Penkt.,
8.00–17.00
8022
1.4. GMT
Pagalbos telefono numeris: Tel. +41 44 274 80 20 Faks. +41 44 274
val.
8022
2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

· 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
· Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
GHS07
Odos dirgin. 2 H315 Dirgina odą.
Akių dirgin. 2
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
· 2.2. Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Produktas klasifikuotas ir ženklintas pagal CLP reglamentą.
· Pavojingumo piktogramos GHS07
· Signalinis žodis Įspėjimas
· Pavojingumo frazės
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
· Atsargumo frazės
P280
Dėvėti apsaugines pirštines / akių apsaugos priemones.
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: Gausiai plauti vandeniu.
· 2.3. Kiti pavojai
· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Netaikoma.
· vPvB: Netaikoma.
*

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
· 3.2. Mišiniai
· Aprašymas: Medžiagų mišinys su nekensmingais priedais.
· Pavojingos sudedamosios dalys:
3- butoxypropan-2-ol
CAS: 5131-66-8
EINECS: 225-878-4
Odos dirgin. 2, H315; Akių dirgin. 2,
Reg.nr.: 01-2119475527-28-0000
H319
· SVHC Nėra
· Papildoma informacija:

>50 %

Dėl išvardytų pavojingumo frazių, žr. 16 skirsnį.
(Tęsinys 2 puslapyje)
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4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės
· 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
· Bendroji informacija:
Išnešti paveiktus asmenis į gryną orą. Nedelsiant
nuvilkti produktu suterštus drabužius.
· Įkvėpus Įleiskite gryno oro; atsiradus negalavimų, kreipkitės į gydytoją.
· Po sąlyčio su oda:
Nedelsiant nuvilkti produktu užterštus drabužius.
Nedelsiant kruopščiai plauti muilu ir vandeniu.
· Patekus į akis:
Kelias minutes plauti atmerktą akį tekančiu vandeniu. Jei simptomai nedingsta,
kreiptis į gydytoją.
· Prarijus:
Prarijus neskatinti vėmimo: nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią talpyklą
arba etiketę.
· 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Daugiau susijusios informacijos nepateikta.
· 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
Daugiau susijusios informacijos nepateikta.
5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės
· 5.1. Gesinimo priemonės
· Tinkamos gesinimo priemonės:
Vandens
drumstumas
Anglies
dioksidas
Ugnies gesinimo milteliai
Alkoholiui atsparios
putos
· Dėl saugumo priežasčių netinkamos gesinimo priemonės: Didelio slėgio vandens srovė
· 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Kaitinant arba kilus gaisrui gali susidaryti toksiškos dujos.
· 5.3. Patarimai gaisrininkams
· Apsaugos priemonės: Dėvėti autonominę kvėpavimo takų apsaugos priemonę.
6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės
· 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Dėvėti apsauginius
drabužius. Užtikrinti
tinkamą vėdinimą
· 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės:
Saugoti, kad nepatektų į dirvą / žemę.
Saugoti, kad nepatektų į kanalizaciją / paviršinį ar gruntinį vandenį.
· 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:
Sugerti skysčius surišančia medžiaga (smėliu, diatomitu, rūgštiniais rišikliais,
universaliais rišikliais, pjuvenomis).
Išmesti užterštą medžiagą kaip atliekas pagal 13 punktą.
· 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius
Žr. 7 skirsnį dėl informacijos apie saugų tvarkymą.
Žr. 8 skirsnį dėl informacijos apie asmens apsaugos įrangą. Žr.
13 skirsnį dėl informacijos apie išmetimą.
7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas
· 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Tvarkant chemikalus būtina laikytis įprastų atsargumo priemonių.
(Tęsinys 3 puslapyje)
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· Informacija apie apsaugą nuo gaisro ir sprogimo:
Atvėsinti pavojingas talpyklas vandens srove.
Sandėliuoti vėsioje vietoje. Karštis padidins slėgį ir talpykla gali pratrūkti.
· 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
· Sandėliavimas:
· Privalomi sandėliavimo patalpų ir talpyklų reikalavimai: Sandėliuoti vėsioje, sausoje
vietoje, tinkamai užsandarintose talpyklose. Užtikrinti grindų įdubą be nutekėjimo.
· Informacija apie sandėliavimą vienoje bendroje sandėliavimo patalpoje: Nereikalinga.
· Kita sandėliavimo informacija: Pasirūpinti, kad talpykla tinkamai užsandarinta.
· 7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) Daugiau susijusios informacijos
nepateikta.
8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija / asmens apsauga
· Papildoma techninių patalpų konstrukcijos informacija:
Daugiau duomenų nėra; žr. 7 punktą.
· 8.1. Kontrolės parametrai
· Sudedamosios dalys su ribinėmis vertėmis, kurias reikia stebėti darbo vietoje:
Produkto sudėtyje nėra reikšmingo kritinės vertės medžiagų kiekio, kurį derėtų
tikrinti darbo vietoje.
· DNELs
5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol
Per burnąl DNEL sisteminis poveikis (ilgalaikis) 8,75 mg/kg KG/Tag (vartotojas)
Per odą
DNEL sisteminis poveikis (ilgalaikis) 16 mg/kg KG/Tag (vartotojas)
44 mg/kg KG/Tag (Darbuotojas)
Įkvepiamas DNEL sisteminis poveikis (ilgalaikis) 33,8 mg/m³ (vartotojas)
270,5 mg/m³ (darbuotojas)
· PNECs
5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol
PNEC 0,0525 mg/l (jūros vanduo)
10 mg/l (STP)
0,525 mg/l (gėlas vanduo)
· Papildoma informacija: Sudarymo metu galioję sąrašai naudoti kaip pagrindas.
· 8.2. Poveikio kontrolė
· Asmens apsaugos priemonės:
· Bendrosios apsaugos ir higienos priemonės:
Užtikrinti tinkamą vėdinimą / ištraukimą darbo
vietoje. Saugoti nuo maisto produktų, gėrimų ir
pašarų.
Nedelsiant nusivilkti purvinus ir užterštus drabužius
Prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje nusiplauti
rankas.
Saugotis sąlyčio su akimis ir oda.
· Kvėpavimo takų apsaugos priemonės: Nereikalingos, jeigu patalpa tinkamai vėdinama.
· Rankų apsauga:
Apsauginės pirštinės
Pirštinių medžiaga turi būti nelaidi ir atspari produktui / medžiagai / preparatui.
Pirštinių medžiagos pasirinkimas atsižvelgiant į skverbimosi laiką, sklidimo
koeficientus ir veiksmingumo prastėjimą
· Pirštinių medžiaga
Nitrilo guma, NBR
Tinkamų pirštinių pasirinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, bet ir nuo kitų kokybės
požymių, ir skiriasi priklausomai nuo gamintojo. Kadangi produktas yra kelių medžiagų
preparatas, pirštinių medžiagos atsparumo iš anksto įvertinti neįmanoma, todėl prieš
darbą jas būtina patikrinti.
(Tęsinys 4 puslapyje)
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· Prasiskverbimo per pirštinių medžiagą laikas
Gamintojas nurodo tikslų apsauginių pirštinių prasiskverbimo laiką, kurio privaloma
laikytis.
· Akių apsaugos priemonės: Sandarūs akiniai
9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės
· 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
· Bendroji informacija
· Išvaizda:
Forma:
Skystis
Spalva:
Bespalvė
· Kvapas:
Specifinio tipo
· Kvapo slenkstis:
Neapibrėžta
· pH vertė:

Neutrali

· Būsenos kaita
Lydymosi temperatūra / stingimo temperatūra: < - 20 °C
Pradinė virimo temperatūra ir virimo
intervalas:
100–171 °C
· Pliūpsnio temperatūra:

67 °C

· Užsiliepsnojimo temperatūra:

Neapibrėžta

· Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra:

Produktas savaime neužsiliepsnoja.

· Sprogumo savybės:

Produktas nekelia sprogimo pavojaus.

· Sprogumo ribinės vertės:
Mažesnės:
Didesnės:

Neapibrėžta
Neapibrėžta

· Garų slėgis esant 20 °C temperatūrai:

3 hPa

· Tankis esant 20 °C temperatūrai:

0.,89 +/- 0,02 g/cm³ (DIN 51757)

· Tirpumas / maišumas su
vandeniu:

Iš dalies maišus.

· Klampumas:
Dinaminis:
Kinematinis:
· 9.2. Kita informacija

Neapibrėžta
Neapibrėžta
Daugiau susijusios informacijos nepateikta.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas
· 10.1. Reaktingumas Daugiau susijusios informacijos nepateikta.
· 10.2. Cheminis stabilumas
· Šiluminis skilimas / vengtinos sąlygos:
Sandėliuoti vėsioje vietoje. Karštis padidins slėgį ir talpykla gali pratrūkti.
· 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė Nėra žinomų pavojingų reakcijų.
· 10.4. Vengtinos sąlygos Daugiau susijusios informacijos nepateikta.
· 10.5. Nesuderinamos medžiagos Laikyti atskirai nuo oksidatorių.
· 10.6. Pavojingi skilimo produktai:
Neskyla, jeigu naudojama lir sandėliuojama aikantis specifikacijų.
· Papildoma informacija: Galima skiesti ir neskyla esant normaliam slėgiui.
(Tęsinys 5 puslapyje)
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11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija
· 11.1. Informacija apie toksinį poveikį
· Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· LD/LC50 klasifikacijai aktualios vertės:
5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol
Per burną
LD50 3300 mg/kg (žiurkė)
Per odą LD50 > 2000 mg/kg (žiurkė)
· Pirminis dirginimo poveikis:
· Odos ėsdinimas / dirginimas
Kartotinis poveikis gali sukelti odos sausumą arba
skilinėjimą. Dirgina odą.
· Smarkus akių pažeidimas / dirginimas
Sukelia smarkų akių dirginimą.
· Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· CMR poveikis (kancerogeniškumas, mutageniškumas ir toksiškumas reprodukcijai)
· Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Kancerogiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Reprodukcinis toksiškumas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· STOT – vienkartinis poveikis Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo
kriterijų.
· STOT – kartotinis poveikis
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Pavojus įkvėpus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija
· 12.1. Toksiškumas
· Toksiškumas vandens organizmams:
5131-66-8 3-butoxypropan-2-ol
LC50/96h (statinis) > 560 - 1000 mg/l (Poecilia reticulata)
EC50/48h (statinis) > 1000 mg/l (daphnia magna)
EC50/96h (statinis) > 1000 mg/l (selenastrum capricornutum)
· 12.2. Patvarumas ir skaidomumas Daugiau susijusios informacijos nepateikta.
· 12.3. Bioakumuliacijos potencialas Daugiau susijusios informacijos nepateikta.
· 12.4. Judumas dirvožemyje Daugiau susjusios informacijos nepateikta.
· Papildoma ekologinė informacija:
· Bendrosios pastabos:
Pavojaus vandeniui klasė 1 (Vokietijos reglamentas) (Savarankiškas vertinimas):
nežymiai pavojinga vandeniui
Saugoti, kad neskiestas produktas arba didelis jo kiekis patektų į gruntinį vandenį,
upę arba kanalizaciją.
· 12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Netaikoma.
· vPvB: Netaikoma.
· 12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis Daugiau susijusios informacijos nepateikta.
13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas
· 13.1. Atliekų tvarkymo metodai
· Rekomendacija
Išmesti būtina laikantis oficialių taisyklių.
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Negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Saugoti, kad produktas nepatektų į
kanalizaciją.
· Europos atliekų katalogas
14 06 03* kiti tirpikliai ir tirpiklių mišiniai
· Nešvarios pakuotės:
· Rekomendacija: Išmesti būtina laikantis oficialių taisyklių.
· Rekomenduojami valikliai: Vanduo, prireikus su vallikliais.
14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą
·
·
·
·
·

14.1. JT numeris
ADR, ADN, IMDG, IATA
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas
ADR, ADN, IMDG, IATA
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

·
·
·
·
·
·
·
·

ADR, IMDG, IATA
Klasė
14.4. Pakuotės grupė
ADR, IMDG, IATA
14.5. Pavojus aplinkai:
Jūros teršalas:
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL
II priedą ir IBC kodeksą

· Gabenimas / Papildoma informacija:
· JT „Tipinė taisyklė“:

Negalioja
Negalioja

Negalioja
Negalioja
Nėra
Ne
Nėra
Netaikoma.
Nepavojinga pagal pirmiau nurodytas
specifikacijas.
Negalioja

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą
· 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susijusios saugos, sveikatos ir
aplinkos taisyklės / teisės aktai
Daugiau susijusios informacijos nepateikta.
· Direktyva 2012/18/ES
· Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS Neišvardyta jokių sudedamųjų
medžiagų.
· 15.2. Cheminės saugos vertinimas: Neatliktas cheminės saugos vertinimas.
16 SKIRSNIS. Kita informacija
Ši informacija pagrįsta mūsų dabartinėmis žiniomis. Tačiau tai negarantuoja konkretaus
produkto charakteristikų ir negali būti laikoma galiojančiu teisiniu įsipareigojimu.
· Atitinkamos frazės
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
· Santrumpos ir akronimai:
Odos dirgin. 2: Odos ėsdinimas / dirginimas – 2 kategorija
Akių dirgin. 2: Smarkus akių pažeidimas / akių dirginimas – 2 kategorija

· * Duomenys lyginami su ankstesne pakeista versija.
LT
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DEK Pro
SMT Understencil Cleaning Agent
Taikoma šiems „DEK Brand“ vartojimo reikmenims:
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ASM Assembly Systems, Rupert-Mayer-Str. 44, 83179 Miunchenas,
Vokietija

Telefonas: +49 (89) 20800-27819

BG, ES, CN, CS, DA, DE, ET, EL,
EN, Fl, FR, GA, HU, lT, JP, KR, LV,
LT, MT, MY, NL, NO, PL, PT, RO,
RU, SK, SL, SV, TH, TR, VN

Saugos duomenų lapas (SDS) @ www.asm-smt.com
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