SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
Peržiūrėjimo data 11.07.2017

Versija 1.1

SKIRSNIS 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas
1.1 Produkto identifikatorius
Katalogo Nr.

119899

Produkto pavadinimas

Nitrite standard solution traceable to SRM from NIST NaNO₂ in H₂O
1000 mg/l NO₂ Certipur®

Registracijos numeris

Produktas yra mišinys. Registracijos numeris priskirtas pagal REACH:

priskirtas pagal REACH

Žiūrėti skyrių 3.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Nustatyti naudojimo būdai

Reagentas analizei
Papildomos informacijos apie naudojimą žr. Merck Chemicals portale
(www.merckgroup.com).

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
Įmonė

Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Germany * Phone:+49 6151 72-0

Atsakingas skyrius

LS-QHC * e-mail: prodsafe@merckgroup.com

Regioninis atstovas

BIOTECHA UAB | Antakalnio str. 36 | LT-10305 Vilnius | Lithuania

1.4 Pagalbos telefono numeris

+370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

SKIRSNIS 2. Galimi pavojai
2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Pagal Europos Sąjungos teisės aktus šis mišinys neklasifikuojamas kaip pavojingas.
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2.2 Ženklinimo elementai
Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)
Nepavojinga medžiaga ar mišinys pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

2.3 Kiti pavojai
Nežinomas.

SKIRSNIS 3. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
Cheminė prigimtis

Vandeninis tirpalas

3.1 Medžiaga
Netaikomas
3.2 Mišinys

Pavojingi komponentai (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Cheminis pavadinimas (Koncentracija)
CAS Nr.

Registracijos numeris

Klasifikacija

sodium nitrite (< 0,25 % )
7632-00-0

*)
Oksiduojančioji kietoji medžiaga, 3 kategorija, H272
Ūmus toksiškumas, 3 kategorija, H301
Akių dirginimas, 2 kategorija, H319
Ūmus toksiškumas vandens aplinkai, 1 kategorija, H400
M faktorius: 1

*) Šiai medžiagai registracijos numerio nėra, nes medžiagai ar jos vartojim ui netaikoma registracija pagal REACH direktyvos (EB) Nr.
1907/2006 2 st raipsnį, metinis kiekis tonomis nereikalauja registracijos arba registra cija yra numatoma vėlesnei registracijos galutinei
datai.

Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje.

SKIRSNIS 4. Pirmosios pagalbos priemonės
4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
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Įkvėpus: išveskite į gryną orą.
Patekus ant odos: Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/ čiurkšle.
Po kontakto su akimis: nuskalaukite dideliu kiekiu vandens. Išimti kontaktinius lęšius.
Prarijus: duokite nukentėjusiajam išgerti vandens (daugiausiai dvi stikl ines). Jei jaučiatės blogai,
kreipkitės į gydytoją.
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)
Tai bendrai taikoma nitritams / nitratams: methemoglobinemija suvartojus didelius kiekius.
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą
Informacijos neturima.

SKIRSNIS 5. Priešgaisrinės priemonės
5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės
Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.

Netinkamos gesinimo priemonės
Šiai medžiagai / junginiui jokių gesinimo priemonių apribojimų nėra.
5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Nedegioji.
Dėl aplinkinės liepsnos gali išsiskirti kenksmingi garai.
5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams
Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

Tolesnė informacija
Saugoti paviršinius vandenis ir gruntinio vandens sistemą nuo taršos gaisro gesinimo vandeniu.

SKIRSNIS 6. Avarijų likvidavimo priemonės
6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
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Rekomendacija ne pirmosios pagalbos personalui: Venkite kontakto su medžiaga. Neįkvėpti
dujų, garų, aerozolių. Evakuokite žmones iš pavojaus zonos, laikykitės avarinių atvejų procedūr
ų, pasitarkite su specialistu.
Kreiptis į greitąją pagalbą: Apsaugines priemones žr. 8 sk.
6.2 Ekologinės atsargumo priemonės
Neleisti produktui patekti į nuotekas.
6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės
Uždenkite nutekamuosius kanalus. Surinkite, suriškite ir išpumpuokite iš sipylusias medžiagas.
Paisykite galimų medžiagų apribojimų (žr. 7 ir 10 sk.).
Surinkite skystį surenkančia medžiaga (pvz., Chemizorb®). Atitinkamai iš meskite. Nuvalykite
paveiktą plotą.
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Indikacijas apie vandens apdorojimą žr. 13 sk.

SKIRSNIS 7. Tvarkymas ir sandėliavimas
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos
Laikytis ženklinimo įspėjimų.

Higienos priemonės
Nusivilkite užterštus drabužius. Po darbo su medžiaga nusiplaukite ranka s.
7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Sandėliavimo sąlygos
Sandariai uždaryta.
Rekomenduojama laikymo temperatūra, skatiet produkta etiķeti.
7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)
Be 1.2 skyriuje minėtų naudojimų, daugiau nenurodoma jokių kitų specifin ių naudojimų.
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SKIRSNIS 8. Poveikio kontrolė/asmens apsauga
8.1 Kontrolės parametrai
Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės.
8.2 Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės
Techninėms priemonėms ir atitinkamoms darbo operacijoms turi būti taikom a pirmenybė prieš
asmeninių apsauginių priemonių naudojimą.
Žr. 7.1 sk.
Individualios apsaugos priemonės
Apsauginius drabužius būtina atsirinkti specialiai pagal darbo vietą, ke nksmingų medžiagų
koncentracijas ir kiekius. Iš atitinkamų tiekėjų reiki a prašyti chemikalams atsparios apsauginės
įrangos.

Akių ir ( arba ) veido apsaugą
Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais

Rankų apsauga
pilnas kontaktas:
Pirštinių medžiaga:

Butadiennitrilinis kaučiukas

Pirštinių storis:

0,11 mm

prasiskverbimo laiką:

> 480 min

kontaktas užtiškus purslams:
Pirštinių medžiaga:

Butadiennitrilinis kaučiukas

Pirštinių storis:

0,11 mm

prasiskverbimo laiką:

> 480 min

Apsauginės pirštinės turi būti naudojamos pagal EK direktyvos 89/686/EEB specifikacijas ir
susijusį standartą EN374, pvz.: KCL 741 Dermatril® L (pilnas kontaktas), KCL 741 Dermatril® L
(kontaktas užtiškus purslams).
Prieš tai nurodyti prasiveržimo kartai buvo nustatyti KCL laboratorijų b andymuose pagal EN374
su rekomenduojamų pirštinių tipų mėginiais.
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Ši rekomendacija galioja tik produktui, nurodytam saugos duomenų lape<(> ,<)> kurį mes
pateikiame ir kuriame apibrėžiama numatyta naudojimo paski rtis. Ištirpinus ar sumaišius su
kitomis medžiagomis bei sąlygomis, kuri os skiriasi nuo išvardintųjų EN374 susisiekite su CE
patvirtintų pirštin ių gamintoju (t. y., KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, svetainė: www.kcl.de) .

Kvėpavimo organų apsauga
Nereikalaujama; išskyrus aerozolių susidarymo atvejus.

Poveikio aplinkai kontrolė
Neleisti produktui patekti į nuotekas.

SKIRSNIS 9. Fizinės ir cheminės savybės
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Agregatinė būsena

skystas

Spalva

bespalvė

Kvapas

bekvapis

Kvapo atsiradimo slenkstis

Netaikomas

pH

apytikriai 7
prie 20 °C

Lydymosi temperatūra

Informacijos neturima.

Virimo temperatūra

Informacijos neturima.

Pliūpsnio temperatūra

Netaikomas

Garavimo greitis

Informacijos neturima.
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Degumas (kietų medžiagų, dujų) Informacijos neturima.
Žemutinė sprogumo riba

Informacijos neturima.

Viršutinė sprogumo riba

Informacijos neturima.

Garų slėgis

Informacijos neturima.

Santykinis garų tankis

Informacijos neturima.

Tankis

1,001 g/cm3
prie 20 °C

Santykinis tankis

Informacijos neturima.

Tirpumas vandenyje

prie 20 °C
tirpus

Pasiskirstymo koeficientas: n-

Informacijos neturima.

oktanolis/vanduo
Savaiminio užsidegimo

Informacijos neturima.

temperatūra
Skilimo temperatūra

Informacijos neturima.

Dinaminė klampa

Informacijos neturima.

Sprogstamosios (sprogiosios)

Neklasifikuojama kaip sprogi medžiaga.

savybės
Oksidacinės savybės

jokio

9.2 Kiti duomenys
jokio
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SKIRSNIS 10. Stabilumas ir reaktingumas
10.1 Reaktingumas
Žr. 10.3 sk.
10.2 Cheminis stabilumas
Produktas chemiškai stabilus esant standartinėms aplinkos sąlygoms (kamb ario temperatūrai).
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė
Galimos smarkios reakcijos su:
Paprastai žinoma reakcija dalyvaujant vandeniui.
10.4 Vengtinos sąlygos
informacijos nėra
10.5 Nesuderinamos medžiagos
informacijos nėra
10.6 Pavojingi skilimo produktai
informacijos nėra

SKIRSNIS 11. Toksikologinė informacija
11.1 Informacija apie toksinį poveikį
Mišinys

Ūmus toksiškumas prarijus
Ūmaus toksiškumo įvertis: > 2.000 mg/kg
Skaičiavimo metodas

Ūmus toksiškumas įkvėpus
Tokios informacijos nėra.

Ūmus toksiškumas susilietus su oda
Tokios informacijos nėra.
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Odos dirginimas
Tokios informacijos nėra.

Akių dirginimas
Tokios informacijos nėra.

Jautrinimą
Tokios informacijos nėra.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms
Tokios informacijos nėra.

Kancerogeniškumas
Tokios informacijos nėra.

Toksiškumas reprodukcijai
Tokios informacijos nėra.

Mutageniškumas
Tokios informacijos nėra.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis
Tokios informacijos nėra.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - kartotinis poveikis
Tokios informacijos nėra.

Aspiracijos pavojus
Tokios informacijos nėra.
11.2 Tolesnė informacija
Pavojingų savybių negalima atmesti, tačiau tinkamai naudojant produktą j os yra mažai tikėtinos.
Tai bendrai taikoma nitritams: methemoglobino susidarymo pavojus. Nitroz aminų su antriniais ir,
tam tikromis aplinkybėmis, tretiniais aminais su siarymo galimybė. Bandymų su gyvūnais metu
nitrozaminai pasižymi kancero geninėmis savybėmis.
Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.
Komponentai

sodium nitrite
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Ūmus toksiškumas prarijus
LD50 Žiurkė: 180 mg/kg
(ECHA)

Ūmus toksiškumas įkvėpus
LC50 Žiurkė: 5,5 mg/l; 4 h ; dulkės/rūkas
(RTECS)

Odos dirginimas
Triušis
Rezultatas: Nedirgina
OECD Bandymų gairės 404

Akių dirginimas
Triušis
Rezultatas: dirginantis
OECD Bandymų gairės 405

Kancerogeniškumas
Bandymų su laboratoriniais gyvuliukais rezultatai nerodė kancerogeninio poveikio. (IUCLID)

Toksiškumas reprodukcijai
Bandymuose su gyvūnais nepastebėtas joks reprodukcinių savybių pažeidima s. (IUCLID)

Mutageniškumas
Bandymų su laboratoriniais gyvuliukais rezultatai nerodė teratogeninio poveikio. (IUCLID)

SKIRSNIS 12. Ekologinė informacija
Mišinys
12.1 Toksiškumas
Informacijos neturima.
12.2 Patvarumas ir skaidomumas
Informacijos neturima.
12.3 Bioakumuliacijos potencialas
Informacijos neturima.
12.4 Judumas dirvožemyje
Informacijos neturima.
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12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Medžiaga(-os) mišinyje neatitinka PBT arba vPvB kriterijų pagal direktyv ą (EB) Nr. 1907/2006,
XIII priedą arba PVT / vPvB įvertinimas neatliktas .
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Papildoma ekologinė informacija
Atsižvelgiant į koncentraciją, fosforo ir / ar azoto junginiai gali pris idėti prie geriamo vandens
eutrofikacijos.
Turi būti vengiama išmetimo į aplinką.
Komponentai

sodium nitrite
Toksiškumas žuvims
bandymas pretekėjimo sąlygomis LC50 Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis): 0,54 - 26,3 mg/l; 96 h
Analitinis monitoringas: taip
(ECHA)

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams
statinis bandymas Daphnia magna (Dafnija ): 15,4 mg/l; 48 h
Analitinis monitoringas: taip
OECD Bandymų metodika 202

Toksiškumas jūros dumbliams
statinis bandymas EC50 Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai): > 100 mg/l; 72 h
Analitinis monitoringas: taip
OECD Bandymų metodika 201

Toksiškumas bakterijoms
statinis bandymas EC50 aktyvuotas dumblas: 510 mg/l; 3 h
OECD Bandymų metodika 209

Biologinis skaidomumas
Biologinio skaidomumo nustatymo metodai netaikomi neorganinėms medžiagoms.

M faktorius
1
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SKIRSNIS 13. Atliekų tvarkymas

Atliekų tvarkymo metodai
Atliekas reikia šalinti pagal 'nacionalinius ir vietinius reglamentus. C hemines medžiagas laikykite
originaliose talpose. Negalima maišyti su ki tomis atliekomis. Nevalytas talpas laikykite kaip ir
patį produktą.
Informacijos apie procesus, susijusius su cheminių medžiagų ir talpų grą žinimu ieškokite
internetinėje svetainėje adresu www.retrologistik.com a rba susisiekite su mumis, jei turite
papildomų klausimų.
Atliekų direktyva / EB 2008/98 pastaba.

SKIRSNIS 14. Informacija apie gabenimą
Sausumos transportas (ADR/RID)
14.1 - 14.6

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

Vidaus vandenų tansportas (ADN)
Nesusijęs
Oro transportas (IATA)
14.1 - 14.6

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

Jūrų transportas (IMDG)
14.1 - 14.6

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą
Nesusijęs

SKIRSNIS 15. Informacija apie reglamentavimą
15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES reglamentai

Katalogo elementų saugos duomenų lapus galite rasti svetainėje www.merckgroup.com

Lapas 12 iš 14

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
Katalogo Nr.

119899

Produkto pavadinimas

Nitrite standard solution traceable to SRM from NIST NaNO₂ in H₂O 1000
mg/l NO₂ Certipur®

Didelių su pavojingomis

SEVESO III

medžiagomis susijusių

Netaikomas

avarijų pavojaus kontrolės
teisės aktai
1005/2009/EB Reglamentas dėl ozono sluoksnį

rereglamentuojama

ardančių cheminių medžiagų
Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. balandžio

rereglamentuojama

29 d. direktyva (EB) Nr. 850/2004 dėl išliekančių
organinių teršalų ir ją pataisanti direktyva 7
9/117/EEB
Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

Šiame produkte nėra itin didelį
susirūpinimą keliančių medžiagų pagal re
glamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 57
str., viršijant atitinkamą reglam entuojamą
koncentracijos ribą ≥ 0,1 % (sv. vert.).

Nacionaliniai teisės aktai
Saugyklos klasė

10 - 13

15.2 Cheminės saugos vertinimas
Šiam produktui nebuvo atliktas cheminio saugumo vertinimas pagal ES REAC H reglamentą Nr.
1907/2006.

SKIRSNIS 16. Kita informacija

2 ir 3 skyriuose nurodytų pavojingumo frazių visas tekstas.

Mokymo nurodymai
Darbuotojams suteikti atitinkamą informaciją, instrukcijas ir pravesti mokymus.
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Saugos duomenų lape naudojamų santrumpų ir akronimų paaiškinimai
Naudotus sutrumpinimus ir akronimus galite pasižiūrėti internetinėje sve tainėje
www.wikipedia.org.

Ši informacija pateikiama mūsų šiuo metu turimais duomenimis. Ji apibūdi na produktą reikalingų atitinkamų saugos
priemonių atžvilgiu. Tai nėra k okių nors produkto ypatybių garantija.
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