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

 
1.1.  Produkto identifikatorius: 

Cheminio preparato (mišinio pavadinimas): Skystas rankų muilas SEA FRESHNESS   
Kiti pavadinimai:  Liquid Hand Soap SEA FRESHNESS 

 
1.2. Preparato (mišinio) nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai: skystas rankų 

muilas su glicerinu jūros gaivos  aromato išlaiko odos drėgmės balansą, bei suteikia odai minkštumo ir elastingumo. 
 
1.3.   Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją: 

 Gamintojas: UAB „Arli Baltic“ 
 Adresas:  Antakalnio g. 98, Vilnius, LT - 10201 
 Tel.:  +370 655 34 559 
 El.paštas: info@arlibaltic.lt  www.arlibaltic.lt 
 
1.4. Pagalbos telefono numeris: Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras:  +370 5 236 20 52, +370 

687 533 78. 
 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 

 
2.1. Klasifikacija pagal Tarybos direktyvą 1999/45/EB: mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas. 
 
2.2. Ženklinimo elementai – Cheminio preparato (mišinio) ženklinimas pagal 1999/45/EB: 
Informacija apie pavojingus komponentus (rekomenduojama):  - 
 
Saugos frazės: S2  saugoti nuo vaikų; 
  S25  vengti patekimo į akis; 

                    
Cheminio preparato (mišinio) ženklinimas pagal CLP reglamentą Nr. 1272/2008/EB: 
Informacija apie pavojingus komponentus: netaikoma. 
Informacija apie komponentus pagal ploviklių reglamentą 648/2004/EB:  
INGREDIENTS: Aqua, Sodium Laureth Sulfate,  Cocamidopropil betaine, Cocamide DEA, Sodium Chloride, 
Glycerol, Parfum, Citric Acid,  Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Citronello, Geraniol, Benzyl 
Salicylate, Alpha-Isomethyl Ionone), C.I. 42090. 
 
2.3. Kiti pavojai 
 PBT ar vPvB kriterijai: neatitinka, sudėtyje yra tik neorganinės medţiagos. 

Pavojai, susiję su užsidegimo arba sprogimo galimybe: nedegus ir nesprogus. 
Pavojai žmonių sveikatai, galimo poveikio pasekmės: preparatas, patekęs į akis, gali jas sudirginti.  
Pavojai aplinkai ir galimos žalos pasekmės: aplinkai nepavojingas. 

 

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

 
3.2. Mišiniai 
Pavojingi komponentai: 

 
 

EB Nr. 

 
 

CAS Nr. 
 

 
Cheminis pavadinimas 

 

 
Koncentracija 

Masės % 
 

Klasifikacija 

 
Pagal 

67/548/EEB 
 

 
Pagal 1272/2008/EB 

 

- - Aqua - - - 

500-223-8 
 

68585-34-2 
 

Sodium Laureth Sulfate 1-5 C; R38 
R41 

Skin Corr.2        H315 
Eye Dam.1        H318 

931-333-8 
 

61789-40-0 
 

Cocamidopropil betaine 1-5 Xi; R41 Eye Dam.1        H318         

931-329-6 68603-42-9 Cocamide DEA 1-5 Xi;     R38 
R41 

Skin Corr.2       H315          
Eye Dam.1        H318         

- 7647-14-5 Sodium Chloride 1-5 - - 

200-289-5 56-81-5 Glycerol <1 - - 
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- 

 
- 

Parfum : Aquaria, 
allergens: 

Methylchloroisothiazolino
ne, 

Methylisothiazolinone, 
Citronello, Geraniol, 

Benzyl Salicylate, Alpha-
Isomethyl Ionone 

<0,1 N; R51/53; 
R43 

Aquatic Acute 1         
H400 
Skin Sens. 1;  
H317          

- 5949-29-1 Citric acid <0,1 Xi; R36 Eye Irrit.2         H319          

- - Colouring:  
* C.I. 42090 

- - - 

Pastaba: pavojingumo simbolių, rizikos frazių, pavojingumo klasių ir frazių tekstai nurodomi 16 skirsnyje. 

*Ši medţiaga įtraukta į alergenų plovikliuose sąrašą; leidţiama naudoti labai maţi kiekiai, ţr. HN 62:2003 
 
Produkto sudėtyje yra alergiją sukeliančių kvėpiklių (Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, D-
Limonene, Hexyl Cinnamal, Geraniol, Alpha-Pinenes, Linalool), bet jų bendra koncentracija neviršija 0,1% masės. 
 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 

 
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Bendroji informacija:  visais atvejais, kai kyla abejonių ar pasireiškia pakenkimo sveikatai poţymiai, nedelsiant 

kreiptis į gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti ką nors į burną. Įtarus ar 
nustačius apsinuodijimą šia medţiaga, būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją ar Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos 
biurą tel. (8 5) 236 20 52. 
 
Patekimo į organizmą būdas: 

Įkvėpus: realaus pavojaus nėra. 
Patekus į akis: jeigu ţmogus nešioja kontaktinius lęšius, juos atsargiai išimti ir toliau plauti akis ne trumpiau 

kaip 10-15minučių, pakeliant ir nuleidţiant akių vokus. Jeigu dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją. 
Prarijus: Skalauti burną vandeniu, gerti daug vandens, nekelti vėmimo – vemiant susidarančios putos gali 

uţtroškinti nukentėjusįjį. Kreiptis į gydytoją. 
 

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas): ţr. „Prarijus“. 

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

išgėrus produkto, nukentėjusysis turi būti stebimas kurį laiką, nes apsinuodijimo poţymiai gali pasireikšti po kelių 
valandų ar net dienų. Taikyti skrandţio praplovimą. 
 

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 

 

Produktas nedegus, tačiau kilus gaisrui ir esant aukštai temperatūrai gali degti pakavimo medţiagos. 
5.1. Gesinimo priemonės: nepaţeistas talpas, esančias šalia liepsnos, vėsinti purškiamu vandeniu. 
 

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 

 
6.1. Asmeninės apsauginės priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros: išsiliejus 

produktui, pavojus paslysti.  
 
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės: vengti  produkto patekimo į dirvą, vandens telkinius, kanalizaciją.  
 
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius:  tinkamos asmeninės apsaugos priemonės nurodytos 8 skirsnyje, atliekų šalinimas 

– 13 skirsnyje. 
 

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas 

 
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsarginės priemonės: naudoti pagal etiketėje nurodytą paskirtį. Vengti 

patekimo į akis. Saugoti nuo vaikų. 
 
7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus: laikyti sausoje vėdinamoje patalpoje , 

uţdarytose talpose, esant ne ţemesnėje kaip 5
 o 

C ir ne aukštesnėje kaip 30
 o 

C temperatūroje. Vengti tiesioginių 
saulės spindulių.  
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7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai): nurodyti techniniuose aprašymuose. 

 

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija, asmens apsauga 

 
8.1. Kontrolės parametrai: -  
 
8.2. Poveikio kontrolė: -  

 
8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės: vengti išsiliejimo. 
 
8.2.2. Asmeninės apsauginės priemonės:  
 

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės: nebūtina, naudojant normaliomis sąlygomis. 
 Rankų ir odos apsauginės priemonės: - 
 Akių apsauginės priemonės: vengti patekimo į akis. Patekus, gerai praplauti vandeniu. 
 Asmens higienos priemonės: - 

 
8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė: vengti išsiliejimo, patekimo į kanalizaciją, vandens telkinius, ant dirvoţemio. 

 

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 

 
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes: 

Išvaizda (agregatinė būsena, spalva): klampus 

skystis; 
Juslinės savybės (spalva, kvapas): melsvos spalvos, 

naudojamo kvapo; 
Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH: 5-7 (0,05-

5 % tirpalai). 
Virimo temperatūra, 

o 
C ar virimo temperatūros 

intervalas : 140-145 (44-48 % tirpalo). 
Degumas: nedegus. 
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra, 

o 
C: 

netaikoma. 
Pliūpsnio temperatūra, 

o 
C: netaikoma. 

Stingimo temperatūra, 
o 

C: 10 
 

Sprogumo ribos: netaikoma 
Garų slėgis, kPa: 0.27 kPa (44-48 % tirpalo). 
Santykinis tankis kg/dm

3
: 1,00 

Tirpumas (vandenyje, riebaluose): vandenyje – 

tirpus; 
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis /vanduo): 

netaikoma. 
Klampumas: neţinomas 
 

 

 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 

 
10.1. Reaktingumas:   duomenų nėra; 
10.2. Cheminis stabilumas:   stabilus normaliomis sąlygomis. 
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: - 
10.4. Vengtinos sąlygos:            laikyti ne ţemesnėje kaip 5

 o 
C ir ne aukštesnėje kaip 30

 o 
C 

temperatūroje. Vengti tiesioginių saulės spindulių.  
 
10.5. Nesuderinamos medžiagos: - 
 

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 

 
11.1. Informacija apie toksinį poveikį 
Pavojingumo klasės 

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: gali dirginti akis ir odą. Dėl sudėtyje 

esančių jautrinančių medţiagų (kvapų) – gali sukelti alergiją. 
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 

Produkto sudėtyje yra alergiją sukeliančių kvėpiklių, bet jų bendra koncentracija neviršija 0,1% 
masės. 
Kancerogeniškumas, mutageniškumas, toksiškumas reprodukcijai: turimais duomenimis 

neatitinka klasifikavimo kriterijų . 
STOT specifinis toksiškumas konkrečiam organui, vienkartinis ar kartotinis poveikis: - . 

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus, su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję 
simptomai: 

Įkvėpus: preparatas maţai lakus. 
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Patekus ant odos: daţnas sąlytis, gali sausinti odą. 
Patekus į akis: vengti patekimo į akis. Patekus į akis, gerai praplauti vandeniu. 
Prarijus: galimi burnos, pilvo skausmai, rijimo sutrikimai, seilėtekis. Pavojų kelia galimybė uţdusti 

vemiant dėl putų susidarymo. Pasijutus blogai, ar įtarus bet kokius apsinuodijimo poţymius kreiptis 
į gydytoją. 

 
Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl  trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio  su medžiaga (mišiniu): papildomų 

duomenų nėra. 
 

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 

 
12.1. Toksiškumas: -  
12.2. Patvarumas ir skaidomumas: tirpsta vandenyje, išsisklaido. Biologiškai skaidus. 
12.3. Bioakumuliacija:                   organizmuose nesikaupia;  
12.4. Išsilaikymas ir skilimas  (biodegradacija) aplinkoje: tikslios informacijos nėra. 

 

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 

 
13.1.  Atliekų tvarkymo metodai:  draudţiama produkto atliekas išpilti į kanalizaciją, vandens telkinius ar 

dirvoţemį. Atliekų kodai: 
 07 06  riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos 
 07 06 99  kitaip neapibrėţtos atliekos 
 16 03  netinkamos naudoti gaminių partijos ir nenaudoti gaminiai 
 16 03 06  organinės atliekos, nenurodytos 16 03 05 
Tuščios pakuotės gali būti naudojamos pakartotinai arba perdirbamos. 
 

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą (RID/ADR):  

 
produktas nepriskiriamas pavojingų medţiagų kategorijai, todėl Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių 
veţimų keliais (ADR) taisyklės jam netaikomos. 

 

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 

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

- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medţiagų 
registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medţiagų 
agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 
793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 
91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, klaidų ištaisymas (OL  Nr. L 396, 30.12.2006, klaidų 
atitaisymas  - OL Nr. L 136/3, 2007 5 29). 

- KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 453/2010 m. geguţės 20 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medţiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 
apribojimų (REACH). (OL 2010, L 133/1, p.1). 

- 2008 metų gruodţio 16 dienos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl 
cheminių medţiagų ir mišinių klasifikavimo, ţenklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis 
Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr.1907/2006 (OL 2008 L 
353, p.1). 

- Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių veţimų keliais (ADR). 2011m. sausio 1d. Redakcija. 
Pavojingų cheminių medţiagų ir preparatų klasifikavimo ir ţenklinimo tvarka. (Patvirtinta aplinkos ministro ir 
sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodţio 19d. įsakymu Nr. 532/742, aplinkos ministro ir sveikatos 
apsaugos ministro 2002 m. birţelio 27 d. įsakymo Nr. 345/313 redakcija, Ţin., 2002, Nr. 81-3501, pakeitimai 
patvirtinti aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d įsakymu Nr. 411/V-460, 
Ţin., 2003, Nr. 81(1)-3703); 2005, Nr.115-4196; 2007, Nr. 22-849; 2008, Nr.66-2517, 2009, 157-7112. 

- HN 23:2011 „Cheminių medţiagų profesinio poveikio ribiniai dydţiai. Matavimo ir poveikio vertinimo 
bendrieji reikalavimai“ (Patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro  
2011m. rugsėjo 1d. Įsakymu Nr. V-824/A1-389, Ţin., 2011, Nr. 112-5274). 

- Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. 
birţelio 27 d. įsakymu Nr. 348, Ţin., 2002, Nr. 81-3503). 

- Atliekų tvarkymo taisyklės. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011m. geguţės 3d. įsakymu 
Nr. D1-368, Ţin., 2011, Nr. 57-2721). 

- 2004m. kovo 31d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 648/2004/EB, keitimas 907/2006/EB dėl 
ploviklių (ES oficialus leidinys Nr. L104, 2004-08-08, p.1; Nr. L168, 2006-06-21, p.5) 
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- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. (Patvirtinta LR socialinės 
apsaugos ir darbo ministro 2007m. lapkričio 26d. Įsakymu Nr. A1-331, Ţin., 2007, Nr. 123-5055). 
 

16  SKIRSNIS. Kita informacija 

 
Pavojingumo simbolių, rizikos frazių, pavojingumo klasių tekstai ir kitų žymenų, nurodytų 2 ir 3 skirsnyje 
išaiškinimai: 

 
Xi Dirginanti; 
N Aplinkai pavojinga; 
C Ėsdinanti. 
 
R 10  Degi; 
R 36  Dirgina akis; 
R 38  Dirgina odą; 
R 41  Gali smarkiai paţeisti akis; 
R 43  Gali sukelti alergiją susilietus su oda; 
R 50/53 Labai toksiška vandens organizmams/ Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų 

pakitimus. 
 
Skin Corr.2  Odos ėsdinimas, 2kategorija; 
Eye Dam.1  Gali paţeisti akis, 1kategorija; 
Aquatic Acute1  Pavojinga vandens aplinkai, 1kategorija; 
Skin Sens. 1  Odos jautrinimas, 1 kategorija;   
Eye Irrit. 2  Akių dirginimas, 2kategorija; 
  
H315   Dirgina odą; 
H318   Smarkiai paţeidţia akis; 
H317   Gali sukelti alerginę odos reakciją; 
H319   Sukelia smarkų akių dirginimą; 
H400   Labai toksiška vandens organizmams.  
 
Papildomi saugos duomenų lapo pildymo šaltiniai: Ţaliavų, naudojamų produkto gamybai, gamintojų parengti 

saugos duomenų lapai. 
 
Šis saugos duomenų lapas perţiūrėtas atsiţvelgiant į naujus reikalavimus saugos duomenų lapams, nurodytus 
reglamente Nr. 453/2010/EB bei įvertinant naują cheminių medţiagų klasifikavimą ir ţenklinimą pagal CLP/GHS 
reglamentą Nr. 1272/2008/EB. Perţiūrint saugos duomenų lapą, patikslinti ar papildyti visi jo skirsniai. Preparato 
klasifikavimas ir ţenklinimas nepasikeitė. 
 
Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine 
medţiaga, preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas ţinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir 
sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų 
duomenų apie chemines medţiagos preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams 
sumaţinti arba jiems visiškai išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidţia kitų specifinių 
cheminės medţiagos, preparato savybių. 
            Saugos duomenų lapo pabaiga 


