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SAUGOS DUOMENŲ LAPAS
MA8110/8120 Adhesive

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas MA8110/8120 Adhesive

UFI UFI: EWA0-40FX-F00M-U43V

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

Nustatyti naudojimo būdai Klijai.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Tiekėjas ITW Performance Polymers
Bay 150
Shannon Industrial Estate
Co. Clare
Ireland
V14 DF82
353(61)771500
353(61)471285
customerservice.shannon@itwpp.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris +44(0)1235 239 670 (24h)

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
Klasifikacija (EB 1272/2008)
Fiziniai pavojai Flam. Liq. 2 - H225

Pavojai sveikatai Skin Corr. 1B - H314 Eye Dam. 1 - H318 Skin Sens. 1 - H317 STOT SE 3 - H335

Pavojus aplinkai Aquatic Chronic 2 - H411

2.2. Ženklinimo elementai

Pavojaus piktogramos

                  

Signalinis žodis Pavojinga

Pavojaus frazės H225 Labai degūs skystis ir garai.
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
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MA8110/8120 Adhesive

Atsargumo frazės P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų
degimo šaltinių. Nerūkyti.
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti užterštą odą.
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido)
apsaugos priemones.
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P403+P235 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.
P501 Turinį/talpą šalinti laikantis šalies taisyklių.

Sudėtyje yra metilmetakrilatas, metakrilo rūgštis, maleino rūgštis, dodecilmetakrilatas, 2-PROPENOIC
ACID,2-METHYL-2-HYDROXYETHYL ESTER, PHOSPHATE

Papildomos atsargumo frazės P240 Įžeminti ir įtvirtinti talpyklą ir priėmimo įrangą.
P241 Naudoti sprogimui atsparią elektros įrangą.
P242 Naudoti kibirkščių nekeliančius įrankius.
P243 Imtis veiksmų statinei iškrovai išvengti.
P260 Neįkvėpti garų/aerozolio.
P261 Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio.
P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P272 Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.
P301+P330+P331 PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus
drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.
P304+P340 ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti
laisvai kvėpuoti.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti
kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS
BIURĄ/kreiptis į gydytoją.
P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS
BIURĄ/ kreiptis į gydytoją.
P321 Specialus gydymas (žr. šioje etiketėje pateikiamą medicininį patarimą).
P362+P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
P363 Užterštus drabužius išskalbri prieš vėl juos apsivelkant.
P370+P378 Gaisro atveju: gesinimui naudoti putas, anglies dioksidą, sausus miltelius ar
vandens rūką.
P391 Išsipylusią medžiagą surinkite.
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpą laikyti sandariai uždarytą.
P405 Laikyti užrakintą.

2.3. Kiti pavojai

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai
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METHYL METHACRYLATE 30-60%

CAS numeris: 80-62-6 EC numeris: 201-297-1 REACH registracijos numeris: 01-
2119452498-28-0000

Klasifikacija
Flam. Liq. 2 - H225
Skin Irrit. 2 - H315
Skin Sens. 1 - H317
STOT SE 3 - H335

METHACRYLIC ACID 1-5%

CAS numeris: 79-41-4 EC numeris: 201-204-4 REACH registracijos numeris: 01-
2119463884-26-0000

Klasifikacija
Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 4 - H312
Skin Corr. 1A - H314
Eye Dam. 1 - H318
STOT SE 3 - H335

DODECYL METHACRYLATE 1-5%

CAS numeris: 142-90-5 EC numeris: 205-570-6

Klasifikacija
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H335
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410

tert-butyl perbenzoate 1-5%

CAS numeris: 614-45-9

Klasifikacija
Org. Perox. C - H242
Aquatic Chronic 2 - H411

2-PROPENOIC ACID,2-METHYL-2-HYDROXYETHYL
ESTER, PHOSPHATE

1-5%

CAS numeris: 52628-03-2 EC numeris: 258-053-2

Klasifikacija
Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318
Skin Sens. 1A - H317

3/10



Peržiūros data: 2021-03-19 Peržiūra: 2 Pakeitimų data: 2018-04-05
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MALEIC ACID 1-5%

CAS numeris: 110-16-7 EC numeris: 203-742-5

Klasifikacija
Acute Tox. 4 - H302
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Irrit. 2 - H319
Skin Sens. 1 - H317
STOT SE 3 - H335

Visas pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpus ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą ir patogiai paguldyti, kad galėtų laisvai kvėpuoti. Jei
simptomai yra sunkūs ar nepraeina, kreipkitės medicininės pagalbos.

Nurijus NURIJUS: Nesukelkite vėmimo. Call a physican or poison control centre immediately. Never
give anything by mouth to an unconscious person.

Patekus ant odos PATEKUS ANT ODOS: Odą kruopščiai nuplaukite vandeniu su muilu. Mažiausiai 15 minučių
nesustodami plaukite ir kreipkitės medicininės pagalbos.

Patekus į akis PATEKUS Į AKIS: Immediately flush with plenty of water for up to 15 minutes. Remove any
contact lenses and open eyelids widely. If irritation persists: Continue flushing during transport
to hospital. Bring these instructions.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Įkvėpus Gali dirginti kvėpavimo takus. Perteklinis poveikis gali sukelti toliau išvardytą nepageidaujamą
šalutinį poveikį: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Nurijus Nurijus gali stipriai dirginti burną, stemplę ir virškinimo sistemą. Gali sukelti burnos ir gerklės
cheminių nudegimų.

Patekus ant odos Ilgalaikis sąlytis gali sukelti odos paraudimą, dirginimą ir džiūvimą. Gali sukelti alerginę odos
reakciją.

Patekus į akis Stiprus dirginimas, deginimas, ašarojimas ir neaiškus matymas. Perteklinis poveikis gali
sukelti toliau išvardytą nepageidaujamą šalutinį poveikį: Ragenos pakenkimas.

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

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos priemonės gaisrui
gesinti

Gesinkite putomis, anglies dioksidu ar sausais milteliais.

Netinkamos priemonės gaisrui
gesinti

Jei įmanoma, nenaudokite vandens.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specialieji pavojai Garai yra sunkesni už orą, jie gali plisti pažemiui dideliu atstumu iki liepsnos šaltinio ir liepsna
pliūptelėti atgal.

5.3. Patarimai gaisrininkams
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Apsaugos veiksmai gesinant
gaisrą

Evacuate area of unprotected personnel. Use cold water spray to cool fire exposed containers
to minimise risk of rupture. Neikite į sandėliavimo ar uždaras patalpas, jei jos nėra tinkamai
vėdinamos. Naudokite teigiamo slėgio autonominį kvėpavimo aparatą (SCBA) ir vilkėkite
tinkamus apsauginius drabužius. Kontroliuokite nutekantį vandenį ir neleiskite jam patekti į
nuotėkų sistemas bei vandentakius.

Specialios apsaugos
priemonės gaisrininkams

Naudokite teigiamo slėgio autonominį kvėpavimo aparatą (SCBA) ir vilkėkite tinkamus
apsauginius drabužius.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo
priemonės

Evacuate area of unprotected personnel.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės aplinkai Kontroliuokite nutekantį vandenį ir neleiskite jam patekti į nuotėkų sistemas bei vandentakius.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo metodai Išsipylusią medžiagą sugerkite nedegia, sugeriančia medžiaga. Surinkite ir sudėkite į
tinkamas atliekų šalinimo talpykles bei sndariai jas uždarykite. Provide ventilation and confine
spill. Do not allow runoff to sewer. Baigę tvarkyti išsipylusią medžiagą kruopščiai
nusiprauskite. Pašalinti visus uždegimo šaltinius, jeigu galima saugiai tai padaryti.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Nuoroda į kitus skirsnius Apie asmens apsaugos priemones skaitykite 8 skyriuje. Apie atliekų šalinimą skaitykite 13
skyriuje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Atsargumo priemonės
naudojant

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Material will accumulate static charges which may cause an
electrical spark (ignition source). Use proper grounding procedures. Do not reuse containers
without proper cleaning or reconditioning.

Bendrosios profesinės
higienos patarimai

Po naudojimo kruopščiai nuplauti odą.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Atsargumo priemonės
sandėliuojant

Laikykite sandariai uždarytose, originaliose talpyklėse, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje
vietoje. Laikykite atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žr. 10 skyrių).

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

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

Šio produkto numatytos naudojimo paskirtys išsamiai aprašytos 1.2 skyriuje.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai
Poveikio darbo vietoje ribos
METHYL METHACRYLATE

Ilgalaikio poveikio riba (8 val. TWA): 50 ppm 200 mg/m³
Trumpalaikio poveikio riba (15 minučių): 100 ppm 400 mg/m³
J

METHACRYLIC ACID
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MA8110/8120 Adhesive

Ilgalaikio poveikio riba (8 val. TWA): 20 ppm 70 mg/m³
Trumpalaikio poveikio riba (15 minučių): 30 ppm 100 mg/m³
J = Jautrinantis poveikis.

8.2. Poveikio kontrolė

Apsauginės priemonės

                        

Akių / veido apsauga Naudoti akių apsaugos priemones. Jei ore susidaro dulkių, nešiokite sandariai priglundančius,
dulkėms atsparius, nuo cheminių medžiagų tiškimo apsaugančius akinius. Akių ir veido
asmens apsaugos priemonės turi atitikti Europos standarto EN 166 reikalavimus.

Rankų apsauga Mūvėti apsaugines pirštines. Rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias,
nepralaidžias pirštines. Kad rankos būtų apsaugotos nuo cheminių medžiagų, pirštinės turi
atitikti Europos standarto EN 374 reikalavimus. Skirtingų pirštinių gamintojų prasiskverbimo
pro pirštinių medžiagą laikas gali būti nevienodas. Pasirinktų pirštinių prasiskverbimo laikas
turi būti ne mažesnis kaip 8 valandos

Kita odos ir kūno apsauga Jei galimas sąlytis, ryšėkite prijuostę arba vilkėkite apsauginius drabužius.

Higienos priemonės Pabaigę darbą nusivilkite užterštus drabužius ir odą kruopščiai nuplaukite vandeniu su muilu.
Plaukite kiekvienos darbo pamainos pabaigoje, prieš valgant, rūkant ar naudojantis tualetu.

Kvėpavimo takų apsauga Jei rizikos vertinimas atskleidžia teršalų įkvėpimo galimybę, reikia naudoti kvėpavimo takų
apsaugos priemones, atitinkančias patvirtinto standarto reikalavimus. Respiratorių reikia
pasirinkti atsižvelgiant į poveikio lygmenį, produkto keliamą pavojų ir pasirinkto respiratoriaus
saugų darbą užtikrinančias ribas. Visą veidą dengiantys respiratroiai su pakeičiamomis filtro
kasetėmis turi atitikti Europos standarto EN 136 reikalavimus. Pusę veido ar ketvirtį veido
dengiantys respiratoriai su keičiamomis filtro kasetėmis turi atitikti Europos standarto EN 140
reikalavimus. Dujų ir kompleksinio filtro kasetės turi atitikti Europos Standarto EN 14387
reikalavimus.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda Pasta.

Spalva Baltas / beveik baltas.

pH pH koncentruotas tirpalas): 5

Pradinis virimom taškas ir
intervalas

100.5°C @

Pliūpsnio temperatūra 10°C Tag uždaras tiglis.

Garavimo greitis 3

Viršutinė / apatinė degumo
arba sprogumo ribos

: 2.1%-12.5%

Garų slėgis 28 mmHg @ 68°F

Garų tankis > 1

9.2. Kita informacija

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas
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Reakcingumas Daugiau informacijos patiekiama 10.3 skyriuje (Galimos pavojingos rekacijos).

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas Nestabili.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Galimos pavojingos reakcijos Gali polimerizuotis.

10.4. Vengtinos sąlygos

Vengtinos sąlygos Extreme heat, sparks and open flame. Incompatible materials, oxidisers and oxidisng
conditions

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengtinos medžiagos Oxidising agents (such as peroxides), reducing agents, acids, bases, azo-compounds,
catalytic metals (such as copper, iron), halogens. Free radical initiators. Oxygen scavengers.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi irimo produktai Garai gali užsiliepsnoti nuo kibirkšties, karšto paviršiaus ar žarijų.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį
Ūminis toksiškumas - nurijus
ATE nurijus (mg/kg) 100 000,0

Ūminis toksiškumas - per odą
ATE žatekis ant odos (mg/kg) 440 000,0

Įkvėpus Gali sukelti akių ir kvėpavimo sistemos dirginimą. Ilgalaikis ar pakartotinis didelės
koncentracijos garų poveikis gali sukelti tokių nepageidaujamų šalutinių reiškinių: Gali sukelti
mieguistumą arba galvos svaigimą.

Nurijus Causes irritation, a burning sensation of the mouth, throat and gastrointestinal tract and
abdominal pain.

Patekus ant odos Ilgalaikis ar pasikartojantis poveikis gali stipriai dirginti. Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Patekus į akis Smarkiai dirgina akis. Ilgalaikis arba pasikartojantis poveikis gali sukelti tokių nepageidaujamų
šalutinių reiškinių: Ragenos pakenkimas.

Tiksliniai organai Akys Oda Kvėpavimo sistema, plaučiai DIGESTIVE SYSTEM. Kepenys Inkstai

Toksikologinė informacija apie sudėtyje esančias medžiagas

METHYL METHACRYLATE

Kancerogeniškumas

IARC kancerogeniškumas IARC 3 grupė - Pagal kancerogeninį poveikį žmonėms neklasifikuojamos.

METHACRYLIC ACID

Ūminis toksiškumas - nurijus

ATE nurijus (mg/kg) 500,0

Ūminis toksiškumas - per odą

ATE žatekis ant odos
(mg/kg)

1 100,0
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2-PROPENOIC ACID,2-METHYL-2-HYDROXYETHYL ESTER, PHOSPHATE

Ūminis toksiškumas - nurijus

Ūminis toksiškumas nurijus
(LD₅₀ mg/kg)

2 005,0

Rūšys Žiurkė

ATE nurijus (mg/kg) 2 005,0

STYRENE-BUTADIENE BLOCK COPOLYMER

Kancerogeniškumas

IARC kancerogeniškumas IARC 3 grupė - Pagal kancerogeninį poveikį žmonėms neklasifikuojamos.

MALEIC ACID

Ūminis toksiškumas - nurijus

ATE nurijus (mg/kg) 500,0

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Ekotoksiškumas Pavojinga aplinkai. Išleistas į vandentakius yra pavojingas aplinkai.

12.1. Toksiškumas
12.2. Patvarumas ir skaidymasis
12.3. Bioakumuliacijos potencialas
12.4. Judumas dirvožemyje
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Bendroji informacija Kai tik įmanoma, reikia kiek įmanoma mažinti atleikų susidarymą ar atliekų susidarymo vengti.
Atliekas, likučius, tuščias talpykles, išmestus darbo drabužius ir užterštas valymo medžiagas
reikia surinkti į tam skirtas talpykles, paženklintas atsižvelgiant į jų turinį. Produkto atliekas ar
panaudotas talpykles šalinkite laikydamiesi vietos taisyklių

Šalinimo būdai Atliekas perduokite licenciją turinčiai atliekų šalinimo įmonei laikydamiesi vietos atliekų
šalinimo institucijos reikalavimų.

Atliekų klasė 08 04 09

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

JT Nr. (ADR/RID) 1133

JT Nr. (IMDG) 1133

JT Nr. (ICAO) 1133

JT Nr. (ADN) 1133

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Tinkamas pavadinimas
(ADR/RID)

ADHESIVES
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Tinkamas pavadinimas
(IMDG)

ADHESIVES

Tinkamas pavadinimas
(ICAO)

ADHESIVES

Tinkamas pavadinimas (ADN) ADHESIVES

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

ADR/RID klasė 3

ADR/RID klasifikacijos kodas F1

ADR/RID etiketė 3

IMDG klasė 3

ICAO klasė / skyrius 3

ADN klasė 3

Transporto etiketės

14.4. Pakuotės grupė

ADR/RID pakuotės rupė II

IMDG pakuotės grupė II

ICAO pakuotės grupė II

ADN pakuotės grupė II

14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga medžiaga / jūros teršalas
Ne.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

EmS F-E, S-D

ADR transporto kategorija 2

Pagalbos veiksmo kodas •3YE

Pavojaus identifikacinis
numeris (ADR/RID)

33

Gabenimo tuneliu ribojimo
kodas

(D/E)

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas  pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

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

ES teisės aktai Europos Parlamento ir Tarybos 2008 m. gruodžio 16 d. reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl
medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (su pakeitimais).

15.2. Cheminės saugos vertinimas
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Peržiūros data 2021-03-19

Peržiūra 2

Pakeitimų data 2018-04-05

SDL numeris 20773

Visas pavojaus frazių tekstas H225 Labai degūs skystis ir garai.
H242 Kaitinant gali sukelti gaisrą.
H302 Kenksminga nurijus.
H312 Kenksminga susilietus su oda.
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H319 Smarkiai dirgina akis.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
H400 Labai toksiška vandens organizmams.
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Ši informacija yra susijusi tik su specialia nurodyta medžiaga ir gali būti netinkama, jei tokia medžiaga yra naudojama kartu su
kitomis medžiagomis ar kituose procesuose. Ši infomacija, remiantis nurodytos datos momentu bendrovės turimomis
geriausiomis žiniomis ir įsitikinimais, yra tiksli ir patikima. Tačiau dėl jos tikslumo, patikimumo ir išsamumo neteikiama jokių
garantijų ar pareiškimų. Naudotojo atsakomybė yra pasirūpinti, kad būtų užtikrintas tokios infomacijos tinkamumas jo
pasirinktam konkrečiam naudojimo būdui.
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