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BB-002

Parengta pagal OSHA, ACC, ANSI, NOHSC, WHMIS, 2001/58 ir 1272/2008/EB standartus MSDL versija: 4.0 MSDL versijos data: 2015-09-12

1. PRODUKTO IDENTIFIKAVIMAS
1.1 Produkto pavadinimas:

„ENCANTO BRAZILIAN KERATIN STRAIGTENING TREATMENT“
1.2 Cheminis pavadinimas:

NA
1.3 Sinonimai:

NA
1.4 Prekės pavadinimai:

„Encanto Brazilian Keratin Treatment“
1.5 Produkto naudojimas:

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI
1.6 Platintojo pavadinimas:

„Encanto do Brasil inc.“
1.7 Platintojo adresas:

407 W Nolona Avenue, McAllen, TX JAV 78504
1.8 Pagalbos telefonas: 

CHEMTREC: +1 (703) 527-3887 / +1 (800) 424-3887
1.9 Firmos telefonas:

+1 (956) 777-2735 / +39 (023) 651-2515 / +55 (011) 3876-7699

2. PAVOJAUS IDENTIFIKAVIMAS
2.1 Pavojaus identifikavimas:

Šis produktas yra klasifikuojamas kaip PAVOJINGA MEDŽIAGA, bet ne kaip PAVOJINGOS PREKĖS pagal [NOHSC: 1088 
(2004)] ir Australijos pavojingų prekių kodekso (ADG Code) (Australija).
ĮSPĖJIMAS! GALI SUKELTI ALERGINĘ ODOS REAKCIJĄ.
PRODUKTAS SKLEIDŽIA FORMALDEHIDĄ (DUJAS), ĮTARIAMĄ KANCEROGENĄ. 
Pavojingumo teiginiai (H): H317 – gali sukelti alerginę odos reakciją. 
Prevenciniai teiginiai (P): P201 – prieš naudojimą gaukite specialias instrukcijas. P202 – nenaudokite, kol 
neperskaitysite ir nesuprasite visų atsargumo priemonių. P261 – venkite dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/purškalo
įkvėpimo. P272 – užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Mūvėkite apsaugines pirštines, apsauginius 
drabužius/akių apsaugą/veido apsaugą. P281 – naudokite asmenines apsaugos priemones pagal reikalavimus. 
P302+P352 – JEI PATEKS ANT ODOS: nuplaukite vandeniu su muilu. P308+P313 – jeigu buvo sąlytis ar panašiai: kreipkitės 
į gydytoją. P333+P313 – jei atsiranda odos sudirginimas ar bėrimas: kreipkitės į gydytoją. P321 – specialus gydymas (žr. 
šių Saugos duomenų lapų 4.1 skyrių). P363 – išplaukite užterštus drabužius, prieš vėl juo apsirengiant. P405 – laikykite 
užrakintą. P501 – atiduokite turinį/talpyklą licencijuotai, įgaliotai apdorojimo, laikymo ir šalinimo įstaigai (žr. šių Saugos 
duomenų lapų 13.1 skyrių).

2.2 Patekimo būdai: Įkvėpimas: TAIP Absorpcija: TAIP Nurijimas: TAIP
2.3 Sąlyčio poveikis:

NURIJIMAS: nurijus produktą, gali atsirasti pykinimas, vėmimas, ir/arba viduriavimas.
AKYS: tiesioginis kontaktas gali sukelti silpną dirginimą. Per didelio sąlyčio simptomai gali būti paraudimas, niežėjimas, 

dirginimas ir šlapiavimas.
ODA: gali dirginti odą. Kai kuriems jautriems asmenims gali sukelti alergines odos reakcijas (pvz., bėrimus, dilgėlinę, 

dermatitą). 
ĮKVĖPIMAS: gali sudirginti ir įjautrinti kvėpavimo takus, ypač jei nenaudojama tinkama ventiliacija ar kitaip naudojama netinkamai, 

pvz., naudojamas per didelis produkto kiekis. Veikiamas didelio karščio, (pvz., lygintuvo), gali sukelti gerklės skausmą, 
kosulį ir dusulį. 

2.4 Per didelio sąlyčio simptomai

Dėl per didelio sąlyčio su akimis, akys gali parausti, niežėti ir ašaroti. Per didelio sąlyčio su oda simptomai gali būti paveiktų vietų 
paraudimas, niežėjimas ir ir dirginimas. Produktas gali sukelti alerginę odos reakciją (pvz., bėrimus, dilgėlinę, dermatitą). 

2.5 Ūmus poveikis sveikatai: 

Gali truputį dirginti akis. Gali truputį dirginti odą šalia paveiktų vietų. 
2.6 Lėtinis poveikis sveikatai::

Tikimasi, kad atsitiktinai nurijus, nebus jokio kenksmingo ar lėtinio poveikio sveikata. Dažnas ir ilgalaikis sąlytis su produktu gali sukelti 
padidėjusį jautrumą ir kontaktinį dermatitą. Pakartotinis ar ilgalaikis odos kontaktas su produktu gali sukelti alerginę reakciją. Norint 
užtikrinti, kad ribinė cheminės medžiagos vertė (TLV) ir leistina poveikio riba (PEL) nebūtų viršyti, reikia naudoti tinkamą ventiliaciją. 
Venkite ilgalaikio sąlyčio su koncentruotais garais. Per didelis produkto poveikis gali pabloginti esamas plaučių ligas.

2.7 Tiksliniai organai:

Kvėpavimo sistema, oda, akys

NA = nėra; ND = nenustatyta; NE = nenuspręsta; NF = nerasta; C = lubų riba. Žr. 16 skyrių dėl papildomų vartojamų terminų apibrėžimų. 
PASTABA: įtraukta visa reikalinga Darbo vietoje esančių pavojingų medžiagų informacinės sistemos (WHMIS) informacija. Jis yra atitinkamuose skyriuose, pagrįstuose Amerikos 
nacionaliniame standartų institute (ANSI) Z400.1-2010 formatu.
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3. SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

ACGIH
KITIppm ppm ppm

%
ES- ES- ES-

CHEMINIAI PAVADINIMAI CAS No. RTECS No. EINECS No. TLV TWA PEAK TLV
AQUA (VANDUO) 7732-18-5 ZC0110000 231-791-2 60-100 NA NA NF NF NF NA NA NA

2043-61-0 NA 218-057-7 3-7 0.3 NA 0.016 NF 0.75 20.0 NIOSH
POLIKVATERNIS-7 NA NA 0.1-1 NA NF NF NF NA NA NA
AMINO RŪGŠTIS 56-84-8 NA 200-291-6 1-3 NA NA NF NF NF NA NA NA
HIDROLIZUOTAS KERATINAS 6430-36-0 NA 274-001-1 NA NA NF NF NF NA NA NA
AROMATAS (KVEPALAI) NA NA NA 1-5 NA NA NF NF NF NA NA NA
VYŠNIOS ŽIEVĖ,

NA NA NA 0.1-1 NA NF NF NF NA NA NAEKOLOGIŠKŲ VAISIŲ EKSTRAKTAS
HIDROLIZUOTI KVIEČIŲ BALTYMAI 70084-87-6 NA NA NA NA NA NF NF NF NA NA NA * MIGLA
NEUTRALUS CHNA EKSTRAKTAS

84929-30-6 NA 284-514-2 NA NA NA NA NF NF NA NALAWSONIA INERMIS
KVIEČIŲ 

8002-80-0 NA NA NA NA NA NF NF NF NA NA NAOLIGOSSACHARIDAI
ŠALAVIJŲ ALIEJUS 8016-63-5 NA 227-813-5 NA NA NA NF NF NA NA NA ALERGENAS

DIMETHILAS2 78-70-6 RG5775000 201-134-4 NA NA NA NF NF NF NA NA NA
PELARGONIJŲ ALIEJUS 8000-46-2 NA NA NA NA NA NF NF NF NA NA NA
TANGERINŲ ALIEJUS 8008-31-9 NA NA NA NA NA NF NF NF NA NA NA
PEG 12 DIMETIKONAS 68937-54-2 NA NA NA NA NA NF NF NF NA NA NA ALERGENAS

HENEL EKSTRAKTAS (GELTONAS 6) 2783-94-0 ZF6680000 220-491-7 NA NA NA NF NF NF NA NA NA
HENEL EKSTRAKTAS (GELTONAS 5) 2225-21-7 NA 235-428-9 NA NA NA NF NF NA NA NA

4. PIRMOJI PAGALBA
4.1 Pirmoji pagalba:

NURIJIMAS

NESKATINKITE VĖMIMO. Paskambinkite „ChemTrec“703-527-3887 ar į artimiausią Apsinuodijimų kontrolės centrą ar vietos 
pagalbos telefonu ir paprašykite pagalbos bei instrukcijų. Nedelsiant kreipkitės pagalbos į medikus. Jei vėmimas 
prasideda spontaniškai, palenkite nukentėjusiojo galvą (į priekį), kad sumažintumėte paspringimo riziką. 

AKYS:
ODA:

Jeigu produktas patenka į akis, plaukite jas kruopščiai su dideliu kiekiu vandens bent 15 minučių, laikydami akis 
atmerkę, kad pilnai jas praplautumėte. Jeigu dirginimas išlieka, kreipkitės į medikus. 
Pašalinkite užterštus drabužius ir išplaukite purvinas vietas su muilu ir vandeniu. Jeigu 
dirginimas išlieka, skubiai kreipkitės į medikus. Nevilkėkite užterštų drabužių, kol jie 
nebus pilnai išplauti. 

ĮKVĖPIMAS: Jeigu įkvepiama per daug medžiagos, ar nukentėjusysis yra labai neramus, tuojau pat nuneškite jį į gryną orą.    
Ypatingomis sąlygomis, jei sustoja kvėpavimas, atlikite dirbtinį kvėpavimą. Nedelsiant kreipkitės į medikus. 

4.2 Medicinos sąlygos, pablogėjusios dėl poveikio: SVEIKATAEsamas dermatitas, kitos odos ligos ir esami odos ar akių sutrikimai.

DEGUMAS
Per didelis sąlytis su produktu gali sukelti plaučių ligas ir pabloginti plaučių 
būklę. 

Nenaudokite produkto ant įtrūkusios odos ar sudirgintų vietų. Kai kuriems žmonėms 
kontaktas su oda gali pabloginti odos ligas tokias kaip egzema ar kontaktinis dermatitas. APSAUGINĖ ĮRANGA C

AKYS ODA
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5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 
5.1 Pliūpsnio temperatūra ir metodas

Šis produktas nėra degus.
5.2 Savaiminio užsidegimo temperatūra:

ND

5.3 Degumo ribos: Apatinė sprogumo riba (LEL): NE Viršutinė sprogumo riba (UEL): NE
5.4 5.4 Gaisro ir sprogimo pavojai:

Šis produktas nėra degus skystis. Tačiau, kilus gaisrui, šis produktas gali užsidegti ir suirti, sudarydamas toksiškas dujas (pvz., CO, CO2 ir 
NOx ir formaldehidą). 

5.5 Gesinimo metodai:

Vandens rūkas, putplastis, sausa cheminė medžiaga, CO2
5.6 Priešgaisrinės procedūros:

Kaip ir bet kokio gaisro atveju, dėvėkite MSHA / NIOSH patvirtintus savaiminius kvėpavimo aparatus (reikalingus slėgiui) ir pilną 
apsauginę aprangą. Laikykite talpyklas vėsioje vietoje, kol užges gaisras. Naudokite vandens purškiklį, kad atvėsintumėte gaisro 
veikiamus paviršius ir apsaugotumėte darbuotojus. Neleiskite, kad liekanos nuo gaisro ar skiedikliai patektų į kanalizaciją, vamzdžius, 
geriamojo vandens tiekimą ar bet kokį natūralų vandens kanalą. Ugniagesiai turi naudoti pilną bunkerio įrangą, įskaitant NIOSH 
patvirtintus autonominius teigiamo slėgio kvėpavimo aparatus, kad apsaugotų nuo galimų pavojingų skilimo produktų. 

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1 Išsiliejimai:

Prieš valant bet kokį išsiliejimą ar nuotėkį, asmenys, užsiimantys išsiliejimo likvidavimu, turi dėvėti atitinkamas asmenines apsaugos priemones. Esant 
nedideliems išsiliejimams (pvz., <1 galonas (3,785 litrai)) reikia dėvėti tinkamas asmenines apsaugos priemones (pvz., apsauginius akinius, pirštines).
Padidinkite ventiliaciją (atidarykite duris ir langus). Pašalinkite išpiltą medžiagą su absorbuojančia medžiaga ir supilkite į atitinkamą (-us) uždaromą (-as) 
talpyklą (-as), kad ją pašalintumėte. Tinkamai išmeskite pagal vietos, valstijos ir federalines taisykles. Nuplaukite visas paveiktas vietas ir už jų ribų su daug 
šilto vandens ir muilo. Nusivilkite visus užterštus drabužius ir prieš pakartotinį naudojimą gerai išplaukite. Esant dideliems išsiliejimams (pvz., ≥ 1 galonas 
(3,785 litrai)) neleiskite patekti bet kokiems  neapsaugotiems asmenims. Suteikite tinkamas asmenines apsaugos priemones (pvz.,apsauginius akinius, 
pirštines, prijuostes, respiratorių). Užtvenkite išsiliejimą su inertine medžiaga (pvz., smėliu ar žeme). Perpilkite gaminį į talpyklas, skirtas utilizavimui ar 
šalinimui, ir kietą užtvenkimo medžiagą į atskiras talpyklas, kad juos būtų galima tinkamai pašalinti. Nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius ir nuplaukite 
pažeistas odos vietas muilu ir vandeniu. Saugokite, kad išsiliejimai ir valymo nuotekos nepatektų į miesto kanalizaciją ir atvirus vandens telkiniuose.

7. INFORMACIJA APIE TVARKYMĄ IR LAIKYMĄ
7.1 Darbo ir higienos praktika:

Venkite kontakto su akimis. Venkite kvėpuoti garais. Mūvėkite apsaugines pirštines ir, kai tik įmanoma, venkite tiesioginio kontakto su 
oda. Kruopščiai nusiplaukite rankas po šio produkto vartojimo, prieš valgydami, gerdami ar rūkydami. Laikykite atokiau nuo maisto 
produktų ir gėrimų.

7.2 Sandėliavimas ir tvarkymas::

Naudokite ir laikykite vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje (pvz., pageidautina vietinė ištraukiamoji ventiliacija, ventiliatoriai, 
atviros durys ir langai). Nelaikykite pažeistose ar nepažymėtose talpyklose ar laikymo induose. Laikykite atokiau nuo karščio ir 
tiesioginių saulės spindulių. Kai nenaudojate, laikykite talpyklas saugiai uždarytas.

7.3 Specialios atsargumo priemonės:s:

Išsiliejusi medžiaga, palikta be priežiūros, gali sukelti slydimo pavojų. Greitai išvalykite visus išsiliejusius produktus.

8. POVEIKIO KONTROLĖ IR ASMENINĖ APSAUGA
8.1 Vėdinimo ir inžinieriniai valdikliai::

Naudokite tinkamai vėdindami (pvz., pageidautina vietinė ištraukiamoji ventiliacija, ventiliatoriai, atviros durys ir langai). Įsitikinkite, 
kad yra tinkama dezaktyvavimo įranga (pvz., kriauklė, apsauginis dušas, akių plovimo vieta). Dirbdami su dideliu kiekiu produkto 
(pvz., ≥ 1 galonas (3,785 litrai)), naudokite cheminių dūmų gaubtą ir užtikrinkite tinkamą ventiliaciją (pvz., vietinę ištraukiamąją 
ventiliaciją, ventiliatorius).

8.2 Kvėpavimo takų apsauga::

Jei viršijamos poveikio ribos arba yra dirginimo ar kitų simptomų, naudokite NIOSH / MSHA arba Europos standarto EN 149 patvirtintą 
respiratorių. Tais atvejais, kai susidaro šio produkto garai ar purškalai ir reikalinga kvėpavimo takų apsauga, naudokite tik apsaugą, 
kuri leidžiama pagal 29 CFR §1910.134, taikomus JAV valstijos nuostatus, Kanados standartą CAS Z94.4-93 ir taikomus Kanados 
provincijų standartus, Europos standartą EN 149 arba Australijos atitikmenis.

8.3 Akių apsauga::

Dėvėkite tinkamus apsauginius akinius arba cheminius apsauginius akinius, kaip aprašyta OSHA akių ir veido apsaugos taisyklėse 29 
CFR 1910.133 arba Europos standarte EN166.

8.4 Rankų apsauga::

Dėvėkite tinkamas apsaugines pirštines ir drabužius, kad išvengtumėte patekimo ant odos.
8.5 Kūno apsauga::

Dėvėkite tinkamas apsaugines pirštines ir drabužius, kad išvengtumėte patekimo ant odos. Tvarkant didelius kiekius (pvz., ≥ 1 galoną 
(3,785 litrai)), turėtų būti prieinamos akių plovimo vietos ir dušai.
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9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1 Tankis: NA
9.2 Virimo taškas: NA
9.3 Lydymosi taškas: NA
9.4 Garavimo greitis: NA
9.5 Garų slėgis: NA
9.6 Molekulinė masė: NA
9.7 Išvaizda ir spalva: Losjonas su nestipriu kvapu.
9.8 Kvapo slenkstis: NA
9.9 Tirpumas: Iš dalies tirpsta vandenyje.
9.10 pH 4.0-5.0
9.11 Klampumas: NA
9.12 Kita informcija: NA

10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1 Stabilumas::

Šis produktas yra stabilus, kai laikomas vėsioje, sausoje vietoje, nuo tiesioginių saulės spindulių ir atokiau nuo kitų šilumos šaltinių.
10.2 Pavojingi skilimo produktai::

Anglies (CO, CO2) ir sieros (SO2) oksidai ir formaldehido dujos.
10.3 Pavojinga polimerizacija:

Neįvyks.
10.4 Vengtinos sąlygos:

Atvira liepsna, kibirkštys, didelis karštis, tiesioginiai saulės spinduliai ir buvimas arti nesuderinamų medžiagų.
10.5 Nesuderinamos medžiagos:

Aukšta temperatūra, šilumos šaltiniai ir tiesioginiai saulės spinduliai.

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1 Toksiškumo duomenys::

Šis gaminys nebuvo išbandytas su gyvūnais, siekiant gauti toksikologinius duomenis. Tam tikrų šio gaminio komponentų toksikologiniai
duomenys randami mokslinėje lieratūroje, tačiau šiame dokumente nepateikti.

11.2 Ūmus toksiškumas:

Žr. 2.5 skyrių
11.3 Lėtinis tiksiškumas:

Žr.2.6 skyrių
11.4 Įtariamas kancerogenas::

Iš produkto išsiskiria įtariamas kancerogenas formaldehidas (dujos), kuris išvardytas kaip:
OSHA: kancerogenas; NTP: žinomas žmogaus kancerogenas (NTP 12-oji ataskaita - 2011 m. birželio 10 d.); IARC: pakankamai žmogiškų
įrodymų, gyvūnų pakankamai įrodymų, grupė 1; ACGIH: A2-įtariamas žmogaus kancerogenas; EB: 3 kategorija

11.5 Toksiškumas reprodukcijai:

Pranešama, kad šis produktas nesukelia toksinio poveikio žmonių reprodukcijai. 
Mutageniškumas:

Pranešama, kad šis produktas nesukelia mutageninio poveikio žmonėms.
Embrionotoksiškumas:

Pranešama, kad šis produktas neturi embriotoksinio poveikio žmonėms.
Teratogeniškumas:

Pranešama, kad šis produktas nesukelia teratogeninio poveikio žmonėms.
Toksiškumas reprodukcijai:

Pranešama, kad šis produktas neturi reprodukcinio poveikio žmonėms.
11.6 Produkto dirginimas:

Žr. 2.3 skyrių
11.7 Biologinio poveikio indeksai:

NE
11.8 Gydytojo rekomendacijos:

Gydykite simptomiškai.



MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI Puslapis 5 iš 8

BB-002
Parengta pagal OSHA, ACC, ANSI, NOHSC, WHMIS, 2001/58 ir 1272/2008/EB standartus MSDL versija: 4.0 MSDL versijos data: 2015-09-12

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
12.1 Aplinkos stabilumas::

Šie teiginiai nurodo metilenglikolio pasilikimą aplinkoje. Manoma, kad patekusi į dirvą ši medžiaga išplaukia į požeminius vandenis. 
Manoma, kad išleista į vandenį ši medžiaga lengvai biologiškai suyra. Manoma, kad išleista į vandenį ši medžiaga stipriai neišgaruoja.
Manoma, kad ši medžiaga stipriai nebioakumuliuojasi. Manoma, kad išleista į orą ši medžiaga lengvai suardoma, reaguojant su 
fotochemiškai susidariusiais hidroksilo radikalais. Formaldehidas sudaro stipriai rūgštų vandeninį tirpalą, kuris gali sukelti neigiamą 
poveikį aplinkai.

12.2 12.2 Poveikis augalams ir gyvūnams:s:

Nėra jokių specialių duomenų apie šį produktą.
12.3 Poveikis vandens organizmams:

Toksiškumas žuvims: 4960 µg / L 96 valanda (-os) LC50 (mirtingumas) dryžuotasis ešerys (Morone saxatilis)

Toksiškumas bestuburiams: 14000 µg / L 48 val. EC50 (fiziologinė) vandens blusa (Daphnia magna) 

Toksiškumas dumbliams: 4500 µg / l 48 valandos (populiacijos augimas) Cryptomonad (Chilomonas paramecium) 

Išlikimas ir keliavimas: KOW: 151,36 (log = 2,18) (įvertintas pagal tirpumą vandenyje); KOC: 481,95 (log = 2,69) (įvertintas pagal tirpumą vandenyje)

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1 Atliekų šalinimas::

Šalinkite pagal federalinius, valstijos ir vietos teisės aktus.
13.2 13.2 Ypatingos aplinkybės::

Šalinkite pagal federalinius, valstijos ir vietos teisės aktus.

14. TRANSPORTAVIMO INFORMCIJA
Pateikiamas kiekvienos transporto rūšies pagrindinis aprašymas (ID numeris, tinkamas gabenimo pavadinimas, pavojingumo klasė ir suskirstymas, pakavimo grupė). Papildomos aprašomosios 
informacijos gali reikalauti 49 CFR, IATA / ICAO, IMDG, CTDGR, SCT ir ADGR.)

14.1 49 CFR (GND):

NEREGLAMENTUOJAMA
14.2 IATA (AIR):

NEREGLAMENTUOJAMA
14.3 IMDG (OCN):

NEREGLAMENTUOJAMA
14.4 TDGR (Kanados GND):

NEREGLAMENTUOJAMA
14.5 ADR/RID (ES):

NEREGLAMENTUOJAMA
14.6 SCT (MEKSIKA):

NEREGLAMENTUOJAMA
14.7 ADGR (Australija):

NEREGLAMETUOJAMA
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15. REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA 
15.1 JAV EPA SARA ataskaitų teikimo reikalavimai::

Šiame produkte yra metilenglikolio, medžiagos, kuriai taikomi SARA 313 ataskaitų teikimo reikalavimai.
15.2 JAV EPA SARA slenksčio planavimo kiekis::

Aldehidas: 27,7 kg (500 svarų) TPQ - SARA 302; 15000 svarų CAA -112 RQ
15.3 TSCA inventoriaus būsena::

Visos šio produkto cheminės medžiagos yra įtrauktos į TSCA inventorių arba kitu atveju inventoriaus būsenos neturi. 
15.4 JAV EPA CERCLA pranešamas kiekis (RQ)::

Aldehidas: 45,4 kg (100 svarų) - SARA 304
15.5 Kiti JAV federaliniai reikalavimai::

Šis produktas atitinka atitinkamus Maisto ir vaistų administracijos 21 CFR G poskyrio (Kosmetika) skyrius. 
Švaraus oro aktas: šioje medžiagoje nėra pavojingų oro teršalų (HAP). Šioje medžiagoje nėra 1 klasės ozono sluoksnio ardiklių. Šioje medžiagoje nėra 2 
klasės ozono sluoksnio ardiklių. 
Švaraus vandens įstatymas (CWA) : nė viena šio produkto cheminė medžiaga nėra įtraukta kaip pavojinga medžiaga pagal Švaraus vandens įstatymą. 
Nė viena iš šio produkto cheminių medžiagų nėra įtraukta į pagrindinių teršalų sąrašą pagal CWA. Nė viena iš šio produkto cheminių medžiagų nėra 
įtraukta į toksiškų teršalų sąrašą pagal CWA. OSHA proceso saugos TQ: 454 kg (1000 svarų). 

15.6 Kiti Kanados reglamentai::

Šis produktas buvo klasifikuojamas pagal pavojingų kriterijų reikalavimus pagal Kontroliuojamų gaminių reglamentus 
(CPR), o saugos duomenų lape yra visa CPR reikalaujama informacija. Šio produkto komponentai yra išvardyti DSL / 
NDSL.

15.7 JAV valstijos reglamentavimo informacija::

Metilenglikolis (nurodytas kaip formaldehidas / formalinas) yra šiuose valstybės kriterijų sąrašuose: Kalifornijos pasiūlymas 65 (CA); Floridos toksinių 
medžiagų sąrašas (FL); Masačusetso pavojingų medžiagų sąrašas (MA); Minesotos pavojingų medžiagų sąrašas (MN); Naujojo Džersio „Teisių žinoti“
sąrašas (NJ); Pensilvanijos „Teisių žinoti“ sąrašas (PA); Vašingtono leistinų pozicijų sąrašas (WA); Viskonsino pavojingų medžiagų sąrašas (WI). Glicerinas 
randamas šiuose valstybės kriterijų sąrašuose: MA, MN, PA, WA.

15.8 67/548 / EEB (Europos Sąjunga) ir Australija NOHSC: 2011 (2003) reikalavimai::

Pagrindiniai šio produkto komponentai nėra išvardyti ES direktyvos 67/548 / EEB I priede.
Formaldehidas [(1% ≤ C <5%); kenksmingas (Xn)] yra įtrauktas į ES direktyvos 67/548 / EEB I priedą.
Rizikos frazės (R): R40 - ribotas kancerogeninio poveikio įrodymas. R43 - Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
ĮSPĖJIMAS! GALI SUKELTI ALERGINĘ ODOS REAKCIJĄ. PRODUKTAS SKLEIDŽIA FORMALDEHIDĄ (DUJAS), ĮTARIAMĄ
KARKINOGENĄ.
Pavojingumo frazės (H): H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Atsargumo frazės (P): P201 - prieš naudodamiesi įsigykite specialias instrukcijas. P202 - Nenaudokite tol, kol nebus 
perskaitytos ir suprastos visos saugos priemonės. P261 - vengti dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / purškalo 
įkvėpimo. P272 – su užterštais darbo drabužiais negalima išeiti iš darbo vietos. P280 - mūvėkite apsaugines pirštines / 
apsauginius drabužius / akių apsaugą / veido apsaugą. P281 - jei reikia, naudokite asmenines apsaugos priemones. 
P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: nuplaukite muilu ir vandeniu. P308 + P313 – kontakto atveju ar susirūpinus dėl to: 
kreipkitės į gydytoją. P333 + P313 - jei atsiranda odos dirginimas ar bėrimas: kreipkitės į gydytoją. P321 - specialus 
gydymas (žr. šio saugos duomenų lapo 4.1 skyrių). P363 - Prieš pakartotinį naudojimą išskalbkite užterštus drabužius. 
P405 - Laikyti užrakintą. P501 - turinį / talpyklą išmeskite į licencijuotą, įgaliotą apdorojimo, sandėliavimo ir šalinimo 
įrenginį (žr. šio saugos duomenų lapo 13.1 skyrių).
HazChem kodas: nepriskirtas.
Nuodų grafikas: Nėra paskirta.
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16. KITA INFORMACIJA 
16.1 Kita informacija:

Negalima nuryti. Nurijus, neskatinkite vėmimo; kreipkitės į gydytoją. Venkite kontakto su akimis. Saugokite nuo vaikų. Jei atsiranda 
paraudimas ar kiti nepageidaujamos reakcijos požymiai, nedelsdami nutraukite vartojimą. Jei dirginimas išlieka, kreipkitės į gydytoją.
TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI.

16.2 Sąvokos ir apibrėžimai:s:

Žr. paskutinį šių saugos duomenų lapų puslapį.
16.3 Atsakomybės apribojimas::

Šie medžiagos saugos duomenų lapai yra siūlomi pagal OSHA pavojaus komunikacijos standartą, 29 CFR § 1910.1200. Turi būti 
persvarstyti kiti vyriausybės reglamentai, ar jie taikomi šiam produktui. Tiek, kiek žinoma „ShipMate“ ir „Encanto do Brasil inc.“, čia 
pateikta informacija esama data yra patikima ir tiksli; tačiau tikslumas, tinkamumas ar išsamumas nėra garantuojamas ir jokios 
garantijos, nei išreikštos, nei numanomos, neteikiamos. Čia pateikta informacija yra susijusi tik su konkrečiu (-iais) produktu (-ais). Jei 
šis produktas (-ai) derinamas (-i) su kitomis medžiagomis, reikia atsižvelgti į visas komponentų savybes. Duomenys kartais gali būti 
keičiami. Būtinai perskaitykite naujausią leidimą.

16.4 Parengta:

„Encanto do Brasil Inc.“
407 W Nolona Ave.
McAllen, TX 78504
+1-956-777-2735
+1-966-777-2727
http://www.encantodobrasil.com.br/

16.5 Parengė:

„ShipMate, Inc.“
P.O. Box 787
780 Buckaroo Trail, Suite D 
Sisters, OR 97759-0787 Tel: 
+1 (310) 370-3600 Fax: +1 
(310) 370-5700 
http://www.shipmate.com
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SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAS 

MSDL yra labai daug santrumpų ir akronimų. Kai kurie iš jų dažniausiai naudojami:

BENDRA INFORMACIJA:

CAS Nr. Cheminių medžiagų tarnybos numeris

POVEIKIO RIBOS ORE:

ACGIH Amerikos vyriausybinių pramoninių higienistų konferencija 

TLV Slenksčio ribinė vertė

OSHA JAV darbuotojų saugos ir sveikatos administracija 

PEL Leistina poveikio riba 

IDLH Iškart pavojinga gyvybei ir sveikatai 

PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS:

CPR Širdies ir plaučių gaivinimas - metodas, kai žmogui, kurio širdis sustojo, suteikiamas 
rankinis krūtinės ląstos suspaudimas ir kvėpavimas, kad cirkuliuotų kraujas ir aprūpintų 
organizmą deguonimi.

PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ IDENTIFIKAVIMO SISTEMA: HMIS 
SVEIKATOS, DEGUMO IR REAKTYVUMO VERTINIMAI:

0 Minimalus pavojus SVEIKATA

1 Nedidelis pavojus DEGUMAS

2 Vidutinis pavojus FIZINIAI PAVOJAI

3 Rimtas pavojus ASMENINĖ APSAUGA

4 Didelis pavojus

ASMENINĖS APSAUGOS REITINGAI: 

A G

B H

C I

D J

E K

F X
SOP dėl spec. tvarkymo instrukcijų.

PAVOJAUS ĮVERTINIMAI:

0 Minimalus pavojus

1 Nedidelis pavojus

2 Vidutinis pavojus

3 Rimtas pavojus

4 Didelis pavojus

ACD Rūgštus

ALK Šarminis

COR Ėsdinantis

W Nenauokite vandens

OX Oksidatorius

TREFOIL Radioaktyvus

TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA: 

LD50
Mirtina dozė (kietosios medžiagos ir skysčiai), kuri nužudo 50 proc. 
paveiktų gyvūnų 

LC50 Mirtina dozė (dujos, kuri), kuri nužudo 50 proc. paveiktų gyvūnų

ppm Koncentracija, išreikšta medžiagos dalimis milijonui dalių

parts
TDlo Mažiausia dozė, sukelianti simptomą 

TCLo Mažiausia koncentracija, sukelianti simptomą
TDlo, LDlo, & LDo or Mažiausia dozė (arba koncentracija), sukelianti mirtiną ar toksinį poveikį

TC, TCo, LClo, & LCo

IARC Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra 

NTP Nacionalinė toksikologijos programa

RTECS Cheminių medžiagų toksinio poveikio registras

BCF Biokoncentracijos faktorius

TLm Vidutinė slenksčio riba

log KOW or log KOC Naftos / vandens pasiskirstymo koeficientas

REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA:

WHMIS Kanados pavojingų medžiagų darbo vietos informacinė sistema
DOT JAV transporto departamentas

TC Kanados transportas

EPA JAV aplinkos apsaugos agentūra

DSL Kanados vidaus medžiagų sąrašas

NDSL Kanados nevietinių medžiagų sąrašas

PSL Kanados prioritetinių medžiagų sąrašas

TSCA JAV toksinių medžiagų kontrolės įstatymas

EU Europos Sąjunga (Europos Sąjungos direktyva 67/548 / EEB)

WGK Wassergefährdungsklassen (Vokietijos vandens pavojingumo klasė)

Akiniai Pirštinės

Batai Sintetinė prijuostė Dulkių respiratorius

Dulkių ir garų kaukė
respiratorius respiratorius

Pastaba: punktyrinis apskritimas rodo, kad šis respiratorinis apsaugos 
prietaisas reikalingas, esant didelėms koncentracijoms, išsiliejus ar išsiskyrus 
dideliam produkto kiekiui.

KITI STANDARTINIAI TRUMPINIMAI: 

NA Nėra
NR Rezultatų nėra
NE Nenustatyta
ND Neapibrėžta
ML Maksimali riba

SCBA Individualus kvėpavimo aparatas

NACIONALINĖ PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS ASOCIACIJA: NFNFPA 

DEGUMO RIBOS ORE

Savaiminis užsidegimas Minimali temperatūra, reikalinga degimui ore be 
kitos   temperatūros

Temperatūra Kitas užsidegimo šaltinis 
LEL Apatinė sprogumo riba -mažiausias procentas garų ore, išreikštas 

tūriu, kuris sprogs arba užsidegs, esant užsidegimo šaltiniui. 
UEL Viršutinė sprogumo riba - didžiausia garų koncentracija ore, išreikšta tūriu,      
kuris sprogs arba užsidegs, esant užsidegimo šaltiniui. 

DARBO VIETOS PAVOJINGŲ MEDŽIAGŲ IDENTIFIKACIJA (WHMIS) SISTEMA:

A B C D1 D2 D3 E F
Suslėgtas Degus Oksiduojantis Toksiškas Dirginimas Infekcinis Ėsdinantis Reaktyvus

EB (67/548/EEC) INFORMACIJA:

C E F N O T+ Xi Xn

Ėsdinantis Sprogus Degus Pavojingas Oksiduojantis Toksiškas Dirginantis Žalingas

CLP/GHS (1272/2008/EC) PIKTOGRAMOS:

GHS01 GHS02 GHS03 GHS04 GHS05 GHS06 GHS07 GHS08 GHS09

Degus Slėginis Toksiškas
Žalingas Pavojingas

dirginantis sveikatai


