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1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas  
1.1. Produkto identifikatorius  
Produkto forma  : Mišinys  
Produkto pavadinimas  : Purškiama poliuretano termoizoliacija 

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

1.2.1. Nustatyti naudojimo būdai  
Cheminės medžiagos/ mišinio naudojimas  : Izoliavimo medžiagos. Skirta bendram naudojimui.  

1.2.2. Nerekomenduojama naudoti  
Naudojimo apribojimai  : Nėra papildomos informacijos  

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją  
Gamintojas: 
UAB „Insola“ 
Lauko g. 23, Šventininkų k., Trakų r. sav., LT-21156  

1.4. Pagalbos telefono numeris  
Skubios pagalbos telefono numeris:  

  
Šalis Organizacija / Įmonė Adresas Skubios pagalbos telefono 

numeris 
Komentaras 

Lietuva  Sveikatos apsaugos ministerijos 
Ekstremalių sveikatai situacijų centras 
Apsinuodijimų informacijos biuras visą parą 

Birutės g. 56 
8110 Vilnius  

+370 5 236 20 52  
+370 687 53378  

  

 
2 SKIRSNIS: Galimi pavojai  
2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas  

Klasifikacija pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP] 
Mišiniai/Medžiagos: SDS ES 2015: Pagal reglamentą (ES) 2015/830 (REACH II Priedas)  
 

 

Kenksmingas fizikocheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai  
Nėra papildomos informacijos. 
2.2. Ženklinimo elementai  
Ženklinimas pagal (EB) reglamentą Nr. 1272/2008 [CLP] 
Pavojaus piktogramos (CLP)  

                                                                                                       
    GHS02  GHS07  GHS08        
Signalinis žodis (CLP)  : Pavojinga  
Pavojingos sudedamosios dalys  : Izociano rūgštis, polimetileno polifenileno esteris (P-MDI)  
Pavojingumo frazės (CLP)  : H222 - Ypač degus aerozolis.  
                                                                                            H229 - Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.                                                                       
                                                                                            H315 - Dirgina odą.  
                                                                                            H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.  
                                                                                            H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.  

 H334 - Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti   
kvėpavimą.  

Aerozolis, 1 kategorija  H222;H229     
Odos  ėsdinimas/dirginimas, 2 pavojaus kategorija  H315     
Smarkus akių pažeidimas, dirginimas, 2 kategorija  H319     
Kvėpavimo takų jautrinimas, 1 kategorija  H334     
Odos jautrinimas, 1 kategorija  H317     
Kancerogeniškumas, 2 pavojaus kategorija  H351     
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 
pavojaus kategorija, kvėpavimo takų dirginimas  

H335     

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis, 2 
pavojaus kategorija  

H373   

Visas frazių apie pavojų tekstas: žiūrėti 16 skirsnį.  
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                                                                                            H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.  
                                                                                            H351 - Įtariama, kad sukelia vėžį.  
                                                                                            H373 - Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.  
  
Atsargumo frazės (CLP)  

 
  

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
P201 - Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.  
P202 - Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.  
P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba 
kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.  
P251 - Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.  
P260 - Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.  
P264 - Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas, dilbius ir veidą.  
P271 - Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.  
P272 - Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.  
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) 
apsaugos priemones.  
P284 - Naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.  
P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.  
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.  
P308+P313 - Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.  
P312 - Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į 
gydytoją.  
P321 - Specialus gydymas (žr. papildoma pirmosios pagalbos instrukcija šioje etiketėje).  
P332+P313 - Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.  
P333+P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.  
P337+P313 - Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.  
P342+P311 - Jeigu pasireiškia respiraciniai simptomai: skambinti į APSINUODIJIMŲ  
INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.  
P362+P364 - Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.  
P403+P233 - Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.  
P405 - Laikyti užrakintą.  
P410+P412 - Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F 
temperatūroje.  
P501 - Turinį / talpyklą šalinti pavojingų ar specialiųjų atliekų surinkimo punkte, pagal 
vietos, regiono, nacionalinius ir (arba) tarptautinius nuostatus.  

2.3. Kiti pavojai  
PBT: dar neįvertinta  
vPvB: dar neįvertinta 

 

 
3 SKIRSNIS: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis  
3.1. Medžiagos  
Nėra  
3.2. Mišiniai  
 

Pavadinimas Produkto identifikatorius % Klasifikacija pagal reglamentą (EB) 
Nr. 1272/2008 [CLP] 

Izociano rūgštis, polimetileno polifenileno 
esteris (P-MDI) 

(CAS Nr.) 9016-87-9 
(EC Nr.) 618-498-9 

20 - 50 Acute Tox. 4 (Inhalation: vapour), H332 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 
Resp. Sens. 1, H334 
Skin Sens. 1, H317 
Carc. 2, H351 
STOT SE 3, H335 
STOT RE 2, H373 

Tris(I-chloro-2-propilo) fosfatas (EC Nr.) 911-815-4  
(REACH Nr.) 01-2119486772-26-0009 

5 - 15 Acute Tox. 4 (Oral), H302 

Izobutanas (CAS Nr.) 75-28-5 
(EC Nr.) 200-857-2 
(Indekso Nr.) 601-004-00-0 
(REACH Nr.) 01-2119485395-27-0023 

2 - 8 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas 

Dimetileteris (CAS Nr.) 115-10-6 
(EC Nr.) 204-065-8 
(Indekso Nr.) 603-019-00-8 

2 - 8 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas (Comp.), H280 
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(REACH Nr.) 01-2119472128-37-0001 

2,2'-Dimorfolinildietilo eteris (CAS Nr.) 6425-39-4 
(EC Nr.) 229-194-7 
(REACH Nr.) 01-2119969278-20 

0 - 1,5 Skin Irrit. 2, H315 
Eye Irrit. 2, H319 

  

Visas H frazių tekstas: žr. 16 skirsnį  
 
4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonės  
4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas  
Bendros pirmosios pagalbos priemonės  : Niekada nieko neduoti per burną sąmonę netekusiam žmogui. Jei prastai jaučiasi, kreiptis 

medicininės pagalbos (jei įmanoma, parodyti etiketę).  

 
  
Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus  : Jeigu nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, išnešti jį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, 

leidžianti laisvai kvėpuoti. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ INFORMACIJOS 
BIURĄ/kreiptis į gydytoją.  

Pirmosios pagalbos priemonės medžiagai patekus ant 
odos  

: Kruopščiai nuplauti muilu ir vandeniu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos 
apsivelkant. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.  

Pirmosios pagalbos priemonės medžiagai patekus į 
akis  

: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu 
lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į 
gydytoją.  

Pirmosios pagalbos priemonės prarijus  : Išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. Gauti medicininę pagalbą.  

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)  
Simptomai / poveikis  : Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Įtariama, kad sukelia 
vėžį.  
Simptomai / poveikis įkvėpus  : Dusulys. Gali dirginti kvėpavimo takus. Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos 

simptomus arba apsunkinti kvėpavimą.  
Simptomai / poveikis patekus ant odos  : Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją.  

Simptomai / poveikis patekus į akis  : Sukelia smarkų akių dirginimą.  

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą  
Gydyti simptomiškai. Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų informacijos biurą; tel. +370 5 236 
20 52, +370 687 53378. 
 
5 SKIRSNIS: Priešgaisrinės priemonės  
5.1. Gesinimo priemonės  
Tinkamos gesinimo priemonės : Putos. Sausi milteliai. Anglies dioksidas. Vandens dulksna. Smėlis.  
Netinkamos gesinimo priemonės : Nenaudoti stiprios vandens srovės.  
5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai  
Gaisro pavojus  : Ypač degus aerozolis.  
Sprogimo pavojus  : Karštis gali padidinti slėgį, sugadinti uždarytą talpą, paskleisti ugnį ir sukelti nudegimų ir 

sužalojimų riziką.  
5.3. Patarimai gaisrininkams  
Priešgaisrinės priemonės  : Pašalinti visus uždegimo šaltinius, jeigu galima tai saugiai padaryti. Gaisrą gesinti iš toli dėl 

sprogimo pavojaus. Saugoti nuo užsidegimo šaltinių.  
Priešgaisrinės priemonės  : Neapsaugotų talpų vėsinimui naudoti vandens purslus ar rūką. Gesinant bet kokio pobūdžio 

cheminį gaisrą, laikytis atsargumo priemonių. Vengti, kad gaisro gesinimo vanduo nepatektų 
į aplinką. NEGESINTI gaisro, jeigu ugnis pasiekia talpas. Evakuoti zoną.  

Apsauga gaisro gesinimo metu  : Neiti į gaisro vietą be apsauginės įrangos, įskaitant kvėpavimo apsaugą. Dėvėti autonominius 
kvėpavimo aparatus. Dėvėti ugniai/liepsnai atsparius/antipireninius drabužius. EN469.  

 
6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės  
6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros  
Bendra informacija  : Vengti tiesioginės liepsnos. Nerūkyti. Jei įmanoma be nereikalingos rizikos, izoliuoti gaisro 

šaltinį. Pašalinti uždegimo šaltinius. Norint išvengti statinės elektros iškrovos, būti itin 
atsargiems. Visiškai vengti sąlyčio su akimis ir oda bei neįkvėpti garų ir miglos. Naudoti 
reikalaujamas asmens apsaugos priemones.  

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams  
Apsauginė įranga  : Žiūrėti 8.2 skirsnyje.  

Avarinių atvejų planai  : Evakuoti nereikalingą personalą.  

6.1.2. Pagalbos teikėjams  



Purškiama poliuretano termoizoliacija INSOLA  

Saugos duomenų lapas  pagal Reglamentą (ES) Nr. 830/2015 

 
 

2021.07.07 (Versija: 1.0)                                                                       LT (lietuvių)                                                                                       4/13  

Apsauginė įranga  : Žiūrėti 8.2 skirsnyje.  
Avarinių atvejų planai  : Išvėdinti patalpas.  
6.2. Ekologinės atsargumo priemonės  
Vengti patekimą į nutekamuosius ir paviršinius vandenis.  

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės  
Izoliavimas  : Sulaikyti išsiliejimą pylimų pagalba arba absorbentais, siekiant užkirsti kelią patekimui į 

nutekamuosius ar paviršinius vandenis.  
Išvalymo procedūros  : Išsipylusias medžiagas kaip įmanoma greičiau užberti inertinėmis kietosiomis medžiagomis, 

pvz., moliu arba diatomine žeme. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Laikyti atokiau nuo kitų 
medžiagų.  

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 
Dėl asmens apsaugos priemonių, žiūrėti 8 skirsnį. Dėl atliekų tvarkymo, žiūrėti 13 skirsnį. 
 
7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandėliavimas  
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės  
Tvarkymo metu atsirandantys papildomi pavojai  : Pavojingos atliekos, galinčios sprogti. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.  

Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės  : Rankas ir kitas paveiktas sritis plaukite švelniu muilu ir vandeniu prieš valgydami, gerdami 
ar rūkydami bei palikdami darbo vietą. Norėdami užkirsti kelią garų formavimuisi, darbo 
patalpas gerai ventiliuokite. Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. Naudoti 
tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Visiškai vengti kontakto su akimis ir oda bei 
neįkvėpti garų ir miglos. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Naudoti 
tik kibirkščių nekeliančius įrankius. Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. 
Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti 
visi saugos įspėjimai.  

Higienos priemonės  : Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Elkitės pagal tinkamas pramoninės 
higienos ir saugos taisykles. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.  
Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.  

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus  
Techninės priemonės  : Reikia vadovautis tinkamo įžeminimo procedūromis, siekiant išvengti statinės elektros 

iškrovos.  
Laikymo sąlygos  : Laikyti tik originalioje talpoje vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Nelaikyti aukštesnėje kaip 

50 °C/122 °F temperatūroje. Laikykite nuo ugnies apsaugotoje vietoje. Talpyklą laikyti 
sandariai uždarytą.  

Nesuderinami produktai  : Stiprios bazės. Stiprios rūgštys. Oksiduojanti medžiaga.  
Nesuderinamos medžiagos  : Uždegimo šaltiniai. Tiesioginiai saulės spinduliai. Šilumos šaltiniai.  
Šilumos ir užsidegimo šaltiniai  : Saugoti nuo karščio, kibirkščių ir ugnies.  
Laikymas bendroje patalpoje  : Nesuderinamos medžiagos.  

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)  
Izoliavimo medžiagos.  
 
8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolė/asmens apsauga  
8.1. Kontrolės parametrai  

  

Dimetilo eteris (CAS Nr. 115-10-6)  

ES  Pavadinimas  Dimetileteris  

ES  IOELV TWA (mg/m³)  1920 mg/m³  

ES  IOELV TWA (ppm)  1000 ppm  

 
Lietuvos higienos norma HN 23:2011: 

 
Cheminė medžiaga 

Ribinis dydis  
Pastabos Ilgalaikio poveikio 

ribinis dydis 
(IPRD) 

Trumpalaikio 
poveikio ribinis 
dydis (TPRD) 

Neviršytinas 
ribinis dydis 

(NRD) 

Poveikio 
sveikatai 
ypatumų 
žymenys Pavadinimas CAS Nr. mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

Dimetileteris 115-10-6 1920 1000 2280 1500 – – – – 
Metileno bisfenilizocianatas 
(MDI) 

101-68-8 0,05 0,005 – – 0,1 0,01 J * 

*Pastaba: J – jautrinantis poveikis. Nustatytas 5 min. poveikio trukmės NRD. Tas pats RD, išreikštas ppm, taikomas izocianatams, kurių RD 
nenustatytas. Ši nuostata taikoma ir dulkių ar lašelių (aerozolių) pavidalo izocianatams, įskaitant prepolimerizuotus izocianatus (aduktus). Skirtingų 
medžiagų RD, išreikšti mg/m3, yra skirtingi. 
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8.2. Poveikio kontrolė  
Atitinkamos techninio valdymo priemonės:  
Vengti purslų susidarymo. Galimo poveikio vietose įrengti lengvai prieinamus avarinius akių plovimo įrangą ir saugumo dušus. Užtikrinti gerą darbo  
vietos ventiliaciją. Vadovautis tinkamo įžeminimo procedūromis, siekiant išvengti statinės elektros iškrovos. Įrengti vietinę ištraukiamąją arba bendrą 
ištraukiamąją patalpos ventiliaciją.  

Asmeninės apsaugos priemonės:  
Vengti atsitiktinio poveikio.    

Rankų apsauga:  

Dėvėti tinkamas pirštines, atsparias cheminių medžiagų prasiskverbimui: Nitrilo gumos pirštinės. Natūralios gumos pirštinės. Neopreno/butilo gumos 
pirštinės. EN 374  

 Akių apsauga:  

Apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais. Gerai priglundantys apsauginiai akiniai. EN166  
  

Odos ir kūno apsaugos priemonės:  

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. Apsauginiai drabužiai ilgomis rankovėmis  
   

Kvėpavimo takų apsauga:  

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. Naudoti atestuotą respiratorių su alyvos/miglos kasetėmis.  
 

 Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas:  
Užkirsti kelią nuotėkių ir išsiliejimų atsiradimui.  

Kita informacija:  
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.  
 
9 SKIRSNIS: Fizinės ir cheminės savybės  
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes  
 
Forma : Skystis  
Išvaizda  : Aerozolis.  
Spalva  : Oranžinė.  
Kvapas  : Švelnus.  
Kvapo atsiradimo slenkstis  : Nėra duomenų. 

 pH  : 7  
Santykis garavimo greitis (butilacetato)  : Nėra duomenų. 
Lydymosi / užšalimo temperatūra  : Nėra duomenų. 
Virimo temperatūra : Nėra duomenų. 
Pliūpsnio temperatūra : 320 °C. 
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra  : Nėra duomenų. 
Skilimo temperatūra  : Nėra duomenų. 
Degumas (kietos medžiagos, dujos)  : Ypač degus aerozolis.  
Garų slėgis  : Nėra duomenų. 
Santykinis garų tankis esant 20 °C  : Nėra duomenų. 
Santykinis tankis  : Nėra duomenų. 
Tankis  : 17 - 25 kg/m³  
Tirpumas  : Nėra duomenų. 
Pasiskirstymo koeficientas 
(n-oktanolis/vanduo) Log Pow  

 
: Nėra duomenų. 

Klampa, kinematinė  : Nėra duomenų. 
Klampa, dinaminė  : Nėra duomenų. 
Sprogstamosios savybės  : Nėra duomenų. 
Oksidacinės savybės  : Nėra duomenų. 



Purškiama poliuretano termoizoliacija INSOLA  

Saugos duomenų lapas  pagal Reglamentą (ES) Nr. 830/2015 

 
 

2021.07.07 (Versija: 1.0)                                                                       LT (lietuvių)                                                                                       6/13  

 
9.2. Kita informacija  
Nėra papildomos informacijos. 
 
10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktingumas  
10.1. Reaktingumas  
Nėra žinomų pavojingų reakcijų.  

10.2. Cheminis stabilumas  
Ypač degus aerozolis. Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti. Ypač didelė sprogimo rizika smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių 
atveju.  
10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 
Pavojinga polimerizacija nevyksta.  

10.4. Vengtinos sąlygos  
Tiesioginiai saulės spinduliai. Itin aukštos ar žemos temperatūros. Karštis. Kibirkštys. Atvira liepsna. Perkaitimas.  
10.5. Nesuderinamos medžiagos  
Stiprios rūgštys. Stiprios bazės. Oksiduojančios medžiagos.  

10.6. Pavojingi skilimo produktai  
Anglies monoksidas. Anglies dioksidas.  
 
11 SKIRSNIS: Toksikologinė informacija  
11.1. Informacija apie toksinį poveikį  
Ūmus toksiškumas (per burną)  : Neklasifikuojama  
Ūmus toksiškumas (per odą)  : Neklasifikuojama  

Ūmus toksiškumas (įkvėpus)  : Neklasifikuojama  
  
Tris(I-chloro-2-propilo) fosfatas 

LD50 prarijus, žiurkė  632 mg/kg patelė  

LD50 oda, triušis  > 2000 mg/kg  

LC50 įkvėpus, žiurkė (mg/l)  > 7 mg/l/4h  

  
2,2'-Dimorfolinildietilo eteris (CAS Nr. 6425-39-4)  

LD50 prarijus, žiurkė  2025 mg/kg  

LD50 oda, triušis  3038 mg/kg  

  
Dimetileteris (CAS Nr. 115-10-6)  

LC50 įkvėpus, žiurkė (ppm)  164000 ppm/4val.  

  
Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas  : Dirgina odą.  
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas  : Sukelia smarkų akių dirginimą.  
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas  : Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. Gali 

sukelti alerginę odos reakciją.  
 
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms  :Neklasifikuojama. 

Kancerogeniškumas  : Įtariama, kad sukelia vėžį.  
Kita informacija  : Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 
 
Izociano rūgštis, polimetileno polifenileno esteris (P-MDI) (CAS Nr. 9016-87-9)  

IARC grupė  3 – Neklasifikuojama.  

  
Toksiškumas reprodukcijai  : Neklasifikuojama. 

Kita informacija   : Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų . 

STOT (vienkartinis poveikis)   : Gali dirginti kvėpavimo takus.  
STOT (kartotinis poveikis)   : Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.  
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Aspiracijos pavojus  : Neklasifikuojama. 

Kita informacija  : Atsižvelgiant į turimus duomenis neatitinka klasifikavimo kriterijų. 

 
12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija  
12.1. Toksiškumas   

Ūmus toksiškumas vandens organizmams  : Neklasifikuojama. 
Lėtinis toksiškumas vandens organizmams  : Neklasifikuojama. 
  
Tris(I-chloro-2-propilo) fosfatas 

LC50 žuvys  56,2 mg/l 96 val.  

EC50 dafnijos 131 mg/l 48 val.  

EC50 72val. dumbliai  82 mg/l 72 val. 

  
2,2'-Dimorfolinildietilo eteris (CAS Nr. 6425-39-4) 

LC50 žuvys  2150 mg/l 96 val.  

  
Dimetileteris (CAS Nr. 115-10-6) 

LC50 žuvys > 4,1 g/l  

EC50 dafnijos > 4,4 g/l  

  
Izociano rūgštis, polimetileno polifenileno esteris (P-MDI) (CAS Nr. 9016-87-9) 

LC50 žuvys  > 1000 mg/l 96 val.  

EC50 dafnijos > 500 mg/l 24 val. 

 
12.2. Patvarumas ir skaidomumas  
Purškiama poliuretano termoizoliacija POLYNOR   

Patvarumas ir skaidomumas  Nenustatytas.  

  
Tris(I-chloro-2-propilo) fosfatas 

Patvarumas ir skaidomumas  Biologiškai lengvai neskaidomas.  

Biologinis skaidymas  0 - 14 % 28 d . 

  
2,2'-Dimorfolinildietilo eteris (CAS Nr. 6425-39-4) 

Patvarumas ir skaidomumas  Biologiškai lengvai neskaidomas.  

Biologinis skaidymas  1 - 4 % 28 d. 

  
Izociano rūgštis, polimetileno polifenileno esteris (P-MDI) (CAS Nr. 9016-87-9) 

Patvarumas ir skaidomumas  Biologiškai lengvai neskaidomas.  

BOD (% ThOD)  < 10 % ThOD  

 
12.3. Bioakumuliacijos potencialas  
Purškiama poliuretano termoizoliacija POLYNOR   

Bioakumuliacijos potencialas  Nenustatytas.  
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Tris(I-chloro-2-propilo) fosfatas 

Biokoncentracijos faktorius (BCF REACH)  0,8 - <14  

Pasiskirstymo koeficientas 
(n-oktanolis/vanduo) Log Pow 

2,68  

 

 Izociano rūgštis, polimetileno polifenileno esteris (P-MDI) (CAS Nr. 9016-87-9) 

Bioakumuliacijos potencialas  Ženkliai biologiškai nesikaupia.  

 
12.4. Judumas dirvožemyje  
Nėra papildomos informacijos. 
 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai  
Purškiama poliuretano termoizoliacija POLYNOR   

PBT: dar neįvertinta.  

vPvB: dar neįvertinta.  

Komponentas  

Dimetileteris (CAS Nr. 115-10-6)  Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų PBT kriterijų. 
Ši medžiaga/mišinys neatitinka REACH reglamento XIII priede nurodytų vPvB kriterijų. 

 
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis  
Kita informacija  : Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  
 
13 SKIRSNIS: Atliekų tvarkymas  
13.1. Atliekų tvarkymo metodai  
Rekomendacijos dėl atliekų išmetimo  : Šalinti pagal vietos/nacionalines taisykles. Slėginė talpa. Nepradurti ir nedeginti net 

panaudoto.  
Kita informacija  : Degūs garai gali kauptis talpoje.  
Ekologija – atliekos  : Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  
Europos atliekų katalogo kodas (LoW)  : Utilizuoti ES teritorijoje naudojant atitinkamą kodą pagal Europos Atliekų Katalogą (EWC).  
Kodas HP  : HP3 - „Degiosios“:   

— degiosios skystos atliekos: skystos atliekos, kurių pliūpsnio temperatūra yra mažesnė 
negu 60 °C, arba gazolio, dyzelio ir lengvųjų krosnių kuro atliekos, kurių pliūpsnio 
temperatūra yra > 55 °C ir ≤ 75 °C;   
— degiosios piroforinės skystos ir kietos atliekos: kietos ar skystos atliekos, kurių net mažas 
kiekis per penkias minutes užsidega dėl sąlyčio su oru;   
— degiosios kietos atliekos: kietos atliekos, kurios lengvai dega arba dėl trinties gali sukelti 
gaisrą ar jį paskatinti;   
— degiosios dujinės atliekos: dujinės atliekos, kurios yra degios ore esant 20 °C ir 
normaliajam 101,3 kPa slėgiui;   
— su vandeniu reaguojančios atliekos: atliekos, kurios dėl sąlyčio su vandeniu išskiria 
pavojingą degių dujų kiekį;   
— kitos degiosios atliekos: degūs aerozoliai, degios savaime kaistančios atliekos, degūs 
organiniai peroksidai ir degios savaime reaguojančios atliekos.  
HP4 - „Dirginančios – dirgina odą ir pažeidžia akis“: atliekos, kurios patekusios ant odos arba 
į akis gali sudirginti odą arba pažeisti akis.  
HP13 - „Jautrinančios“: atliekos, kurių sudėtyje yra viena arba daugiau medžiagų, kurios, 
turimomis žiniomis, sukelia odą arba kvėpavimo organus jautrinantį poveikį.  
HP7 - „Kancerogeninės“: atliekos, kurios sukelia vėžį arba padidina susirgimo vėžiu tikimybę.  
HP5 - „Specifiškai toksiškos konkrečiam organui (STOT)/Toksiškos įkvėpus“: atliekos, kurios 
gali sukelti specifinį toksiškumą konkrečiam organui po vienkartinio arba pakartotinio 
poveikio, arba kurios sukelia ūmų toksinį poveikį įkvėpus.  

 
Vadovautis LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis” (Žin. 1999, Nr. 63-2065 ir vėlesni 
pakeitimai). Atliekos ir pakuotė utilizuojamos pagal galiojančius teisės aktus. 

 
14 SKIRSNIS: Informacija apie gabenimą  
Produktas priskiriamas pavojingų medžiagų/mišinių kategorijai ir jam taikomi Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais ADR 
/ RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA reikalavimai. 
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14.1. JT numeris  
JT numeris (ADR)  

T  
: : 1950  

JT numeris (IMDG)  : 1950  
JT numeris (IATA)  : 1950  
JT numeris (ADN)  : 1950  
JT numeris (RID)  : 1950  
 
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas  
Teisingas krovinio pavadinimas (ADR)  : AEROZOLIAI  
Teisingas krovinio pavadinimas (IMDG)  : AEROZOLIAI  
Teisingas krovinio pavadinimas (IATA)  : AEROZOLIAI  
Teisingas krovinio pavadinimas (ADN)  : AEROZOLIAI  
Teisingas krovinio pavadinimas (RID) : AEROZOLIAI 
Transportavimo dokumentų aprašymas (ADR)  : UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1, (D)  
Transportavimo dokumentų aprašymas (IMDG)  : UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1  
Transportavimo dokumentų aprašymas (IATA)  : UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1  
Transportavimo dokumentų aprašymas (ADN)  : UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1  
Transportavimo dokumentų aprašymas (RID)  : UN 1950 AEROZOLIAI, 2.1  
 
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)  
ADR 

 

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (ADR)  : 2.1 
Pavojingumo ženklinimas (ADR)  : 2.1 
 : 

  
 
IMDG  

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (IMDG)  : 2.1 
Pavojingumo ženklinimas (IMDG)  : 2.1 

 : 

  
 
IATA  

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (IATA)  : 2.1 
Pavojingumo ženklinimas (IATA)  : 2.1 
 : 

  
 
ADN  

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (ADN)  : 2.1 
Pavojingumo ženklinimas (ADN)  : 2.1 
 : 

  
 
RID  

Gabenimo pavojingumo klasė (-s) (RID)  : 2.1 
Pavojingumo ženklinimas (RID)  : 2.1 
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 : 

  
 
14.5. Pavojus aplinkai  

Pavojus aplinkai  : Ne.  
Jūros teršalas  : Ne.    
  
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams  
Sausumos transportas  
Klasifikavimo kodas (ADR)   : 5F   
Specialiosios nuostatos (ADR)  : 190, 327, 344, 625  
Riboti kiekiai (ADR)  : 1l  
Nekontroliuojami kiekiai (ADR)  : E0  
Pakavimo instrukcijos (ADR)  : P207  
Specialiosios pakavimo nuostatos (ADR)  : PP87, RR6, L2   
Specialios nuostatos taikomos mišriam pakavimui 
(ADR)  

: MP9   

Transporto kategorija (ADR)  : 2  
Specialios vežimo nuostatos - Pakuotės (ADR)  : V14  
Specialios vežimo nuostatos - Pakrovimas, iškrovimas 
ir krovinių tvarkymas (ADR)  

: CV9, CV12  

Specialios vežimo nuostatos - Eksploatacija (ADR)  : S2  
Tunelio apribojimo kodas (ADR)  

Jūrų transportas  

: D   

Specialiosios nuostatos (IMDG)  : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959  
Pakavimo instrukcijos  (IMDG)  : P207, LP200  
Specialiosios pakavimo nuostatos (IMDG)  : PP87, L2  
EmS Nr. (Ugnis)  : F-D  
EmS Nr. (Nutekėjimas)  : S-U  
Pakrovimo kategorija (IMDG)  : Jokio (-ios)  
Sudėjimas ir apdorojimas (IMDG)  : SW1, SW22  
Atskyrimas (IMDG)  

Oro transportas  
: SG69  

Išskyrus kiekius keleiviniams ir krovininiams orlaiviams 
(IATA)  

: E0  

Riboti kiekiai keleiviniams ir kroviniams orlaiviams 
(IATA)  

: Y203  

Didžiausias grynas kiekis, kai kiekis yra ribotas, 
keleiviniams ir krovininiams orlaiviams (IATA)  

: 30kgG   

Pakavimo instrukcija keleiviniams ir krovininiams 
orlaiviams (IATA)  

: 203  

Didžiausias grynas kiekis keleiviniams ir krovininiams 
orlaiviams (IATA)  

: 75kg  

Pakavimo instrukcija tik krovininiu orlaiviu (IATA)  : 203  
Didžiausias grynas kiekis tik krovininiu orlaiviu  : 150kg  
(IATA)  
Specialiosios nuostatos (IATA)  : A145, A167, A802  
ERG kodas (IATA)  

Vidaus vandens transportas  
: 10L  

Klasifikavimo kodas (ADN)  : 5F   
Specialiosios nuostatos (ADN)  : 190, 327, 344, 625  
Riboti kiekiai (ADN)  : 1 L  
Nekontroliuojami kiekiai (ADN)  : E0  
Reikalinga įranga (ADN)  : PP, EX, A  
Vėdinimas (ADN)  : VE01, VE04   
Mėlynų kūgių / šviesų skaičius (ADN)  

Geležinkelių transportas  

: 1  
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Klasifikavimo kodas (RID)  : 5F   
Specialiosios nuostatos (RID)  : 190, 327, 344, 625  
Riboti kiekiai (RID)  : 1L  
Nekontroliuojami kiekiai (RID)  : E0  
Pakavimo instrukcijos  (RID)  : P207, LP200  
Specialiosios pakavimo nuostatos (RID)  : PP87, RR6, L2  
Specialios nuostatos mišriam pakavimui (RID)  : MP9   
Transporto kategorija (RID)  : 2  
Specialios vežimo nuostatos - Pakuotės (RID)  : W14  
Specialios vežimo nuostatos - Pakrovimas, iškrovimas 
ir krovinių tvarkymas (RID) 

: CW9, CW12 

Skubios siuntos (RID) : CE2 
Pavojaus identifikavimo Nr. (RID) : 23 
 
14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos 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  

15.1.1. ES nuostatos  
Nėra medžiagų, kurias riboja REACH XVII priedas. 
Nėra jokios medžiagos iš REACH kandidato sąrašo. 
Nėra jokios medžiagos, įtrauktos į REACH priedą. 

Direktyva 2012/18/EU (SEVESO III). 

15.1.2. Nacionalinės nuostatos  
Nėra papildomos informacijos. 
 
15.2. Cheminės saugos vertinimas  
Šio produkto cheminės saugos vertinimas neatliktas. 
 
16 SKIRSNIS: Kita informacija  
 

Santrumpos ir akronimai:  

 ATE : Ūmaus toksiškumo įvertis. 

CAS  : Cheminių medžiagų santrumpų registravimo tarnybos numeris. 

 CLP : Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas. 

 EC50 : Efektyvi koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė efektyvi koncentracija). 

 EWC : Europos atliekų katalogo kodas (LoW). 

 GHS : Pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų bei preparatų klasifikavimo ir ženklinimo sistema. 

 LD50 : Mirtina dozė 50 proc. tirtos populiacijos (vidutinė mirtina dozė). 

 STEL : Trumpalaikio poveikio ribinė vertė. 

 TWA : Vidutinė vertė per darbo dieną. 

 
Naudoti teisės aktai  : Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, 

įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies 
keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis 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. 

 : Komisijos reglamentas (ES) Nr. 830/2015, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). 

 : Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių 
klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis Direktyvas 67/548/EEB bei 
1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006. 
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 : Komisijos reglamentas (ES) Nr. 918/2016, kuriuo siekiant priderinti prie technikos ir mokslo pažangos iš 
dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir 
mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. 

 : Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. V-824/A1-389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 
"Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji 
reikalavimai" patvirtinimo“. 

 : Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 348 „Dėl Pakuočių ir pakuočių 
atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. 

 : Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo 
taisyklių patvirtinimo“. 

 : Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. A1-331 
„Dėl Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis nuostatų patvirtinimo“. 

 : Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR). 

Nuorodos į svarbiausią literatūrą ir  
duomenų šaltiniai : Europos cheminių medžiagų biuro (ECB), Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), Švedijos 

cheminių medžiagų agentūros (KEMI), Tarptautinės laboratorijų organizacijos (ILO), TOXNET internetinių  
 svetainių pateikti duomenys.  
  
Kita informacija  : Nėra.  
 

Visas H ir EUH frazių tekstas: 

Acute Tox. 4 (Inhalation: vapour)  Ūmus toksiškumas (įkvėpimas: garai) Kategorija 4  

Acute Tox. 4 (Oral)  Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 pavojaus kategorija  

Carc. 2  Kancerogeniškumas, 2 pavojaus kategorija  

Eye Irrit. 2  Smarkus akių pažeidimas, dirginimas, 2 kategorija  

Flam. Gas 1  Degiosios dujos, 1 pavojaus kategorija  

Press. Gas  Slėgio veikiamos dujos  

Press. Gas (Comp.)  Suslėgtos dujos : Suspaustos dujos  

Resp. Sens. 1  Kvėpavimo takų jautrinimas, 1 kategorija  

Skin Irrit. 2  Odos  ėsdinimas/dirginimas, 2 pavojaus kategorija  

Skin Sens. 1  Odos jautrinimas, 1 kategorija  

STOT RE 2  Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis, 2 pavojaus kategorija  

STOT SE 3  Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis, 3 pavojaus kategorija, kvėpavimo takų 

dirginimas  

H220 Ypač degios dujos. 

H222 Ypač degus aerozolis. 

H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. 

H280 Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti. 

H302 Kenksminga prarijus. 

H315 Dirgina odą. 

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. 

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. 

H332 Kenksminga įkvėpus. 

H334 Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą. 

H335 Gali dirginti kvėpavimo takus. 

H351 Įtariama, kad sukelia vėžį. 

H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. 

  

Naudojama klasifikacija ir veiksmai, norint nustatyti mišinių klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]:    

Aerosol 1  H222; H229  ekspertų nuomonė  

Skin Irrit. 2  H315  skaičiavimo metodas  

Eye Irrit. 2  H319  skaičiavimo metodas  



Purškiama poliuretano termoizoliacija INSOLA  

Saugos duomenų lapas  pagal Reglamentą (ES) Nr. 830/2015 
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Resp. Sens. 1  H334  skaičiavimo metodas  

Skin Sens. 1  H317  skaičiavimo metodas  

Carc. 2  H351  skaičiavimo metodas  

STOT SE 3  H335  skaičiavimo metodas  

STOT RE 2  H373  skaičiavimo metodas  

  
Atsakomybės ribojimas: 
Ši informacija paremta mūsų turimomis žiniomis ir skirta aprašyti produktą sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikėtų suvokti kaip 
užtikrinančios specifines produkto savybes. 


