SAUGOS DUOMENŲ
LAP AS
ExoSAP-IT™
Saugos duomenų lapas (SDL) paruoštas laikantis 29 CFR 1910.1200 ir Komisijos reglamento (ES) Nr. 453/2010, iš dalies
keičiančio reglamentą Nr. 1907/2006 (REACH), ir EK reglamento Nr. 1272/2008 (CLP).

1. MEDŽIAGOS ARBA PREPARATO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS
1.1

Produkto
identifikatorius

„ExoSAP-IT“

Produkto kategorijos
identifikatorius

5300025, 22000D, 5311025D, 22110D, 5320025, 22200D, 5351025, 22510D,
5341025D, 22410D, 5330025, 22300D, A15571, A15573, 5331025

Sinonimai

Nėra

SDL peržiūros data

Žr. dokumento pabaigoje

1.2

Susijęs nustatytas
medžiagos ar mišinio
panaudojimas ir
draudimas naudoti

Skirta ST016, ST016-1, STS016, STS016-1 ir STS016-2

1.3

Gamintojas

„One Lambda, Inc.“

El. paštas

1lambda-TechSupport@thermofisher.com

Skubios pagalbos
telefono numeris

Dėl pavojingų medžiagų (arba pavojingų krovinių)
išsiliejimo, nuotėkio, gaisro, poveikio ar nelaimingo atsitikimo
skambinkite CHEMTREC (24 val. per parą)
1-800-424-9300 CCN 836833 JAV ir Kanadoje
+1-703-741-5970 už JAV ir Kanados ribų

1.4

2. PAVOJŲ IDENTIFIKAVIMAS
2.1

Medžiagų ar mišinių
klasifikavimas

GHS klasifikacija:
Neklasifikuojamas kaip pavojingas
ES preparatų klasifikacija (1999/45/EK):
neklasifikuojamas kaip pavojingas

2.2
2.3

Etiketės elementai
Kiti pavojai

Nereikalingi
Nėra

3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS
3.2

Mišinys

Chemikalas

CAS / EINECS
numeris

Kiekis
(gm%)

Glicerolis
56-81-5/200-289-5
40-70%
Informaciją apie GHS ir ES klasifikaciją žr. 16 skyriuje.

CLP/GHS/ ES
(67/548/EEB)
Klasifikacija
Neklasifikuota

Visi kiti komponentai nepavojingi pagal JAV OSHA Klasifikavimo ir pranešimo apie
keliamą pavojų reglamentą (29 CFR 1910.1200), Kanados WHMIS reglamentus ir ES
direktyvas dėl pavojingų medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir žymėjimo.

www.onelambda.com
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Peržiūros data:
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4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS
4.1

Pirmosios pagalbos
priemonių aprašas

Patekus į akis: gausiai plaukite vandeniu. Jei akys sudirgintos ir sudirgimas
nepraeina, kreipkitės į gydytoją.
Patekus ant odos: plaukite odą muilu ir gausiai skalaukite vandeniu. Jei akys
sudirgintos ir sudirgimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją. Prieš dėvėdami
pakartotinai, išskalbkite užterštus drabužius.
Prarijus: skalaukite burną vandeniu. Tada išgerkite 1–2 stiklines vandens. Jei prastai
jaučiatės, kreipkitės į gydytoją.
Įkvėpus: išeikite į gryną orą. Jei tampa sunku ar nemalonu kvėpuoti ir tai nepraeina,
kreipkitės į gydytoją.

4.2

4.3

Svarbiausi simptomai ir
poveikis (ūmus ir
uždelstas)
Nurodymas apie bet
kokios neatidėliotinos
medicinos pagalbos ir
specialaus gydymo
poreikį

dėl ilgalaikio ar pakartotinio poveikio gali kilti nesmarkus akių ir odos sudirgimas.
Įkvėpus aerozolio gali būti nesmarkiai sudirginti kvėpavimo takai.
skubios medicininės pagalbos nereikia.

5. PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS PRIEMONĖS
5.1

Gaisro gesinimo
priemonės

naudokite bet kokias priemones, tinkančias kilusiam gaisrui gesinti.
DRAUDŽIAMOS naudoti gaisro gesinimo priemonės: Nežinoma.

5.2

Specialūs medžiagos ar
mišinio keliami pavojai:

nežinoma.
Pavojingi degimo produktai: Degdamas išskiria anglies ir azoto oksidus.

5.3

Patarimai ugniagesiams

dėvėkite kvėpavimo aparatus ir apsauginius drabužius, kad medžiagos nepatektų ant
odos ir į akis.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
6.1

6.2
6.3
6.4

Asmeninės atsargumo
priemonės, apsauginė
įranga ir avarinės
procedūros
Ekologinės atsargumo
priemonės
Izoliavimo ir valymo
procedūros bei
priemonės
Nuorodos į kitus
skyrius
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Valydami dėvėkite apsauginę aprangą. Venkite ilgo kontakto su oda ir akimis.

Nežinoma.
Izoliuokite išsiliejusią medžiagą ir ją surinkite inertiška sugeriamąja medžiaga.
Medžiagą sudėkite į tinkamą atliekų talpyklą. Likučius nuplaukite vandeniu.
informaciją apie tinkamą asmens apsaugos įrangą žr. 8 skyriuje, informaciją apie
tinkamus atliekų utilizavimo metodus – 13 skyriuje.
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7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS
7.1

Su saugiu tvarkymu
susijusios atsargumo
priemonės

Dėvėkite laboratorinį chalatą, apsauginius akinius ir cheminėms medžiagoms
atsparias pirštines. Laikykitės geros darbo laboratorijoje praktikos. Venkite ilgo
kontakto su akimis, oda ir drabužiais. Po darbo kruopščiai nusiplaukite rankas.

7.2

Saugaus sandėliavimo
sąlygos, įskaitant visus
nesuderinamumus
Konkretus (-ūs)
galutinio naudojimo
būdas (-ai)

informaciją apie laikymą žr. gaminio etiketėje.

7.3

8. POVEIKIO KONTROLĖ / ASMENS APSAUGA
8.1

8.2

Kontrolės parametrai

Poveikio kontrolė

Chemikalas

Ribinės poveikio vertės darbo aplinkoje /
šaltinis Glicerolis

Glicerolis

5 mg/m3 (įkvėpiamoji dalis), 15 mg/m3 (bendrasis
dulkių kiekis) TWA OSHA PEL
50 mg/m3 (įkvepiamas) TWA, 100 mg/m3
(įkvepiamas) STEL DFG MAK
10 mg/m3 TWA UK WEL (kaip aerozolis)
10 mg/m3 TWA Prancūzija, Ispanija, Belgija

Techninio valdymo priemonės: norint įprastai naudoti, pakanka įprastos
laboratorijos ventiliacijos.
Kvėpavimo takų apsauga: įprastai nereikia.
Rankų apsauga: dėvėkite cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, kad
išvengtumėte ilgalaikio kontakto su oda.
Akių apsauga: dėvėkite įprastus laboratorinius apsauginius akinius.
Odos apsauga: dėvėkite laboratorinį chalatą.
Kitos kontrolės priemonės: rekomenduojama praustis po dušu ir plauti akis.

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes:
kiek mums žinoma, cheminės ir fizinės savybės atidžiai netirtos.
Išvaizda: Skaidrus bespalvis skystis
Kvapas: švelnus kvapas
Kvapo atsiradimo slenkstis: nėra duomenų.
pH: Nepasiekiamas
Lydymosi temperatūra / užšalimo temperatūra:
18,1 °C (64,58 °F) (glicerolis)
Virimo temperatūra: nėra duomenų.
Pliūpsnio temperatūra: 177 °C (350,6 °F)
(atviras indas) (glicerolis)
Garavimo greitis: nėra duomenų.
Degimo ribos: ASR (apatinė sprogumo riba):
Netaikoma
VSR (viršutinė sprogumo riba):
Netaikoma
Garų slėgis: nėra duomenų.
Molekulinė formulė: mišinys
Molekulinė masė: mišinys

Garų tankis: 3,17 (glicerolis)
Savitasis sunkis: nėra duomenų.
Tirpumas: tirpus vandenyje
Oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas: nėra
duomenų.
Savaiminio užsidegimo temperatūra: 392,8 °C (739 °F)
(glicerolis)
Skilimo temperatūra: 290 °C (554 °F) (glicerolis)
Klampa: nėra duomenų.
Sprogstamosios savybės: nesprogus
Oksidacinės savybės: neoksiduoja

Santykinis tankis: nėra duomenų.
Degumas (kietosios medžiagos, dujos): Netaikoma

9.2 Kita informacija: nėra
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10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1 Reaktingumas
10.2 Cheminis stabilumas
10.3 Pavojingų reakcijų
galimybė
10.4 Vengtinos sąlygos
10.5 Nesuderinamos
medžiagos
10.6 Pavojingi skilimo
produktai

Įprastomis sąlygomis nereaktyvus.
įprastomis laikymo ir darbo sąlygomis stabilus.
Nežinoma.
Nežinoma.
venkite kontakto su stipriomis oksiduojamosiomis medžiagomis, rūgštimis ir šarmais.
degant gali išsiskirti anglies ir azoto oksidai.

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
11.1 Informacija apie toksinį
poveikį
 Įkvėpus

Įkvėpus aerozolio gali būti nesmarkiai sudirginti kvėpavimo takai, pasireikšti
čiaudėjimas ir kosulys.
Nemanoma, kad mažas kiekis gali sukelti nepageidaujamą poveikį. Dideli kiekiai gali
sudirginti virškinimo traktą. Dažna glicerolio ekspozicija gali paveikti centrinę nervų
sistemą ir padidinti gliukozės kiekį kraujyje.



Prarijus





Kontaktas su oda
Patekus į akis
Lėtinis per didelės
ekspozicijos poveikis
Kancerogenai arba
įtariami kancerogenai
Ūminio toksiškumo
vertės

dėl ilgalaikės ekspozicijos gali būti nesmarkiai sudirginta oda.
dėl ilgalaikės ekspozicijos gali būti nesmarkiai sudirgintos akys.
Naudojant įprastai neprognozuojama jokio šalutinio poveikio. Pakartotinė dažna
glicerolio ekspozicija gali padidinti riebalų kiekį kraujyje ir pažeisti inkstus bei kepenis.
Nė vienas iš komponentų neįvardytas kaip kancerogenas arba įtariamas
kancerogenas.
glicerolis: per burną triušio LD50 – >12 600 mg/kg, per odą triušio
LD50 – >10 000 mg/kg, įkvėpus žiurkės LC50 – >570 mg / m3 / 1 val.
Mūsų žiniomis, toksikologinės savybės išsamiai netirtos.

Odos pažeidimai ir
(arba) dirginimas
Akių sužalojimas /
sudirginimas
Kvėpavimo takų
sudirginimas
Kvėpavimo takų
jautrinimas
Odos jautrinimas

Nėra duomenų.



Lytinių ląstelių
mutageniškumas

glicerolis: neigiamas atliekant AMES, in vitro seserinių chromatidžių keitimą ir
neplanuotą DNR sintezę. Nemanoma, kad gaminys yra mutageniškas.



Kancerogeniškumas



Toksiškumas
reprodukcijai

Nė viena šio gaminio sudedamoji dalis nėra OSHA, IARC, NTP, ACGIH ir ES CLP
įvardyta kaip kancerogenas.
glicerolis: lytinės sistemos toksiškumas: glicerolis: nepastebėta jokio poveikio
atliekant 2 kartos tyrimą skiriant 0,2 mg/kg/d. dozę. Poveikio triušių raidai
nepastebėta skiriant iki 1 180 mg/kg, žiurkių ar pelių – iki 1 310 mg/kg. Nemanoma,
kad šis gaminys turi nepageidaujamą poveikį lytinei sistemai.



Specifinių tikslinių
organų toksiškumas:

Vienkartinė ekspozicija: glicerolis: glicerolis: Įlašintas į triušio akį, glicerolis sukels
uždegiminę reakciją, ragenos edemą ir endotelio ląstelių pažeidimą.










Nėra duomenų.
Nėra duomenų.
Nėra duomenų.
Nėra duomenų. Nemanoma, kad didina jautrumą.

Pakartotinė ekspozicija: glicerolis: glicerolis: Atlikus 13 savaičių subchroninio
įkvėpimo tyrimą su žiurkėmis nustatyta, kad glicerolis nesmarkiai dirgina gleivines.
Per 2 metų tyrimą su žiurkėmis nenustatyta jokio nepageidaujamo poveikio
gyvūnams, kurių 20% maisto sudarė glicerolis.
TDX-OLI-DMR-PS-2767, Perž 03
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12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
12.1 Toksiškumas
12.2 Patvarumas ir
skaidomumas
12.3 Bioakumuliacijos
potencialas
12.4 Judumas dirvožemyje
12.5 PBT ir vPvB vertinimo
rezultatai
12.6 Kitas nepageidaujamas
poveikis

Nėra duomenų.
Nėra duomenų.
Nėra duomenų.
Nėra duomenų.
nereikalingi.
Nežinoma.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS
13.1 Atliekų apdorojimo
metodai:

išmeskite kartu su biologiškai pavojingomis atliekomis.
Utilizuokite laikydamiesi visų federalinių, valstybinių ir vietinių aplinkosaugos
reglamentų.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ
14.1 JT numeris
JAV DOT
Kanados TDG
ES ADR/RID
IMDG
IATA/ICAO

Nėra
Nėra
Nėra
Nėra
Nėra

14.2 JT tinkamas
siuntimo
pavadinimas
Nereguliuojama
Nereguliuojama
Nereguliuojama
Nereguliuojama
Nereguliuojama

14.6 Specialiosios
atsargumo priemonės
naudotojui

Netaikoma.

14.7 Didelių kiekių vežimas
pagal MARPOL 73/78 II
priedą ir IBC kodą:

Netaikoma.

14.3 Pavojingumo 14.4 Pakavimo
klasė(s)
grupė

14.5 Aplinkosaugos
pavojus

Nėra
Nėra
Nėra
Nėra
Nėra

Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma
Netaikoma

Nėra
Nėra
Nėra
Nėra
Nėra

15. REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA
15.1

Medžiagai ar mišiniui
taikomi saugos,
sveikatos apsaugos
ar aplinkos apsaugos
reglamentai /
įstatymai:
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JAV TSCA inventorius: nenustatytas. nenustatytas. Gaminys yra medicininis
prietaisas.
JAV SARA III dokumentas:
 311/312 skyrius pavojaus kategorijos: nepavojingas
 313 skyrius (40 CFR 372): neįtrauktas. neįtrauktas.
Kalifornijos 65 siūlymas: šiame gaminyje nėra cheminių medžiagų, įtrauktų į
Kalifornijos žinomų kancerogenų ir lytinės sistemos toksinų sąrašą.
Kanados aplinkos apsaugos aktas: nenustatytas. Gaminys yra medicininis prietaisas.
Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas: nenustatytas. Gaminys yra
medicininis prietaisas.
Australija: nenustatytas. Gaminys yra medicininis prietaisas.
Japonija: nenustatytas. Gaminys yra medicininis prietaisas.
Korėja: nenustatytas. Gaminys yra medicininis prietaisas.
Filipinai: nenustatytas. Gaminys yra medicininis prietaisas.
Kinija: nenustatytas. Gaminys yra medicininis prietaisas.
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16. KITA INFORMACIJA
NFPA įvertinimas: Ugnis: 1

Sveikata: 1

Nestabilumas: 0

GHS klasės ir pavojingumo frazių nuorodos (žr. 2 ir 3 skyrius):
Nėra
ES klasės ir pavojingumo frazių nuorodos (žr. 2 ir 3 skyrius):
Nėra

17. PERŽIŪRŲ ISTORIJA
Taisymas

Data

01

2019 balandžio 8 d.

Atnaujinta vidinė dokumentų valdymo sistema. Dokumentų turinys nepakeistas.

02

2019 rugsėjo 21 d.

Atnaujinta kontaktinė informacija ir adresas pasikeitus oficialiai gamybos vietai.

03

Dabartinė

Atnaujinti „Chemtrec“ numerį; atnaujinkite, kad pridėtumėte produkto kategorijos
identifikatorių
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