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1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas
1.1. Produkto identifikatorius.
Produkto pavadinimas: HUMIEXTRACT 500
1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai.
Nustatytas produkto naudojimas: trąša naudojama žemės ūkyje.
Nerekomenduojami naudojimo būdai: nenustatyta.
1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją.
Establecimientos Hefe, Ctra. Rota - Chipiona (A-491), Km. 5, 11520 Rota, Cádiz, Spain
1.4. Pagalbos telefono numeris.
Informacija įvykus nelaimei: Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras.
Telefonai: +370 5 236 2052 arba +370 687 53378 (visą parą).
2. Galimi pavojai
2.1. Neklasifikuojama pagal Direktyvą 67/548/EB ir Direktyvą 1999/45/EB, taip pat pagal Reglamentą (EB) Nr.
1271/2008.
2.2. Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
2.3. Nėra duomenų.
3. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis
3.2. Mišinys:
Šiame preparate nėra sveikatai ir aplinkai pavojingų medžiagų, apie kurias reikia informuoti šiame skyriuje.
4. Pirmosios pagalbos priemonės
4.1. Įkvėpus: rekomenduojama išvesti asmenį į gryną orą.
4.2. Patekus ant odos: plauti su muilu ir vandeniu 15-20 minučių.
4.3. Patekus į akis: nedelsiant gerai išplauti po tekančio vandens srove bent 20 minučių.
4.4. Nurijus: nedelsiant praskalauti burną vandeniu. Nesukelti vėmimo. Duoti gerti daug vandens.
4.5. Priešnuodis: Nėra specifinio priešnuodžio. Gydyti pacientą pagal simptomus.
5. Priešgaisrinės priemonės
5.1. Gaisro gesinimo priemonės: Sausos cheminės medžiagos (ABC PQS), CO2, putos.
5.2. Specialios gaisro gesinimo procedūros:
5.2.1. Priartėti visada pavėjui.
5.2.2. Pašalinti produkto pakuotes iš gaisro zonos jei nėra pavojaus.
5.2.3. Padaryti užtvanką gaisro gesinimui naudotam vandeniui surinkti iki saugaus jo pašalinimo.
5.3. Asmens apsauginės priemonės gaisro gesinimui:
5.3.1. Naudoti asmens apsaugos priemones tinkančias tokioje situacijoje (struktūrinis gaisro kostiumas).
5.3.2. Dėvėti pilnai dengiantį veidą respiratorių (SCBA).
5.3.3. NIOHS ar OSHA patvirtinus respiratorius.
6. Avarijų likvidavimo priemonės
6.1. Priemonės, kurių reikia imtis nedelsiant, medžiagai išsiliejus:
6.1.1. Stabdykite plitimą ir surinkite išsiliejusią medžiagą kastuvu arba kruopščiai sušluokite.
6.1.2. Valymo priemones (medžiagą) sudėkite į uždarą metalinį indą ir laikykite iki likvidavimo.
6.2. Asmens apsaugos priemonės, likviduojant avarijos padarinius:
6.2.1. Naudoti asmenines apsaugos priemones (pirštines, batus, veido skydelį ir apsauginę prijuostę).
6.3. Atsargumo priemonės siekiant išvengti žalos aplinkai:
6.3.1. Negalima preparato pilti į kanalizacijos sistemas ar šalia paviršinio ar gruntinio vandens šaltinių..
7. Naudojimas ir sandėliavimas
7.1. Naudojimas:
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7.1.1. Dėvėti apsauginius drabužius, gumines pirštines dirbant su preparatu, jį maišant, purškiant.
7.1.2. Nevalgyti, nerūkyti ir negerti.
7.1.3. Neatidarinėti taros burna.
7.2. Laikymas:
7.2.1. Laikyti sandariai uždarytoje, originalioje taroje su etikete, sausoje, ventiliuojamoje patalpoje.
7.2.2. Laikyti atskirai nuo maisto, vaistų, grūdų, sėklų, pašaro ir drabužių.
7.2.3. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.
7.2.4. Laikymo sąlygos: nuo +5 °C iki +30°C.
8. Poveikio prevencija (asmens apsauga)
8.1. Priemonės sąlyčio su cheminėmis medžiagomis sumažinimui: turi būti pažymėtos apsaugos priemonės
darbui su cheminėmis medžiagomis.
8.2. Akių apsaugai: apsauginiai akiniai privalomi visą laiką.

8.3. Rankų apsaugai: nitrilo gumos pirštinės, nuo 0,11 mm storio, > 480 min. prasiveržimo laiko.

8.4. Kvėpavimo apsaugai: apsauginė kaukė nuo dulkių – jeigu būtina, t. y. dirbant aplinkoje, kurioje yra
kenksmingų dulkių ar galima dulkių emisija.
8.5. Papildoma apsauga:

8.6. Specialios atsargumo priemonės:
8.6.1. Vengti patekimo į akis ir ant odos.
8.6.2. Po darbo kruopščiai nusiplauti rankas prieš valgant, geriant ar rūkant.
8.6.3. Nusivilkti užterštus rūbus ir išskalbti prieš pakartotiną dėvėjimą.
9. Fizinės ir cheminės savybės
9.1. Išvaizda/spalva: tirpus skystis/tamsiai ruda.
9.2. Tankis: 1,267 g/ml.
9.3. Tirpumas: 100 % tirpus vandenyje.
9.4. pH: 3,22.
Puslapis 2 iš 3

Saugos duomenų lapas
Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006,
su pakeitimais padarytais Komisijos Reglamentu (ES) 453/2010
Spausdinimo data: 02.03.2018

10. Stabilumas ir reaktingumas
10.1 Stabilumas:
10.1.1 Stabilus normaliomis laikymo sąlygomis.
10.2. Vengtinos sąlygos:
10.2.1. Vengti aukštos temperatūros 40° C, liepsnos, drėgmės.
10.2.2. Nelaikyti arti ugnies šaltinių. Nerūkyti.
10.3. Pavojingi degimo produktai: nežinomi.
11. Toksikologinė informacija
11.1. Prarijus DL50 žiurkėms: duomenų nėra.
11.2. Ūmūs odos pažeidimai DL50 triušiams: duomenų nėra.
11.3. Akių dirginimas (triušiams): duomenų nėra.
11.4. Odos dirginimas (triušiams): duomenų nėra.

12. Ekologinė informacija
Produktas nepavojingas aplinkai. Ekotoksiškoms medžiagoms nėra priskiriamas atsižvelgiant į produkto
pobūdį ir naudojimo formą.
13. Atliekų tvarkymas
13.1. Atliekų šalinimo metodai:
13.1.1. Tais atvejais kai dideli produkto kiekiai nebenaudojami, reikia nustatyti produkto tinkamumą
naudojimui (jeigu jis tinkamas, pasitarti su gamintoju / platintoju).
13.1.2. Nedideli produkto kiekiai ir tuščia tara, turi būti sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų
ir taisyklių.
13.2. Tuščių pakuočių sunaikinimas:
13.2.1. Pakuotės turi būti visiškai ištuštintos prieš sunaikinimą.
13.2.2. Po naudojimo pakuotės turi būti sunaikintos arba sugadintos, kad išvengi pakartotino naudojimo.
13.2.3. Pašalinti iš apskaitos žurnalų pagal galiojančius reikalavimus ir taisykles.
14. Informacija apie gabenimą
Nėra gabenimo apribojimų tiek sausumos, upių /ežerų, jūros ar oro transportui.
Neklasifikuojamas kaip pavojingas krovinys.
15. Informacija apie reglamentavimą
Saugos duomenų lapas atitinka Reglamento (EK) 2006/1907 ir 453/2010 reikalavimus.
Produktas nėra priskiriamas prie kenksmingų medžiagų, tačiau, privaloma laikytis įprastų atsargumo
priemonių.
P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P270: Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti.
16. Kita informacija
16.1. Produkto tipas: Humiextract 500 tai organinės kilmės dirvos gerintojas ir augalų augimo stimuliatorius.
16.2. Rekomenduojamas naudojimas: papildomam pasėlių tręšimui visą vegetacijos laikotarpį.
Pastaba skaitytojui
Mūsų žiniomis, informacija, pateikiama šiame Saugos duomenų lape, yra teisinga jos paskelbimo dieną.
Informacija pateikiama išimtinai saugumo tikslais ir yra susijusi tik su konkrečia medžiaga ir jos panaudojimo
būdais nurodytais saugos duomenų lape. Pateikiama informacija gali nepasitvirtinti, kai nurodyta medžiaga
yra maišoma su kita medžiaga (medžiagomis) arba kai ji yra naudojama kitokiais negu nurodyta būdais. Tik
pats vartotojas atsako už galutinį bet kurios medžiagos tinkamumo įvertinimą.
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