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AMONIO NITRATAS 
 

1 SKIRSNIS. Medžiagos ar mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 
 

1.1 Produkto identifikatorius 
 

Komercinis produkto pavadinimas – PULAN® 
Bendrasis cheminis pavadinimas – amonio nitratas 34,4N 
EB Nr. – Mišinys, netaikytina 
CAS Nr. – Mišinys, netaikytina    
REACH registracijos numeris – Mišinys, netaikytina 
 

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
 

1.2.1 Nustatyti naudojimo būdai: trąšos žemės ūkiui (išsamią informaciją žiūrėti 1 ir 2 prieduose). 
1.2.2 Nerekomenduojami naudojimo būdai: nėra. 
 

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją 
 

Gamintojas: 
Grupa Azoty Zaklady Azotowe „Pulawy“ S.A., Lenkija 
 
Tiekėjas/Platintojas: 
AB „Linas Agro“ 
Smėlynės g. 2c, Panevėžys, LT-35143 Lietuva 
Tel. +370 45 507333, +370 45 507334 
info@linasagro.lt 
http://www.linasagro.lt 
 

1.4 Pagalbos telefono numeris 
 

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą tel. +370 5 2362052, +370 687 53378 
Bendras pagalbos telefonas – 112. 
 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 
 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 
 

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) 
Ox.Sol. 3 (Pavojingumo frazė: H272) 
Eye Irrit. 2 (Pavojingumo frazė: H319) 
 
Klasifikavimas pagal Direktyvą 67/548/EEB arba 1999/45/EB 
O; R8 
Xi; R36 
 
Papildoma informacija 
Išsamią informaciją apie klasifikavimą žiūrėti 16 skirsnyje. 
 

2.2 Ženklinimo elementai 
 

Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) 
Signalinis žodis: Atsargiai 
GHS03: liepsnojantis lankas  GHS07: šauktukas 

     
Pavojingumo frazės: 
„Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.“ (H272) 
„Sukelia smarkų akių dirginimą.“ (H319) 
 
Atsargumo frazės: 
„Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių / žiežirbų / atviros liepsnos / karštų paviršių. Nerūkyti.“ (P210) 
„Imtis visų atsargumo priemonių, kad nebūtų sumaišyta su degiomis medžiagomis“ (P221) 
„Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.“ (P280) 
„PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu 
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lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.“ (P305+P351+P338) 
„Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją“ (P337+P313) 
 

2.3 Kiti pavojai 
 

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 priedą Nr. XIII PBT ir vPvB vertinimas nebuvo atliktas, nes amonio 
nitratas yra neorganinė medžiaga. 
 

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 
 

3.2 Medžiagos 
 
 
 

3.2 Mišiniai 
Sudėtinės dalys pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) 
Pavadinimas REACH registracijos 

numeris 
EB Nr. Masės dalis, % 

Amonio nitratas 01-2119490981-27-0025 229-347-8 >98 
Magnio nitratas 01-2119491164-38-0008 233-826-7 < 2 

 
 
 
 

   

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 
 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
 

Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus: nedelsiant perkelti nukentėjusįjį į gryną orą ir laikyti kvėpavimui 
patogioje padėtyje. Jei apsinuodijęs, kreiptis į gydytoją. 
Pirmosios pagalbos priemonės patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu tekančio vandens. Nusivilkti 
užterštus drabužius ir nusiauti avalynę. 
Pirmosios pagalbos priemonės patekus į akis: skalauti akis dideliu kiekiu vandens ne mažiau kaip 15 
minučių. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti; kreiptis į gydytoją. 
Pirmosios pagalbos priemonės prarijus: jei nukentėjusysis nepraradęs sąmonės, duoti jam gerti daug 
vandens, nesukelti vėmimo. Maži amonio nitrato kiekiai dažniausia nesukelia intoksikacijos. Kreiptis į gydytoją. 
 

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 
 

Įkvėpus: silpnumas, galvos skausmas, kosulys, sunkumas įkvėpti. Poveikis odai: paraudimas, nudegimas, 
edema. Poveikis patekus į akis: paraudimas, ašarojimas, skausmas. Nurijus: pykinimas, vėmimas, ūmus pilvo 
skausmas. Sunkūs atvejai: plaučių edema, kraujospūdžio sumažėjimas ir methemoglobinemija. 
 

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

Jei simptomai neišnyksta, reikia kreiptis į gydytoją. 
Pirmosios medicinos pagalbos priemonės: akių vonelė, sterilūs tvarsčiai ritinėliuose, vata, aktyvioji anglis, 
karčioji druska. 
 

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 
 

5.1 Gesinimo priemonės 
 

Tinkamos gesinimo priemonės: didelis purškiamo vandens kiekis. 
Netinkamos gesinimo priemonės: cheminiai gesintuvai arba putos, ugnies gesinimui negalima naudoti 
vandens garų ir smėlio. 
 

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
 

Produktas gali palaikyti degimą, galimas spontaniškas terminis ir cheminis užsidegimas; yra sprogimo pavojus 
dėl kontakto su lengvai užsidegančiomis arba organinėmis medžiagomis ir gaisro metu. Gaisro atveju gali 
išsiskirti pavojingi skilimo produktai – azoto oksidai (NO, NO2, ir t.t.), amoniakas (NH3), aminai. 
 

5.3 Patarimai gaisrininkams 
 

Gaisrą gesinti reikia purškiant vandenį iš kuo didesnio atstumo, priartėti prie degančio produkto neleidžiama. Į 
gaisro zoną galima eiti tik su apsauginiais drabužiais ir kvėpavimo aparatu. Specialios ugniagesių saugos 
priemonės: ugniai ir chemikalams atsparus kostiumas su gelbėjimosi įrenginiu arba izoliuota dujokauke, karščiui 
atsparios gumos batai ir šalmas. 
 

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

Pagrindinės priemonės: izoliuoti pavojingą zoną, išvesti pašalinius žmones, sustabdyti transporto priemonių 
judėjimą, pašalinti visus galimus užsidegimo šaltinius. 
6.1.1 Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: naudoti tinkamą saugos įrangą. 
6.1.2 Pagalbos tiekėjams: rekomendacijos tokios pačios kaip ir neteikiantiems pagalbos. 
 

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 
 

Neleisti gaminiui patekti į paviršinius vandenis, gruntinius vandenis ir kanalizaciją. 
 

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
 

Medžiagą surinkti arba sušluoti ir sudėti į tam skirtą atliekų talpyklą. Užterštą vietą išplauti dideliu kiekiu vandens 
išsiliejusiai medžiagai surinkti nenaudoti pjuvenų ir kitų degių medžiagų. 
 

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius 
 

Žiūrėti 8 skirsnį dėl asmeninių apsaugos priemonių ir 13 skirsnį dėl atliekų tvarkymo. 
 

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas 
 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 
 

Naudoti esant pakankamam vėdinimui. Turi būti įrengta vietinė ištraukiamoji ventiliacija. Vengti galimų 
užsidegimo šaltinių (kibirkščių, liepsnos). Vengti užteršimo bet kokiomis medžiagomis, įskaitant metalus, dulkes 
ir organines medžiagas. Rekomendacijos dėl bendros darbo higienos pateiktos 8 skirsnyje. 
 

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 
 

Nefasuotas produktas turi būti saugomas uždaruose, sausuose, vėdinamuose sandėliuose, vengiant sąlyčio su 
kitomis medžiagomis, atmosferos krituliais ir gruntiniais vandenimis. 
Fasuotas produktas gali būti saugomas lauke (didmaišiuose), sukrautas ant padėklų ir uždengtas.  
Saugojimo metu vengti priemaišų patekimo į produktą ir produkto patekimo į aplinką. 
Naudoti nekibirkščiuojančius įrankius; elektros įranga turi būti įžeminta ir apsaugota nuo dulkių prasiskverbimo. 
 

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 
 

Žiūrėti išsamią informaciją. 
 

8 SKIRNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga 
 

8.1 Kontrolės parametrai 
 

Cheminės medžiagos ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore: 
DNEL (cheminės medžiagos poveikio ribinė vertė): 
per odą – 21,30 mg/kg kūno svorio/parai. 
įkvėpus – 37,6 mg/m3 
PNEC (cheminės medžiagos mažiausios koncentracijos riba): 
gėlame vandenyje – 0,45 mg/L, 
jūros vandenyje – 0,045 mg/L, 
vandenyje periodinis išsiskyrimas – 4,5 mg/L, 
nuotekų valymo įrenginiuose – 18 mg/L. 
Nėra. 
 

8.2 Poveikio kontrolė 
 

Taikoma produkto perkrovimo, pakavimo vietose. 
8.2.1 Techninės priemonės: tiekiamoji-ištraukiamoji ventiliacija, reguliarus įrangos darbo vietoje valymas. 
8.2.2 Individualios apsaugos priemonės:  
Akių apsaugos priemonės: naudoti akinius su bespalviu stiklu ir šoninėmis apsaugomis. 
Rankų ir odos apsaugos priemonės: darbo drabužiai. Asmeninės kūno apsaugos priemonės parenkamos 
pagal atliekamą darbą ir galimą rizikos lygį (vilnonis arba medvilninis kostiumas, specialūs batai: odiniai arba 
guminiai). Rankoms apsaugoti – apsauginės (karščiui atsparios) pirštinės. 
Kvėpavimo takų apsauginės priemonės: respiratoriai arba veido kaukės. Respiratorių reikia rinktis 
atsižvelgiant į žinomą arba numatomą pavojingų medžiagų poveikį, produkto pavojingumą ir saugias ribines 
vertes dirbant. 
Kitos apsauginės priemonės: medvilninis darbo kostiumas, guminiai ar odiniai darbo batai 
Asmens higienos priemonės: darbo metu nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po darbo su produktu ir prieš valgant, 
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rūkant, naudojantis tualetu bei darbo dienos pabaigoje nusiplauti rankas. Naudoti asmens saugos priemones. 
Kuo mažiau darbų daryti rankiniu būdu. 
 

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 
 

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
 

Išvaizda: kieta medžiaga, nuo baltos iki smėlinės spalvos. 
Molekulinė masė: 80,04 g/mol 
Kvapas: be kvapo 
Kvapo atsiradimo slenkstis: nėra 
pH: >4,5  
Lydimosi/užšalimo temperatūra: 169,6 0C (p = 1013 hPa) 
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: prieš užvirdamas suskyla 
Pliūpsnio temperatūra: nėra 
Garavimo greitis: nėra 
Degumas (kietųjų medžiagų, dujų): degi medžiaga, palaiko degimą 
Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės: netaikoma 
Garų slėgis: netaikoma 
Garų tankis: netaikoma 
Santykinis tankis: 1,72 esant 20 0C 
Tirpumas: >100 g/l esant 200C 
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: netaikomas 
Savaiminio užsidegimo temperatūra: netaikoma  
Skilimo temperatūra: 210 0C 
Klampa: nėra 
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: įkaitusi uždaroje erdvėje arba dėl smūgio medžiaga gali sprogti. 
         Veikiama aukštos temperatūros sprogsta. 
Oksidacinės savybės: oksiduoja 
 

9.2 Kita informacija 
 

Absorbuoja vandenį. 
 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 
 

10.1 Reaktingumas 
 

Pradeda skilti esant lydymosi temperatūrai. Pavojingos reakcijos su stipriomis bazėmis, pvz. natrio hidroksidu, 
išsiskiria amoniakas; reaguojant su stipriomis rūgštimis – išsiskiria azoto oksidai. 
 

10.2 Cheminis stabilumas 
 

Produktas chemiškai stabilus, kai užtikrinamos normalios saugojimo ir naudojimo sąlygos. 
 

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė 
 

Kaitinamas skaidosi. Sprogimo pavojus sąveikaujant su degiomis/organinėmis medžiagomis. Uždaroje vietoje 
gaisras gali pereiti į sprogimą. 
 

10.4 Vengtinos sąlygos 
 

Vengti sąveikos su degiomis medžiagomis. Saugoti kad uždara tara su medžiaga neįkaistų. 
 

10.5 Nesuderinamos medžiagos 
 

Oksiduojamos medžiagos, metalo milteliai, medžiagos kuriose yra vario, nikelio, kobalto, cinko ir šių medžiagų 
lydiniai, degalai (pvz., tepalai, mašininė alyva), fluoro anglies tepalai, rūgštys, ėsdinantys skysčiai, chloratas, 
siera ir kitos stipriai oksiduojančios medžiagos. 
 

10.6 Pavojingi skilimo produktai 
 

Azoto oksidai (NO, NO2), amoniakas (NH3), azotas. 
 

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 
 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 
 

11.1.1 Ūmus toksiškumas:  
prarijus LD50 – 2,950 mg/kg kūno masės (žiurkė) 
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per odą LD50 – 5,000 mg/kg kūno masės (žiurkė) 
11.1.2 Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: nedirgina. 
11.1.3 Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: dirgina akis. 
11.1.4 Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: dirgina kvėpavimo takų gleivines. 
11.1.5 Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: nenustatytas. 
11.1.6 Kancerogeniškumas: nėra duomenų. 
11.1.7 Toksiškumas reprodukcijai: nėra duomenų.  
11.1.8 STOT (vienkartinis poveikis): nenustatytas. 
11.1.9 STOT (kartotinis poveikis): nenustatytas. 
11.1.10 Aspiracijos pavojus: nenustatytas. 
 

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 
 

12.1 Toksiškumas 
 

Toksiškumas žuvims: 
LC50 447 mg/l 48 h; 
Toksiškumas vėžiagyviams: 
EC50 447 mg/l 
Toksiškumas dumbliams: 
EC50 1700 mg/l 
Amonio nitratas yra mažai toksiškas vandens florai ir faunai. Tačiau patekus į vandens telkinį ši medžiaga gali 
sukelti dumblių augimą stovinčiame vandenyje ir sutrikdyti vandens ekosistemos pusiausvyrą. 
 

12.2 Patvarumas ir skaidomumas 
 

Abiotinis skaidymasis: 
Visiškai skaidosi vandenyje. 
Biotinis skaidymasis: 
Tyrimai neturi būti atliekami, nes medžiaga yra neorganinė (VII REACH priedas). 
 

12.3 Bioakumuliacijos potencialas 
 

Paprastos didelio tirpumo vandenyje neorganinės druskos vandeniniame tirpale suskyla. Tokios būsenos 
medžiagos bioakumuliacijos potencialas labai mažas. 
 

12.4 Judrumas dirvožemyje 
 

Nelakus, tirpsta vandenyje. Mažas adsorbcijos potencialas. 
 

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
 

Amonio nitratas yra neorganinė medžiaga ir PBT ir vPvB kriterijų neatitinka. 
 

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis 
 

Aplinkoje transformuojasi sudarydamas azoto oksidus ir amoniaką. 
 

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 
 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai 
 

Atliekų susidarymo reikia vengti arba jį minimizuoti, kiek tai yra įmanoma. Išsipylęs produktas turi būti surinktas 
ir naudojamas kaip trąšos. Produktas pagal Atliekų direktyvą 2008/98/EB laikomas nepavojinga atlieka. 
Pakuotės tvarkomos pagal galiojančias atliekų tvarkymo taisykles. 
 

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 
 

14.1 JT numeris 
 

JT numeris 2067. 
 

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas 
 

Trąšos amonio nitrato pagrindu. 
 

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 
 

5 klasė, 5.1 poklasis, 5 pavojingumo kategorija. 
 

14.4 Pakuotės grupė 
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III 
 

14.5 Pavojus aplinkai 
 

Medžiaga ekologiškai saugi. Poveikio jūros aplinkai požiūriu krovinys priskiriamas nekenksmingiems teršalams.  
 

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams 
 

Mažina deguonies kiekį uždaroje aplinkoje. Reikia saugoti krovinį nuo sąlyčio su aukštesnės kaip 500 0C 
temperatūros paviršiais. Sudrėkęs krovinys yra koroziškas. 
 

15 skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 
 

15.1 Su konkrečia chemine medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 
 

- Europos komisijos reglamentas (ES) Nr. 453/2010 iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH); 
- 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 REACH reglamentą (CLP reglamentas); 
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH);  
- Europos komisijos reglamento (ES) Nr. 453/2010 iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH) I priedas „Saugos duomenų lapo pildymo reikalavimai“; 
- pagal galiojantį „Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą“; 
- pagal HN 23:2011 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo 
bendrieji reikalavimai“; 
- pagal HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“; 
- pagal galiojančius „Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatus“ ir „Darbuotojų apsaugos nuo 
kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatus“; 
- pagal galiojantį „Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“; 
- pagal galiojančias „Atliekų tvarkymo taisykles“; 
- pagal galiojantį „Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą“; 
- pagal galiojančias „Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles“; 
- pagal galiojantį „Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą“; 
Papildoma informacija nurodyta cheminės medžiagos pakuotės (taros) etiketėje: 
- vaizdiniai ženklai Nr.6 „Saugoti nuo lietaus“ ir Nr.4 „Saugoti nuo saulės“ pagal LST EN ISO 780:1999. 
 

15.2 Cheminės saugos vertinimas 
 

Cheminės saugos vertinimas atliktas. 
 

16 skirsnis. KITA INFORMACIJA 
 

Pavojaus pobūdis: 
Xi – Dirginanti 
O – Oksiduojanti 
R frazės: 
R8 – gali užsidegti dėl sąveikos su galinčiomis degti medžiagomis. 
R36 – dirgina akis. 
 
CAS Nr. – cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (angl. Chemical Abstracts Service) suteiktas medžiagos 
registracijos numeris. 
EB Nr. – Europos esamų komercinių medžiagų sąrašo (EINECS) numeris, arba Europos naujų cheminių 
medžiagų sąrašo (ELINSC) numeris. 
CLP – klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (angl. classification, labelling and packaging) reglamentas. 
LD50 – vienkartinė cheminės medžiagos dozė, nuo kurios miršta 50% populiacijos narių. 
CL50 – cheminės medžiagos koncentracija ore ar vandenyje (letalinė koncentracija), kuri sukelia 50% 
eksperimentinės gyvūnų grupės žūtį. 
EC50 – efektyvi medžiagos koncentracija, kurios įtaka atitinka 50% maksimalios reakcijos. 
ADR – Europos šalių sutartis dėl tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu. 
RID – pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės. 
IMDG – tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas. 



Saugos duomenų lapas 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
(REACH)7 lapas iš 7 lapų 
Paskutinio peržiūrėjimo data 2013-07-09 
Versija Nr.6.1 

 

AMONIO NITRATAS 
 

PBT – patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos cheminės medžiagos. 
vPvB – labai patvarios ir didelės bioakumuliacijos cheminės medžiagos. 
Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine 
medžiaga, preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir 
sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų 
duomenų apie chemines medžiagos preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones 
pavojams sumažinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų 
specifinių cheminės medžiagos, preparato savybių. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




