
 

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba  įmonės identifikavimas 

1.1. Produkto identifikatorius 

1.1.1. Produkto pavadinimas: Kietėjimo greitiklis BETO -10°C (Prieššaltinis priedas) 

1.1.2.  Produkto kodas: nėra. 

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

1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai: Kietėjimo greitiklis (prieššaltinis priedas ) betonui ir cementiniams skiediniams. 

1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai: nėra nustatyti. 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

Tiekėjas (gamintojas): UAB “Maestro Team”; 

Adresas:   Elektronikos g. 54 Panevėžys LT- 35116,  

Telefonas:   86500376 , faksas - 865602192 

e.p.:   info@maestroteam.eu 

Už saugos duomenų lapą atsakingo kompetentingo asmens el. pašto adresas: vaidotas@maestroteam.eu 

1.4. Pagalbos telefono numeris  

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro telefonas +370 5236 20 52 arba +370 687 53378. 

http://www. apsinuodijau.lt 

Bendrasis pagalbos telefonas 112 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai  

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Mišinys klasifikuojamas kaip pavojingas pagal Reglamentą (EB)  Nr. 1272/2008 . 

Ūmus toksiškumas (prarijus). Pavojingumo kategorija 4, H302 

Smarkus akių pažeidimas/ akies dirginimas, 1 pavojaus kategorija,  H318 

 

2.2 Ženklinimo elementai 

2.2.1. Cheminio mišinio ženklinimas pagal CLP reglamentą Nr. 1272/2008/EB 

 

Signalinis žodis: Dgr          PAVOJINGA! 

Pavojaus piktogramos: 

 
        GHS05      

 
        GHS07 

Pavojingumo frazės: 

H318 

H302 

Smarkiai pažeidžia akis. 

Kenksmiga prarijus. 

Papildoma informacija apie pavojų: nėra 

Atsargumo frazės: 

P102 

P280 

 

P264 

P270 

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių 

(veido) apsaugos priemones. 

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. 

Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti 

P305+P351+ P338 

 

 

P301+P312                         

P337+P313                

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti 

kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. 

Toliau plauti akis. 

PRARIJUS: Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. 

Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. 
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2.3. Kiti pavojai  

PBT ir vPvB kriterijai: netaikoma  

Pavojai, susiję su užsidegimo arba sprogimo galimybe: nedegus ir nesprogus 

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis  

3.2. Mišiniai 

Kietėjimo greitiklis (prieššaltinis priedas) Beto-10 pagal Reglamento (EB) Nr.1907/2006 reikalavimus yra traktuojama kaip 

mišinys, kurį sudaro: Amonio kalcio druska ir vanduo. 

Pavojingos sudedamosios medžiagos: 

Cheminis pavadinimas CAS Nr. EB. Nr. 
Koncentracija 

(masės %) 
Klasifikacija 

Kalcio nitratas 

 

Amonio kalcio druska 

13477-34-4 

 

15245-12-2 

233-332-1 

 

239-289-5 

≤ 25 Pagal CLP reglamentą Nr. 

1272/2008/EB 

Pavojingumo klasės ir kategorijos: 

Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 

pavojaus kategorija, H302. 

Smarkus akių 

pažeidimas/sudirginimas, 1 pavojaus 

kategorija, H318 

Rizikos frazių ir pavojingumo klasių bei frazių tekstai nurodyti 16 skyriuje. 

 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės  

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas  

Bendra informacija: visais atvejais, kai kyla abejonių ar pasireiškia pakenkimo sveikatai požymiai, nedelsiant kreiptis į 

gydytoją. Jei nukentėjęs praradęs sąmonę, negalima duoti nieko gerti ar dėti ką nors į burną. 

Cheminės medžiagos, preparato patekimo į organizmą būdas: 

Įkvėpus: realaus pavojaus nėra 

Patekus ant odos: odos vietas, ant kurios pateko mišinys, nuplauti su muilu ir vandeniu. 

Patekus į akis:  nedelsiant atsargiai kelias minutes plauti akis, pakėlus vokus, tekančiu vandeniu. Išimti 

 kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis tekančiu vandeniu ne 

 trumpiau kaip 10 minučių, laikant pakeltus vokus arba juos pakeliant ir nuleidžiant. Jeigu dirginimas 

nepraeina, kreiptis į gydytoją. 

Prarijus: skalauti burną. Išgerti vandens. Jokiu būdu nesukelti vėmimo. Kreiptis į gydytoją. 

 
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas): rūgštinis produktas. Dirgina akis ir odą. Patekęs į akis, sukelia 

smarkų dirginimą, gali sukelti akies ragenos pažeidimus. Prarijus – skrandžio skausmai, vėmimas, gleivinės deginimas. 

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

– cheminių nudegimų prevencija. 

 

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės  

5.1. Gesinimo priemonės  

Preparatas nedegus. Gaisro gesinimo priemonės turi būti parenkamos įvertinant aplink degančių medžiagų savybes. 

Užsidegusias pakuotes galima gesinti bet kokiomis gesinimo priemonėmis. 

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 

Degant išsiskiria vandens garai, jam išgaravus – kalcio junginiai, amoniakas, įvairūs azoto oksidai. 

5.3. Patarimai gaisrininkams  

Bet kurio gaisro atveju – akių apsauga, visą kūną apsaugantys apsauginiai rūbai, izoliuojančios dujokaukės. 

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės  

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

Išsipylus, vengti patekimo ant odos ir į akis, naudoti asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 skyriuje. 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės  

Išsipylusį preparatą draudžiama išpilti ir vengti atsitiktinio patekimo į vietinę ir lietaus kanalizaciją, paviršinius vandens 

telkinius, gamtinę aplinką 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės  

Išsipylusį preparatą apiberti bet kokia sugeriančiąja medžiaga, pvz., pjuvenomis, smėliu, žemėmis, susemti į bet kokią 

vandens nepraleidžiančią tarą. Vietas, kur buvo išsiliejęs produktas, išvalyti skuduru, nuplauti vandeniu.  

6.4. Nuoroda  į kitus skirsnius  

Tinkamos asmeninės apsaugos priemonės nurodytos 8 skyriuje. Informaciją apie atliekų šalinimą – 13 skyriuje. 
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7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas  

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės  

Naudoti pagal techniniuose aprašymuose nurodytą paskirtį. Dirbant reikia atsižvelgti į įspėjančius ženklus ant pakuotės. 

Užtikrinti tinkamą ventiliaciją. Naudoti asmenines apsaugos priemones, nurodytas 8-ame skyriuje. Nevalgyti, negerti ir 

nerūkyti darbo vietoje. Plauti rankas po naudojimo.  

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos,  įskaitant visus nesuderinamumus  

Sandėliuoti sausose vėsiose patalpose originaliose gamyklinėse pakuotėse, jų nepažeisti. Sandėliuoti atokiau nuo sprogių 

medžiagų. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikyti ne žemesnėje nei 0 
0
C temperatūroje. 

Nesuderinamos kartu sandėliuoti cheminės medžiagos : rūgštys. 

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

Nėra. 

 

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga  

8.1. Kontrolės parametrai:  

Cheminės medžiagos, preparato komponento ribinė vertė darbo aplinkos ore: gamintojas duomenų nepateikia, Lietuvos 

higienos normose duomenų nerasta. 

8.2. Poveikio kontrolė  

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės: Techninės priemonės – bendroji ventiliacija, esant reikalui - 

ištraukiamoji ventiliacija. 

8.2.2. Individualios apsaugos priemonės: Kvėpavimo takų apsauginės priemonės – esant tikimybei įkvėpti aerozolių - 

puskaukės (respiratoriai), dujokaukės.  

Rankų ir odos apsauginės priemonės – apsauginės pirštinės pagal LST EN 374-1, atsparios alkoholiams. Tinkamos 

medžiagos: butilo, nitrilo ar neopreninė guma, PVCh. Būtina įvertinti pirštinių gamintojo nurodomą prasiskverbimo laiką. 

Akių apsauginės priemonės – apsauginiai akiniai arba apsauginis skydelis. 

Kitos odos apsauginės priemonės - darbiniai rūbai, visą pėdą dengianti avalynė. 

Asmens higienos priemonės - laikytis bendrųjų higienos principų, darbo metu nevalgyti, nekramtyti kramtomosios gumos, 

negerti ir nerūkyti. Per darbo pertraukas, po darbo, prieš valgant nusiplauti rankas, persivilkti užterštus drabužius. Darbo 

vietoje apsirūpinti švariu vandeniu akių plovimui, rankoms nusiplauti - muilas ir vanduo. 

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė: Vengti patekimo į aplinką. 

 

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės  

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes  

Išvaizda (kieta, skysta, dujinė) – skystis. 

Juslinės savybės (spalva, kvapas) – bespalvis, be kvapo. 

Vandenilio jonų koncentracijos vertė, pH – 5-7. 

Užšalimo/lydymosi temperatūra, 
o
C – užšąla esant -8 ºC, kristalizuojasi -20 ºC. 

Virimo temperatūra, 
o
C -  115. 

Santykinis tankis, g/cm
3
– 1,10-1,20. 

Degumas – nedegi. 

Sprogumo ribos – netaikoma. 

Oksidavimosi savybės – nėra duomenų. 

Tirpumas – vandenyje tirpsta gerai. 

Pasiskirstymo koeficientas  (n-oktanolis /vanduo) – nėra duomenų. 

Klampumas – nenustatytas. 

Garų slėgis, garų specifinis tankis, garavimo greitis – nėra duomenų. 

9.2. Kita informacija: nėra 
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10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas  

10.1. Reaktingumas  

Produktas  yra nereaktingas normaliomis naudojimo, laikymo ir transportavimo sąlygomis. 

10.2. Cheminis stabiumas  

Normaliomis sąlygomis stabilus, vengti aukštų temperatūrų, degių preparatų ir pan. 

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė. 

Nėra duomenų. 

10.4. Vengtinos sąlygos.  

Nėra duomenų. 

10.5. Nesuderinamos medžiagos.  

Rūgštys. 

10.6. Pavojingi skilimo produktai. 

Azoto oksidai. 

 

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija  

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus toksiškumas bandomiesiems gyvūnams – per virškinimo traktą – LD50 žiurkėms yra 9285 mg/kg. 

Dirginimas – gali dirginti akis ir odą. 

Kancerogeniškumas, mutageniškumas, toksiškumas reprodukcijai – nenustatyti. 

Pasklidimas – nenustatytas. 

Lėtinis poveikis bandomiesiems gyvūnams – nenustatytas. 

Poveikis žmonėms: 

Įkvėpus – įkvėpus galimas nosies gleivinės ir kvėpavimo takų dirginimas. Pernelyg didelis įkvėpimas gali sąlygoti skausmą 

gerklėje, kosėjimą, čiaudėjimą ir dusimą.  

Patekus į akis – stipriai dirgina, skausmas, ašarojimas, gali sukelti akies ragenos pažeidimus. 

Patekus ant odos – gali stipriai sudirginti odą ir sukelti raudonį. Sausina odą. Užsitęsęs ar pakartotinas poveikis gali sukelti 

dermatitą. 

Prarijus – pilvo skausmai, gerklės perštėjimas, vėmimas.  

 

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija  

12.1. Toksiškumas: priskiriamas prie pavojingų vandens ekosistemoms preparatų. 

 - toksiškumas žuvims: LC50 yra 10000 mg/l (lepcomis macrochirus, 96 h) (skaičiuojant pagal kalcio nitratą (CAS 10124-37-

5)); 

- toksiškumas dafnija: EC50 yra 2355 mg/l (dafnija magna, 120 h) (skaičiuojant pagal kalcio nitratą (CAS 10124-37-5)). 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas: Amonio kalcio druska vandenyje išsisklaido į kalcio joną, amonio joną ir nitrato 

anijoną. 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas: nebioakumuliuojasi. 

12.4. Judrumas dirvožemyje: nenustatytas. 

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: cheminė medžiaga neatitinka bioakumuliuojančioms medžiagoms taikomų 

kriterijų, todėl ji negali būti priskiriama prie PBT ir vPvB. 

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis: neturi įtakos nuotekų valymo įrenginių veikimui. 

 

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas  

13.1. Atliekų tvarkymo metodai: draudžiama atliekas pilti į vandens telkinius. Atliekų pakuotės: Daukartinė tara gali būti 

pakartotinai naudojama po nukenksminimo.  

Atliekų kodas: 06 10 02. Tuščios pakuotės kodas  (15 01 02 - plastikinės pakuotės) – perdirbamos (su sąlyga, kad jose nėra 

produkto likučių) . Pakuotės atliekos turi būti šalinamos laikantis visų galiojančių įstatymų ir direktyvų dėl pakuočių atliekų 

tvarkymo. 
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14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą  

14.1. JT numeris - nėra 

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas - nėra 

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s) - nėra 

14.4. Pakuotės grupė - nėra 

14.5. Pavojus aplinkai - nėra 

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams - nėra 

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą – nėra 

 

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą  

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

- Saugos duomenų lapo reikalavimai ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarka (Patvirtinta sveikatos apsaugos 

ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 687, Žin., 2002, Nr. 26-946). 

- Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka. (Patvirtinta aplinkos ministro ir sveikatos 

apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19d. įsakymu Nr. 532/742, aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2002 m. 

birželio 27 d. įsakymo Nr. 345/313 redakcija, Žin., 2002, Nr. 81-3501, pakeitimai, patvirtinti aplinkos ministro ir sveikatos 

apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 4 d įsakymu Nr. 411/V-460, Žin., 2003, Nr. 81(1)-3703 ir 2005 m. rugsėjo 19 d. 

įsakymu Nr. D1-453/V-714, Žin., 2005, Nr. 115-4196). 

- HN 23:2001 Kenksmingų medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore.Bendrieji reikalavimai  

- Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės (Patvirtinta aplinkos ministro 2002 m.birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, Žin., 

2002, Nr. 81-3503). 

- Atliekų tvarkymo taisyklės. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722, 

Žin., 2004, Nr. 68-2381). 

- Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai. (Patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos 1998 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr.77, Žin., 1998, Nr.43-1188). 

- Bendrosios cheminių medžiagų ir preparatų sandėliavimo taisyklės. (Patvirtinta aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 22 d. 

įsakymu Nr. 272, Žin., 1999, Nr. 31-896). 

15.2. Cheminės saugos vertinimas: neatliktas. 

 

16 SKIRSNIS. Kita informacija 

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

išaiškinimai: 

Acute Tox.4 - Ūmus toksiškumas 4 kategorija 

Eye Dam./Irrit 1 –Smarkus akių pažeidimas 

H318 - Smarkiai pažeidžia akis 

H302 – Kenksminga prarijus 

 

 

 

 

 

Peržiūrint saugos duomenų lapą, papildyti ar patikslinti visi saugos duomenų lapo skyriai. 

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys turi būti prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su chemine medžiaga, 

preparatu. Duomenys atitinka mūsų turimas žinias ir yra skirti apibūdinti cheminį produktą saugos ir sveikatos darbe, 

aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomenų lapo informacija bus papildyta atsiradus naujų duomenų apie cheminės 

medžiagos, preparato poveikį sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumažinti arba jiems visiškai 

išvengti. Saugos duomenų lape pateikta informacija neatskleidžia kitų specifinių cheminės medžiagos, preparato savybių. 
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