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1.

PRODUKTAS IR GAMINTOJO PAVADINIMAS
Produktas: granuliuota organinė trąša „EKOefektas“
Gamintojas: UAB „Ecohumus“ Saulės g. 8, Jaupėnai, Rietavo sav. Įm.k. 302688139, kontaktinis tel. +370
611 41322, vygandas@ecohumus.lt, www.ecohumus.lt
Platintojas: UAB „Ecohumus“ Saulės g. 8, Jaupėnai, Rietavo sav. Įm.k. 302688139, kontaktinis tel. +370
611 41322, vygandas@ecohumus.lt, www.ecohumus.lt
Informacija apsinuodijus : Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras. Kontaktinis tel.
+370 5 2362052, mob. tel. +370 687 53378, www.apsinuodijau.lt

2.

CHEMINĖS MEDŽIAGOS, SUDĖTIS, INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS
Medžiagos: Perdirbti gyvūniniai baltymai 3 kat. ŠGP, galvijų mėšlas.
Pavojingos medžiagos: Trąša neturi jokių kenksmingų, pavojingų komponentų pagal EB reglamentus.

3.

CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PRODUKTO GALIMI PAVOJAI
Jokių cheminių pavojų aplinkai, žmogui, gyvūnams tinkamai naudojant nėra.

4.

PIRMOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS PRIEMONĖS
Poveikis ir simptomai: specifinis poveikis ir simptomai nėra užfiksuoti.
Įkvėpus: vengti dulkių įkvėpimo, stipriai įkvėjus eiti į kvėpuoti grynu oru, pasijutus blogai, kreiptis į
gydytojus.
Patekus ant odos: odą gerai nuplauti vandeniu, pasijutus blogai kreiptis į gydytojus.
Patekus į akis: praplauti akis tekančiu vandeniu, pasijutus blogai kreiptis į gydytojus.
Prarijus: skalauti burną švariu vandeniu, pasijutus blogai kreiptis į gydytojus.

5.

PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS
Gaisro gesinimo priemonės: leidžiamos visos gesinimo priemonės (vanduo, putos).
Pavojingos medžiagos, kurios išsiskiria degimo metu, degimo produktai, dujos: degimo metu
išsiskiria oksidai ir anglies monoksidas.

6.

AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS
Asmeninės apsaugos priemonės: nebūtinos jokios specialios apsaugos priemonės. Naudoti gumines
pirštines, guminius batus, vengti medžiagų patekimo ant odos ir kvėpavimo takus.
Aplinkosaugos teršimo prevencijos priemonės: vengti produkto išsibarstymo, patekimo į vandens
telkinius.
Trąšų surinkimo ir neutralizavimo būdai ir priemonės: surinkimas mechaninis, surinktos
medžiagos supilamos į sandarias uždaras talpas.

7.

CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PRODUKTO NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS
Naudojimas: vengti dulkėjimo.
Saugojimas: nereikalingos jokios specifinės apsaugos preimonės saugojimui. Produktą laikyti sausoje,
apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, vėdinamoje patalpoje.
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8.

CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO POVEIKIO PREVENCIJA
Asmeninės apsaugos priemonės: Rekomenduojama naudoti respiratorių, apsaugines pirštines.
Specialios paskirties apsaugos priemonių naudoti nereikia.

9.

CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS
Agregatinė būsena – kieta, granulė
Spalva – pilka
Tirpumas vandenyje – tirpsta vandenyje

10. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO STABILUMAS
Stabilumas: naudojant pagal paskirtį, pavidalo stabilumas išlieka ilgą laiką.
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Vengtinos sąlygos sukeliančios pavojingas chemines reakcijas: didelė drėgmė, aukšta
temperatūra.
Pavojingos reakcijos: nėra.
Pavojingi skylimo produktai: nenustatyti.
11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA
Produktas prie toksiškų nepriskiriamas
12. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, ATLIEKŲ TVARKYMAS
Produktų atliekų naikinimas: produktas naudojamas kaip trąša, pakuotė yra priduodama į atliekų
rūšiavimo aišteles perdirbimui.
13. EKOLOGINĖ INFORMACIJA
Produktas yra biologiškai aktyvus, dirvožemyje įrantis.
14. CHEMINĖS SALYGOS, PRODUKTO VEŽIMAS
Transportavimui specialių sąlygų nėra.
15. TEISINIAI REGLAMENTAI
Pagal 67/548/EEB pavojingų medžiagų direktyvą, produktas – organinė trąša EKOefektas neturi jokių
kenksmingų, toksinių, pavojingų sudedamųjų dalių.
16. KITA INFORMACIJA
Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra prieinami visiems, kurių darbas yra susijęs su
chemine medžiaga, trąšomis. 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.

