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1. Cheminės medžiagos/preparato identifikavimas, įmonės pavadinimas ir kontaktai 

 
Cheminės medžiagos/preparato identifikavimas 
 
      Prekių pavadinimai 
 
                        Spalvotos bešvinės glazūros 300216, 300218, 300228, 300238, 300286, 300504, 300505, 300506, 300516, 300521, 
300524, 300525, 300531, 313615, 330210, 330245, 370035, 370050, 370300  
 
Įmonė ir kontaktai  
 
Įmonės pavadinimas:              UAB Suvena 
Adresas:                    Beržų g. 4, Panevėžys 36237-LT 
Telefaksas:                    8-45 433569 
Elektroninis paštas:                 info@suvena.lt  info@keramikams.lt  
Internetinė svetainė:                www.keramikams.lt  
 
2. Galimi pavojai 
 
Klasifikacija 

Šis preparatas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas pagal direktyvą 1999/45/EB. 
 
3. Sudėtis/informacija apie sudedamasias dalis 
 
Cheminis apibūdinimas (mišinys) 
        Spalvotų bešvinių glazūrų gamyboje naudojama dažantys pigmentai, frita ir kitos žaliavos, pvz.: kaolinas. 
 
4. Pirmoji medicininė pagalba 
 
    Bendra informacija 
       Produktas nedegus ir neagresyvus. 
 
   Patekus ant odos  
      Nusivilkite užterštus drabužius ir nuplaukite odą vandeniu su muilu.  
      Jei pajutote alerginę reakciją, kreipkitės į gydytoją. 
 
   Patekus į akis 
      Akis ir akių vokus praplaukite švariu vandeniu. 
 
   Prarijus 
      Išgerkite didelį kiekį vandens. Jei reikia, kreipkitės į gydytoją.  
 
5. Priešgaisrinės priemonės  
 
   Papildoma informacija 
      Produktas nėra degus. Gaisro atveju nereikia jokių specialių priemonių. Užgesinus gaisrą įjunkite oro ištraukimo sistemą. Stenkitės, 
kad nepasklistų į aplinką. 
 
6. Avarijų likvidavimo priemonės  
 
Aplinkos apsaugos priemonės 
Stenkitės, kad produktas nepatektų į vandens kanalizacijos sistemas. 
 
7. Naudojimas ir sandėliavimas 
 
Naudojimas 
 
   Informacija apie saugų naudojimą 
      Naudokite produktą remdamiesi gerąja darbo praktika. Venkite produkto kontakto su oda. 
 
Sandėliavimas 
 
   Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms 
      Laikyti atokiau nuo maisto produktų. Sandėliuoti vėsiose, gerai vėdinamose patalpose.  

 
8. Poveikio kontrolė arba individuali apsauga 
 
Poveikio ribinės vertės 
Poveikio kontrolės priemonės 
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Rankų apsauga 
      Naudokite pirštines. 
Aki ų apsauga 
      Naudokite apsauginius akinius. 
 
9. Fizinės ir cheminės savybės 
 
Bendra informacija 
Fizinė struktūra:                                   Skystis 
Spalva: 
Kvapas:                                                Bekvapis 
 
Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplink ą 
                                                                                                                                                                                 Bandymų metodas 
Fizinės būklės pokyčiai 
Tirpumas vandenyje:                            Netirpus 
 
10. Stabilumas ir reaktyvumas 
 
   Papildoma informacija 
Esant normalioms sąlygoms – stabilus. Šis produktas normaliomis sąlygomis nėra reaktyvus. 
 
11. Toksikologinė informacija 
 
   Papildoma informacija gauta bandymų metu 
      Nėra duomenų patvirtinančių žalingą poveikį aplinkai.  
      Kiek galima venkite, kad produktas nepasklistų po Jus supančią aplinką.  
 
12. Ekologinė informacija 
 
13. Atliekų tvarkymas 
 
Konsultacijos dėl atliekų tvarkymo 
                                 Produkto likučių ir pakuotės utilizavimas turi atitikti šalyje galiojančias normas ir teisės aktus.  
 
Atliekų šalinimo kodas, atliekoms susidarius iš nepanaudotų produktų ir gamybos likučių 
   101212                  ATLIEKOS PO TERMINIO APBIRBIMO PROCESO; keramikos gaminių, plytų, čerpių ir statybinių medžiagų,  
                                 glazūravimo atliekos nenurodytos 10 12 11 
 
Atliekų šalinimo kodas naudojamiems produktams 
   101212                 ATLIEKOS PO TERMINIO APBIRBIMO PROCESO; keramikos gaminių, plytų, čerpių ir statybinių medžiagų,  
                                glazūravimo atliekos nenurodytos 10 12 11 
 
Atliekų šalinimo kodas užterštoms pakuotėms 

150101               PAKUOČIŲ ATLIEKOS, ABSORBENTAI, PAŠLUOSTĖS, FILTRŲ MEDŽIAGOS, KITAIP NEAPIBRĖŽTI 
                           DARBINIAI RŪBAI; Pakavimas (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas); 
                           popieriaus ir kartono pakuotės 

 
14. Informacija apie gabenimą 
 
15. Informacija apie reglamentavimą 
 
Ženklinimas 
 
Papildoma informacija etiketėje  

Šis produktas nereikalauja įspėjimo ant pakuotės apie pavojų, pagal EB direktyvas dėl pavojingų medžiagų. 
 
Informacija apie nacionalinius kontrolės reikalavimus 
 
16. Kita informacija 
 
Papildoma informacija 
Šiuose lapuose pateikta mūsų dabar turima techninė informacija. Glazura s.r.o. nėra teisiškai atsakinga už tikslumo stoką ar prarastą 
informaciją, taip pat už pasekmes, atsiradusias dėl neteisingo produkto naudojimo.  
Ši informacija neatleidžia vartotojo nuo taisyklių, kurios reglamentuoja vartotojo veiklą, žinojimo ir pritaikymo.  
 
 
(Duomenys apie pavojingas medžiagas nustatyta tvarka buvo paimti iš subrangovo suteikto paskutinės versijos saugumo duomenų 
lapo.) 


