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1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrov ės arba įmonės identifikavimas  

Produkto identifikatorius 
Produkto pavadinimas  :  Bona Medinių grindų valiklis 
Produkto kodas  :  Nėra. 
Produkto aprašymas  :  Nėra.   
 
Medžiagos / preparato naudojimas 
Produkto naudojimas  :  Grindų valiklis. 
   Valyti.  
 
Nustatyti medžiagos ar mišinio naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Nėra. 
 
Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 
 

Bona AB 
Box 210 74 
SE-200 21 MALMÖ 
ŠVEDIJA 
Tel. +46-(0)40-38 55 00 
 

Asmens atsakingo už šį SDL  
el. pašto adresas  :  marie.holmgren@bona.com 
 
Kontaktas Lietuvoje  
Vilkonda UAB 
Verkių g. 44, Vilnius 
09109 Lietuva 
Tel.: +370-5-2329356  
vilkonda@parquet.lt 
 
Pagalbos telefono numeris 
 
Pagalbos telefonas Lietuvoje: 
Ekstremalių sveikatai situacijų centras 
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą: 
+370 5 236 20 52 arba +370 687 53378 
   
2 SKIRSNIS. Galimi pavojai  

 
Produktas neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos pakeitimus. 
 
Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) 1907/2006 (REACH) 
 
Klasifikacija   :  Neklasifikuojamas. 
 
3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedam ąsias dalis  

 
Nėra papildom ų sud ėtini ų medžiag ų, kurios pagal dabartines tiek ėjo žinias ir naudojant neviršijan čiomis 
koncentracijomis, b ūtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplin kai, tod ėl nėra reikalinga jas nurodyti 
šiame skirsnyje. 
 
4 SKIRSNIS. Pirmos ios  pagalbos priemon ės 

Pirmos pagalbos priemonės: 
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Bendrosios  : Visais abejotinais atvejais arba jei simptomai neišnyksta, kreiptis į 
gydytoją. Netekusiam sąmonės asmeniui nieko neduoti į burną. Jei be 
sąmonės, paguldyti į patogią padėtį ir kreiptis į gydytoją. 

Įkvėpus : Išvesti į gryną orą. Paguldyti asmenį ramioje ir šiltoje vietoje. Jei asmuo 
nekvėpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas silpnėja, apmokytas 
personalas turi atlikti dirbtinį kvėpavimą arba duoti nukentėjusiajam 
kvėpuoti deguonies.   

 
Per odą :  Nusivilkti užterštus drabužius ir nusiauti batus. Kruopščiai nuplauti odą 

muilu ir vandeniu arba naudotis tinkama odos valymo priemone.   
NENAUDOTI tirpiklių ar skiediklių. 
 

Patekus į akis  :  Patikrinti, ar yra kontaktiniai lęšiai ir juos pašalinti. Tuoj pat, pakėlus 
vokus, skalauti akis tekančiu vandeniu, bent 15 minučių. Nedelsiant kreiptis 
į gydytoją. 

 
Prarijus :  Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. 

Paguldyti asmenį ramioje ir šiltoje vietoje. Neskatinti vėmimo. 
 
5 SKIRSNIS. Priešgaisrin ės priemon ės 

Tinkamos gaisro gesinimo  
priemonės :  Rekomenduojama: alkoholiui atsparios putos, CO2, milteliai, vandens 

purškimas.  
Netinkamos gaisro gesinimo  
priemonės :  Negalima naudoti: vandens srovės. 
 
Specialūs pavojai :  Gaisro metu susidaro tiršti juodi dūmai. Sąlytis su skaidymosi produktais 

gali pakenkti sveikatai. Gali prireikti tinkamos kvėpavimo įrangos. Vandeniu 
atvėsinti uždaras talpas, esančias netoli ugnies. Neišleisti gaisro metu 
susidariusių nuotekų į kanalizaciją ir vandentakius. 
 

6 SKIRSNIS. Avarij ų likvidavimo priemon ės 
Asmens atsargumo priemonės :  Vengti įkvėpti garų ar rūko. Imtis apsaugos priemonių, aprašytų 7 ir 8 

skirsniuose. Sustabdyti išsiliejimą ir surinkti išsiliejusią medžiagą 
nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz. smėlis, vermikulitas, 
diatomitinė žemė bei supilti į talpą, laikantis vietos taisyklių (žr. 13 skirsnį).  

 
Aplinkos apsaugos priemonės :  Neleisti patekti į kanalizaciją arba vandentakius. Jei produktas užteršia 

vandens telkinius ar vandentakius, pranešti atitinkamoms institucijoms 
pagal vietos taisyklių reikalavimus. 

 
Medžiagos valymo metodai ir būdai  :  Geriausia valyti valikliu. Vengti naudoti tirpiklius.  
 
Pastaba: apie tinkamas asmenines apsaugos priemones  žiūrėti 8 skirsnyje ir atliek ų tvarkym ą žiūrėti 13 
skirsnyje. 
 
7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sand ėliavimas  

 
Saugaus naudojimo priemonės :  Laikyti talpas uždarytas. Vengti patekimo ant odos ir į akis. Vengti įkvėpti 

garų, purslų ar purškiamo rūko. Draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti  tose 
vietose, kuriose ši medžiaga naudojama, saugoma ir apdorojama. Naudoti 
tinkamas asmens apsaugos priemones (žiūrėti 8 skirsnį). Nenaudoti slėgio 
talpos ištuštinimui. Produkto tara nėra slėginis indas. Visada laikyti talpoje, 
pagamintoje iš tokios pat medžiagos, kaip ir originali talpa. Laikytis 
darbuotojų sveikatos ir saugos įstatymų. 
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Sandėliavimas  :  Saugoti pagal vietos taisyklių reikalavimus. Laikyti sausoje, vėsioje ir gerai 
vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo: oksidatorių, stiprių šarmų, stiprių 
rūgščių. Nerūkyti. Talpą laikyti sandariai uždarytą. Nerūkyti. Užkirsti kelią 
nesankcionuotai prieigai. Talpas, kurios buvo atidarytos, hermetiškai 
uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsilietų medžiaga.  

 
8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)  

Poveikio darbo vietoje ribos  :  Nėra. 
 
Kontrolės parametrai  :  Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Normaliomis sąlygomis, tai galima pasiekti 

naudojant vietinę ventiliaciją ir gerą bendrąją trauką. 
 
Poveikio darbo aplinkoje kontrolė 
Rankų apsauga  
   Pirštinės :  Naudojant ilgai ar dažnai, mūvėti tokios rūšies pirštines:  
 Rekomenduojamos: nitrilo gumos. 
  
Apsauginis kremas gali padėti apsaugoti atvirus odos plotus, bet jo negalima naudoti susilietus su medžiaga.  
Rekomendacijos dėl pirštinių, naudojamų darbui su šiuo produktu, tipo remiasi informacija iš šių šaltinių: 
 
Naudotojai privalo įsitikinti, kad pasirinko tinkamiausią pirštinių tipą darbui su šiuo produktu pagal konkrečias naudojimo 
sąlygas, kurios yra nurodytos rizikos vertinimo dokumente.  
 
Akių/veido apsauga  :  Naudotis apsauginiais akiniais, skirtais apsisaugoti nuo skysčio purslų. 

 
Poveikio aplinkai kontrolė :  Neleisti patekti į kanalizaciją arba vandentakius. 
 
9 SKIRSNIS. Fizikinės ir chemin ės savyb ės 

 
Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
 
Išvaizda 
   Fizinė būklė   :  Skystis. 
pH   :  7 [Koncentr. (% w/w): 1 %]  
Santykinis tankis  :  1 
Tirpumas   :  Gerai tirpsta tokiose medžiagose: šaltas ir karštas vanduo. 
 
10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas  

Vengtinos sąlygos  :  Stabilus, jeigu laikomasi rekomenduojamų saugojimo ir naudojimo sąlygų 
(žiūrėti 7 skirsnį). 

Nesuderinamos medžiagos :  Laikyti atokiau nuo šių medžiagų, kad būtų išvengta stiprių egzoterminių 
reakcijų: oksidatorių, stiprių šarmų, stiprių rūgščių. 

Pavojingi skilimo produktai :  Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: anglies monoksidas, 
anglies dioksidas, dūmai, azoto oksidai. 

 
11 SKIRSNIS. Toksikologin ė informacija  

Toksikokinetika 
Absorbcija   :  Nėra. 
Paskirstymas   :  Nėra. 
Metabolizmas   :  Nėra. 
Pasišalinimas   :  Nėra. 
 
Nėra duomenų apie patį preparatą. Preparatas neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal Direktyvą 1999/45/EB ir jos 
pakeitimus. 
 
Pakartotinis ar ilgalaikis kontaktas su preparatu gali pašalinti natūralų odos apsauginį riebalinį sluoksnį, todėl gali 
pasireikšti nealerginis dermatitas ir absorbcijos per odą požymiai.  
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Papuolus  skysčiui į akis, gali jas sudirginti ir sukelti grįžtamuosius pažeidimus. 
 
Ūmus toksiškumas 
Išvada/santrauka  :  Nėra. 
Lėtinis toksiškumas 
Išvada/santrauka  :  Nėra. 
Kancerogeninis poveikis 
  Išvada/santrauka  :  Nėra.  
Mutageniškumas 
  Išvada/santrauka  :  Nėra. 
Teratogeniškumas 
Išvada/santrauka  :  Nėra. 
Toksiškumas reprodukcijai 
  Išvada/santrauka  :  Nėra. 
 
12 SKIRSNIS. Ekologin ė informacija  

Nėra duomenų apie preparatą. 
Neleisti patekti į kanalizaciją arba vandentakius. 
 
Preparatas buvo įvertintas pagal Pavojingų preparatų Direktyvos 1999/45/EB konvencinį metodą ir neklasifikuojamas 
kaip pavojingas aplinkai. 
 
Ekotoksiškumas vandens aplinkai 
  Išvada/santrauka  :  Nėra. 
Ekologinė informacija 
Patvarumas ir skaidomumas 
  Išvada/santrauka  :  Nėra. 
 
PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
PBT   :  Netaikoma. 
vPvB   :  Netaikoma. 
 
13 SKIRSNIS. Atliek ų tvarkymas  

Šiame skirsnyje pateikta informacija yra bendrų patarimų ir nurodymų pobūdžio. Naudojimo būdų sąrašas, nurodytas 1 
skirsnyje, turi būti peržiūrimas, atsižvelgiant į bet kokią specifinę informaciją, pateikiamą vartotojui Poveikio scenarijuje 
(-uose). 
 
Neleisti patekti į kanalizaciją arba vandentakius. 
Atliekas tvarkyti laikantis nacionalinių, valstybinių ir vietos reikalavimų. 
 
Europos atliekų katalogas 
(EWC)  : Šio produkto klasifikavimas pagal Europos atliekų katalogą, kai jis 

šalinamas kaip atliekos, yra: 20 01 30 plovikliai, nenurodyti 20 01 29. Jei šis 
produktas sumaišomas su kitomis atliekomis, šis kodas gali negalioti. Jei 
produktas sumaišomas su kitomis atliekomis, turi būti priskirtas atitinkamas 
kodas. Dėl papildomos informacijos, kreiptis į vietinę atliekų šalinimo 
instituciją. 

 
Pavojingos atliekos :  Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas nėra laikomas 

pavojingomis atliekomis, kaip apibrėžta pagal ES Direktyvą 91/689 / EEB.
  

 
14 SKIRSNIS. Informacija apie gaben imą 
Gabenimas naudotojo transportu:  visada gabenti uždaras ir stačias talpyklas. Užtikrinti, kad produktą 
transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išsipylimo atveju. 
 
Gabenimas jūra    
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Specialūs reikalavimai  :  Nėra. 
Jūros teršalas   :  Ne. 
Gabenimas oru 
Specialūs reikalavimai  :  Nėra. 
 
Šiam produktui netaikomi reikalavimai pagal ADR/RID , IMDG, ICAO/IATA. 
 
15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavim ą 
 
Cheminės saugos įvertinimas :  Šiame produkte yra medžiagų, kurioms cheminės saugos vertinimas vis 

dar reikalingas. 
 
 
ES teisės aktai :  Nustatyta, kad produktas nepavojingas pagal DPD reikalavimus.  
 
Rizikos frazės :  Netaikoma. 
 
Parengto naudoti 
mišinio LOJ :  Netaikoma.  
 
Plovikliai – Reglamentas  
(EB) Nr.: 907/2006 :  Netaikoma. 
 
Europos inventorius :  Nenustatyta. 
 
Papildomos įspėjamosios frazės :  Netaikoma. 
 
Informacija esanti šiame saugos duomenų lape yra paruošta pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006, II priedą. 
 
16 SKIRSNIS. Kita informacija  

 
CEPE klasifikacija :  7 
 
Klasifikavimas pagal   :  ŪMUS TOKSIŠKUMAS: ĮKVĖPUS – kategorija 4. 
Reglamentą (EB) 1272/2008  
(CLP) 
 
Procentas mišinyje, sudarytas iš nežinomo toksiškumo medžiagos (-ų): 99,5% 
Procentas mišinyje, sudarytas iš nežinomo pavojingumo vandens aplinkai medžiagos (-ų): 99,5% 
 
Naudojimo apribojimai 
Nenustatyti. 
 
Parengimo data/Peržiūros data   :  2010-11-02.   
 
Versija   :  1 

  Pažymi informaciją, pasikeitusią po ankstesnio leidimo. 
 
 
Pastaba  
Informacija šiame saugos duomen ų lape remiasi dabartin ėmis m ūsų žiniomis ir dabartiniais įstatymais. 
Produktas negali b ūti naudojamas kitais tikslais, nei nurodyta 1-ame s kyriuje, ir be rašytini ų naudojimo 
instrukcij ų. Vartotojo atsakomyb ė imtis vis ų būtinų priemoni ų, kad įvykdyt ų reikalavimus išd ėstytus vietos 
taisykl ėse ir teis ės aktuose. Informacija šiame saugos duomen ų lape apib ūdina saugos reikalavimus vartojant 
mūsų produkt ą. Ji neturi b ūti laikoma produkto savybi ų garantija. 


