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Versija Nr. 1 
Peržiūros Nr. 6 

 

1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 

1.1 Produkto identifikatorius 
Medžiagos prekinis pavadinimas:Metanolis 
Medžiagos cheminis pavadinimas:Metanolis 
Identifikacijos numeris: 603-001-00-X 
CAS numeris:67-56-1 
EC numeris:200-659-6 
REACH registracijos numeris:01-2119433307-44-xxxx 
 
1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Medžiagos naudojimo būdai: 
1. Medžiagos gaminimas / Naudojimas kaip tarpinio produkto / Naudojimas kaip cheminių procesų 
žaliava 
2. Medžiagos išplatinimas, paskirstymas 
3. Medžiagos ar mišinio formavimas, pakavimas, perpakavimas. 
4. Naudojimas kaip kuras - pramonėje 
5. Naudojimas kaip kuras – profesionaliojoje srityje 
6. Naudojimas kaip laboratorinis reagentas - pramonėje 
7. Naudojimas kaip laboratorinis reagentas - profesionaliojoje srityje 
8. Naudojimas pramoninių nuotekų valymo procesuose.  
9. Pramoninis naudojimas naftos pramonėje  
10. Tolimesnių naudotojų naudojimas ledo tirpinimui (skystiems produktams) 
11. Tolimesnių naudotojų naudojimas ledo tirpinimui (purškiamiems produktams) 
12. Tolimesnių naudotojų naudojimas kaip kuras uždarose patalpose (kuro elementuose ir kt.) 
13. Tolimesnių naudotojų naudojimas kaip kuras neuždarose sistemose (kaip priedas į benziną) 
Nerekomenduojami naudojimo būdai: Nėra 
 
1.3 Išsami informacija apie medžiagos/mišinio gamintoją  
Gamintojas/tiekėjas:  
Įmonės pavadinimas: AB “Achema” 
Pilnas adresas: Jonalaukio k., Ruklos sen., LT55550 
Tel.: :  +370 349 56465, 52074 
Gamintojo/tiekėjo tinklalapis: www.achema.lt. 
Už saugos duomenų lapą atsakingas asmuo: Darius Sparnauskas, d.sparnauskas@achema.com 
1.4 Pagalbos telefono numeris 
 
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą: 
Tel: +370 (5) 2362052 
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2. GALIMI PAVOJAI 

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

2.1.1 Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr, 1272/2008: Degūs skysčiai kat. 2, ūmus toksiškumas 
kat. 3 (kvepavimo takams), ūmus toksiškumas kat. 3 (patekus per burną), ūmus toksiškumas kat. 3 (odos), 
Pažeidžia organus 1 
Pavojingumo 
frazė(s): 

H225 
H331 
H311 
H301 
H370 

Labai degūs skystis ir garai. 
Toksiška įkvėpus. 
Labai toksiška susilietus su oda.  
Toksiška prarijus.  
Kenkia organams.  

2.2 Ženklinimo elementai 

2.2.1 Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:  

Pavojaus piktogramos(s): 

 
Signalinis žodis Pavojinga 
Pavojingumo 
frazė(s): 

H225 
H331 
H311 
H301 
H370 

Labai degūs skystis ir garai. 
Toksiška įkvėpus. 
Toksiška susilietus su oda.  
Toksiška prarijus.  
Kenkia organams. 

Atsargumo frazės(i):  
P210 „Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų karštų paviršių. Nerūkyti”. 
P260 „Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio”. 
P280„Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos 
priemones”. 
P301+P310 „PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba 
kreiptis į gydytoją”. 
P304+P340 „ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai 
kvėpuoti”. 
P303+P361+P353 „PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus 
drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle”. 
P403+P233 „Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.” 
P405 „Laikyti užrakintą”. 
2.3 Kiti pavojai 
PBT/vPvB kriterijai:Medžiaga neatitinka PBT/vPvP kriterijų.  
Kiti pavojai:Nenustatyti 
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3. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

3.1 Sudėtis.  Pagal REACH reglamentą produktas yra traktuojamas kaip mišinys.   

CAS Nr. EC Nr. REACH registracijos 
numeris 

m.d., % Cheminės 
medžiagos 

pavadinimas 

Klasifikacija pagal 
Reglamento (EB) Nr. 

1272/2008 reikalavimus 

67-56-1 200-659-6 01-2119433307-44-xxxx ≥ 99,85 Metanolis Degūs skysčiai kat. 2, ūmus 

toksiškumas kat. 3 (kvepavimo 

takams), ūmus toksiškumas kat. 

3 (patekus per burną), ūmus 

toksiškumas kat. 3 (odos), 

Pažeidžia organus 1, H225, 

H331, H311, H301, H370 

 

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 
Bendrieji patarimai : 
Iškart pašalinti užterštus drabužius. Pirmosios pagalbos darbuotojai turėtų atkreipti dėmesį ir į savo 
saugumą. 
Patekus į akis : skubiai iškviesti medicinos pagalbą. Laukdami, kol atvyks medikai, plauti atmerktas akis 
ne trumpiau kaip 15 minučių po tekančiu vandeniu. Saugoti, kad vandens nuoplovos jokiu būdu 
nepateiktų į burną. Tekančiu vandeniu plauti veidą ir rankas.  
Patekus ant odos : Tuoj pat nuimti užterštus drabužius. Paveiktą vietą kruopščiai nuplauti su muilu ir 
dideliu kiekiu vandens, skubiai kreiptis į medikus. 
Prarijus : skubiai iškviesti medicinos pagalbą. Laukdami, kol atvyks medikai, skubiai kruopščiai  
praskalauti burną,  gerti daug vandens, skatinti vėmimą. Išgerti 50 ml geriamos koncentracijos gryno 
etanolio.  
Įkvėpus : Nuraminti nukentėjusį, išvesti į gryną orą, skubiai iškviesti medicinos pagalbą. 
 
4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 
Ūmus poveikis: Toksiška susilietus su oda. Toksiška įkvėpus. Toksiška prarijus. Pažeidžia organus 
(centrinės nervų sistemos, regos nervo). Metanolis – stiprūs, ypač veikiantys nervų sistemą ir kraujo 
indus nuodai. Žmogus apsinuodija, apanka išgėręs 5-10 ml metanolio, o nuo 30 ml ir daugiau – miršta. 
Išgėrus gali tuoj pradėti pykinti, tačiau pirmieji simptomai gali pasirodyti ir po keleto valandų. Sunkiais 
atvejais pastebimas gilus, sunkus kvėpavimas, traukuliai, silpnas, sutankėjęs pulsas, nėra vyzdžių 
reakcijos, gali skaudėti skrandį, galvą, mirgėti akyse, sutrikti regėjimas. Galima visiškai apakti. 
Kvėpuojant metanolio garais gali svaigti galva, mirguliuoti akyse, skaudėti galvą, kankinti nemiga, 
padidėti nuovargis, sutrikti skrandis, žarnynas, rega.  

Uždelstas poveikis: Visi ūmaus poveikio simptomai gali pasireikšti ir po kelių vanadų. Kenkia organams. 
 
4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą. 
Gydymas: simptominis gydymas (nukenksminimas, gyvybinių funkcijų palaikymas). 

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 
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5.1 Gesinimo priemonės 

Tinkamos gesinimo priemonės: Vanduo, sausos gesinimo priemonės, anglies dioksidas, alkoholiui 
atsparios putos 
Netinkamos gesinimo priemonės: Nenustatytos. 

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai 
Gaisro metu gali išsiskirti anglies monoksidas, anglies dioksidas.  
5.3 Patarimai gaisrininkams 

Specialios apsauginės priemonės: Dėvėkite izoliuojančias dujokaukes ir nuo cheminių medžiagų 
apsaugančius drabužius. Tolimesnė informacija: atskirai surinkite užterštą gaisro gesinimo vandenį ir 
neleiskite jam ištekėti į nutekamuosius vandenis. Jei ugnis pradės veikti tarą, kurioje laikomas produktas, 
vėsinkite ją purkšdami vandenį. 
 

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 
Venkite sąlyčio su oda, akimis ir drabužiais. Venkite įkvėpti. Nedelsiant nusivilkite visus užterštus 
drabužius. 
6.2 Ekologinės atsargumo priemonės 
Laikyti atokiau nuo kanalizacijos sistemų ir venkti patekimo į jas.  
6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros ir priemonės 
 
Išsiliejus mažam kiekiui: Surinkite su absorbuojančiom medžiagom (pvz : smėliu, silikageliu, rūgščių 
rišamosiosiomis medžiagomis, bendrosios paskirties rišamosiomis medžiagomis, pjuvenomis). 
Išsiliejus dideliam kiekiui: Surinkite su absorbuojančiom medžiagom (pvz : smėliu, silikageliu, rūgščių 
rišamosiomis medžiagomis, bendrosios paskirties rišamosiomis medžiagomis, pjuvenomis). 
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius 
 
Žiūrėti p. 8.2 dėl asmeninių apsaugos priemonių ir p. 13 dėl atliekų tvarkymo. 

7. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS 

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 
Techninės priemonės: Gaisro atveju tarą su metanoliu vėsinti purškiant vandeniu. Metanolio garai su 
oru gali sudaryti sprogų mišinį. Vengti elektrostatinių krūvių susidarymo. Gesintuvus laikyti lengvai 
prieinamose vietose. Talpyklos turėtų būti įžemintos. 
Bendroji darbo higiena: Darbo vietoje turi būti įrengta vietinė ištraukiamoji ventiliacija. Griežtai 
saugotis, kad jokiu būdu nepatektų ant odos, į akis, nebūtų įkvėpta, nepatektų į burną.  Įrengimai turi būti 
apsaugoti nuo stationio krūvio. Darbo vietoje griežtai draudžiama rukyti, valgyti ar gerti. Užbaigus 
darbus, nusiprausti, persirengti.    
7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 
Techninės priemonės/ Sandėliavimo sąlygos: Kita informacija apie laikymo sąlygas: laikyti konteinerius 
sandariai uždarytus vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti užrakintą.  
Nesuderinami produktai: Nelaikyti kartu su etanoliu. 



 
 
AB “Achema”                                                                                        

Saugos duomenų lapas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) priedą Nr. II 

 

Metanolis 
 

                                                                                                                             

Page 5 of 41 

8. POVEIKIO PREVENSIJA/ASMENS APSAUGA 

8.1 Kontrolės parametrai 

PNEC (Prognozuojama padarinių nesukialianti koncentracija) 
PNEC vanduo (geriamas vanduo)     154 mg/l 
PNEC vanduo (jūros vanduo)     15.4 mg/l 
PNEC vanduo (periodinis patekimas)    1540 mg/l 
PNEC STP             100 mg/l 
PNEC nuosėdos (geriamas vanduo)    570.4 mg/kg dw 
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)           57.04 mg/kg dw 
PNEC dirva              23.0 mg/kg dw 
 
DNEL (Išvestinis kiekis neturintis pasėkmių)/DMEL (Išvestinis kiekis su minimaliom pasėkmėm) 
Darbuotojams 
Ilgalaikio poveikio sisteminiai pakitimai, įkvepiant 
Trumpalaikio poveikio sisteminiai pakitimai, įkvepiant:  260 mg/m³ 
 
Darbuotojams 
Ilgalaikio poveikio sisteminiai pakitimai, per odą 
Trumpalaikio poveikio sisteminiai pakitimai, per odą:  40 mg/kg bw/diena  
 
Vartotojams 
Ilgalaikio poveikio sisteminiai pakitimai, įkvepiant 
Trumpalaikio poveikio sisteminiai pakitimai, įkvepiant:  50 mg/m³ 
 
Vartotojams 
Ilgalaikio poveikio sisteminiai pakitimai, per odą 
Trumpalaikio poveikio sisteminiai pakitimai, per odą:  8 mg/kg bw/dieną 
8.2 Poveikio kontrolės priemonės 

Techninės kontrolės priemonės: Ištraukiamoji ventiliacija  
Individualios asmeninės apsaugos priemonės 
Kvepavimo takų apsauga: “A” markės filtruojančios dujokaukės 

Rankų apsauga: Specialiosios guminės pirštinės 
Akių apsauga: Apsauginiai akiniai  

Odos ir kūno apsauga: Spec. rūbai, spec. batai  

Higieninės priemonės: Po darbo nusiprausti, persirengti. Darbo vietoje draudžiama valgyti ir gerti.  

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 
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9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
Išvaizda: Skaidrus skystis 
Kvapas: Tipiškas etanolio kvapas 
pH Netaikomas 
Molekulinė masė:  
32,04 g/mol 
Lydymosi/Užšalimo temperatūra:  
-97.8 °C remiantis literatūros duomenimis. 
Virimo temperatūra: 
64,7 °C(1,013 hPa) remiantis literatūros duomenimis. 
Pliūpsnio temperatūra: 
9,.7 °C (DIN 51755, uždarame inde) 
Degumas:  
Labai degus. 
Sprogumo sąvybės: 
Žemutinė sprogumo riba: 7,3 % (tūrio) remiantis literatūros duomenimis. 
Viršutinė sprogumo riba: 36 % (tūrio) remiantis literatūros duomenimis. 
Metanoliui sprogumo savybės nebūdingos (remiantis chemine struktūra).   
Oksidacijos sąvybės: Remiantis struktūrinėmis sąvybėmis, produktas neklasifikuojamas kaip 
oksiduojantis. 
Garų slėgis: 169,.27 hPa (25 ° C) remiantis literatūros duomenimis. 
Tankis: 0,7871 – 0,8 g/cm3 (20 ° C) remiantis literatūros duomenimis. 
Santykinis tankis: 0,7871 – 0,8 (20 ° C) remiantis literatūros duomenimis. 
Tirpumas vandenyje:20 ° C temperatūroje maišosi su vandeniu (remiantis literatūros duomenimis). 
Pasiskirstymo koeficientas n-octanolis/vanduo:-0,77 (remiantis literatūros duomenimis) 
Lakumas, vanduo – oras: Medžiaga iš vandens į atmosferą neišgaruoja.  
Adsorbcija 
Vanduo – dirva: KOC: 1Nėra tikimybės, kad medžiaga adsorbuosis į dirvą.  
Klampa:0,544 – 0,59 mPa.s (25 °C) (remiantis literatūros duomenimis) 
Specifinis laidumas:Netaikomas 

Užsiliepsnojimo temperatūra: 455 °C 
Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra: Gali spontaniškai savaime užsiliepsnoti kambario 
temperatūroje.  
Paviršiaus įtempimas: 22,6 mN/m, (24,9 ° C) Remiantis chemine struktūra, medžiaga paviršiaus 
aktyviomis savybėmis nepasižymi.   
Granulometrinė sudėtis: Netaikoma, nes cheminė medžiaga naudojama skystoje fazėje.  
9.2 Kita informacija. Nėra 

10. STABILUMAS IR REAKCINGUMAS 

10.1 Reakcingumas: Produktas yra stabilus kai užtikrinamos rekomenduojamos saugojimo ir naudojimo 
sąlygos (žr. 7 skyrių, Naudojimas ir sandėliavimas). 
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10.2 Cheminis stabilumas: Produktas yra stabilus kai užtikrinamos rekomenduojamos saugojimo ir 
naudojimo sąlygos (žr. 7 skyrių, Naudojimas ir sandėliavimas). 
 
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė: Nenustatyta.  
 
10.4 Vengtinos sąlygos: Aukšta temperatūra, atvira ugnis.  

10.5 Nesuderinamos medžiagos: Venkite laikyti šalia oksidatorių, šarmų ir šarminių žemių metalų, 
halogenų. 
 
10.6 Pavojingi skylimo produktai:Nėra.  

11. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

11.1 Informacija apie toksinį poveikį 
Ūmus toksiškumas 
Pasižymi dideliu toksiškumu įkvėpus. Pasižymi dideliu toksiškumu net ir nuo trumpalaikio patekimo ant 
odos. Pasižymi dideliu toksiškumu prarijus. 
Eksperimentiniai/skaičiuotini duomenys: 
LD50 žiurkėms (prarijus): 7,914 mg/kg (BASF-Testai) 
Europos Sąjungoje (ES) ši medžiaga yra klasifikuojama kaip „toksiška”.  
LC50 žiurkėms (įkvėpus): 128.2 mg/l 4 h (BASF-Test) 
Europos Sąjungoje (ES) ši medžiaga yra klasifikuojama kaip ”toksiška”. 
LD50 triušiams (ant odos): 17,100 mg/kg 
Europos Sąjungoje(ES) ši medžiaga yra klasifikuojama kaip ”toksiška”. 
Lokaliniai poveikiai 
11.1.2 Odos, akių dirginimas: Nedirgina odos. Nedirgina akių. Esant didelėms koncentracijoms gali 
sukelti akių, odos ar kvėpavimo takų dirginimą. 
Eksperimentiniai/skaičiuotini duomenys BASF-Test) (Odos dirginimas triušiui: nedirgina (BASF-Testai) 
Ypatingas akių pažeidimas/dirginimas triušiui: nedirgina (BASF-Testai) 
11.1.3 Odos jautrinimas: Vykdant bandymus su gyvūnais, odos jautrinantis poveikis nebuvo pastebėtas.  
Eksperimentiniai/skaičiuotini duomenys: 
Maksimizacijos bandymas su jūrų kiaulytėmis: nepasižymi jautrinančiomis savybėmis. 
11.1.4 Mutageninis poveikis: Atliekant tyrimus su mikroorganizmais ir ląstelių kultūromis, mutageninis 
poveikis nebuvo nustatytas. Mutageninis poveikis taip pat nebuvo nustatytas ir vykdant “IN VIVO” 
tyrimus.  
Toksiškumas reprodukcijai: Vykdant bandymus su gyvūnais toksiškumas reprodukcijai nebuvo 
nustatytas.  
11.1.5 Kancerogeniškumas: Kancerogeninis poveikis buvo nustatyras vykdant ilgalaikius tyrimus su 
gyvūnais, kurie su geriamu vandeniu buvo veikiami didelėmis medžiagos dozėmis. Dozėms, kuriomis gali 
būti veikiami žmonės darbe, kancerogeniškumas nėra būdingas.  
11.1.6 Toksiškumas vystymuisi 
Teratogeniškumo įvertinimas : Bandymai su gyvūnais, naudojant dideles dozes, parodė, kad medžiaga 
duoda toksinį/tetrogeninį poveikį vystymuisi. Šie poveikiai nėra būdingi esant produkto dozėms, kuriomis 
gali būti veikiami žmonės darbe.  
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11.1.7 Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) (vienkartinis poveikis): Trumpalaikis 
medžiagos poveikis gali turėti atitinkamų padarinių (žr. Sio SDL p. 2) organams.  
11.1.8 Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (STOT) (kartotinis poveikis): Prarijus 
pakartotinę dozę galima apakti. Įkvėpus pakartotinę dozę galima apakti. 

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

12.1 Toksiškumas 
Toksiškumo vandens aplinkai įvertinimas: Yra didelė tikimybė, kad produktas nėra ypatingai 
kenksmingas vandens organizmams.  
Toksiškumas žuvims: LC50 (96 h) 15,400 mg/l, Lepomis macrochirus 
Vandens bestuburiams: EC50 (48 h) > 10,000 mg/l, Daphnia magna (DIN 38412 dalis 11, statika) 
Vandens augalams: EC50 (96 h) apie 22000 mg/l (augimas), Selenastrum capricornutum (EBPO 
vadovas 201, statinis) 
Mikroorganizmų poveikis aktyvintame dumble: EC50 (24 h) 880 mg/l, Nitrosomonas sp. (slopinimas 
nitrifikavimas, vanduo) 
Dirvožemio gyvųjų organizmų: LC50 (48 h) > 1 mg/cm2, “Eisenia foetida” rūšies sliekai (EBPO 
vadovas 207, filtravimo popierius) 
Sausumos augalams: EC50 (3 d) apie 41.000 mg/l, “Lactuca sativa”  
 
12.2 Patvarumas ir skaidomumas: Biodegradacijos įvertinimas (H2O): Lengvai biologiškai skyla 
(pagal OECD kriterijus). 
Pasišalinimas: 95 % BOD ThOD (20 d) (OECD 301 D; EEB 92/69, C.4-E) (aerobinės, aktyviojo dumblo, 
vidaus) lengvai biologiškai skyla (pagal OECD kriterijus). 
 
12.3 Bioakumuliacinis potencialas: Nėra tikimybės, kad produktas kaupsis organizme (remiantis 
n-oktanolis/vandenuo pasiskirstymo koeficiento (log Pow) duomenimis).  
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: Remiantis medžiagos biodegradacijos, bioakumuliacijos ir 
toksiškumo duomenimis teigiama, kad medžiaga neatitinka PBT ir vPvB kriterijų. 
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13. ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 

13.1 Atliekų tvarkymo metodai: Metanolio atliekos pagal Reglamentą (ES) Nr. 1357/2014 yra 
klasifikuojamos kaip pavojingos atliekos priskiriant kodus HP6 „Ūmiai toksiškos“ pavojingumo frazių 
kodai H331 “Toksiška įkvėpus”, H311 „Toksiška susilietus su oda“ ir H301 “Toksiška prarijus“, HP 5 
„Specifiškai toksiškos konkrečiam organui (STOT)/Toksiškos įkvėpus“ pavojingumo frazės kodas H 370 
“Kenkia organams”, HP 3 „Degiosios“ pavojingumo frazės kodas H225 „Labai degūs skystis ir garai“.  
Plotas, kuriame išsiliejo metanolis, turi būti padengtas smėliu arba pjuvenomis. Smėlis arba pjuvenos 
turi būti surenkamos ir praplaunamos vandeniu. Metanolio atliekos turi būti perduodamos atliekas 
tvarkančioms įmonėms. Metanolio atliekos Lietuvoje turi būti tvarkomos laikantis Lietuvos Respublikos 
Atliekų tvarkymo įstatymo, kitose šalyse – laikantis nacionalinių teisės aktų reikalavimų.  
Metanolio pakuočių atliekos: Pakuočių atliekos, užterštos metanoliu, pagal Reglamentą (ES) Nr. 
1357/2014 yra klasifikuojamos kaip pavojingos atliekos priskiriant kodus HP6 „Ūmiai 
toksiškos“ pavojingumo frazių kodai H331 “Toksiška įkvėpus”, H311 „Toksiška susilietus su oda“ ir 
H301 “Toksiška prarijus“,HP 5 „Specifiškai toksiškos konkrečiam organui (STOT)/Toksiškos 
įkvėpus“ pavojingumo frazės kodas H 370 “Kenkia organams”, HP 3 „Degiosios“ pavojingumo frazės 
kodas H225 „Labai degūs skystis ir garai“. Metanolio pakuočių atliekos turi būti perduodamos atliekas 
tvarkančioms įmonėms. Metanolio pakuočių atliekos Lietuvoje turi būti tvarkomos laikantis Lietuvos 
Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo, kitose šalyse – laikantis nacionalinių teisės aktų reikalavimų.  

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ  

JT numeris: 1230 

JT teisingas krovinio pavadinimas: Metanolis 

Gabenimo pavojingumo klasė: 3 

Pakuotės grupė: II 
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15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

15.1 Su konkrečia chemine medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai:  
-Teisės norminiai aktai, reglamentuojantys cheminės medžiagos, preparato klasifikaciją, ženklinimą, 
naudojimo ribojimą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, ribines vertes darbo aplinkoje, atliekų 
tvarkymą ir kt.; 
 - Pagal KOMISIJOS REGLAMENTĄ (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurios direktyvas III priedas; 
- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH); 
- Pagal „Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir 
mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, kuris iš dalies keičia ir panaikina direktyvas 67/548/EEB 
bei 1999/45/EB ir iš dalies keičia Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006“, yra paskelbtas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje Nr. L353, 51 tomas, 2008 m. gruodžio 31 d.; 
- Pagal galiojančią ”Saugos duomenų lapo reikalavimų ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams 
tvarką”; 
- Pagal higienos normą HN 23 “Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo 
aplinkos ore. Bendrieji reikalavimai”;  
- Pagal higienos normą HN 36 “Draudžiamos ir ribojamos medžiagos”;  
- Pagal galiojančius “Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatus”;  
- Pagal galiojantį “Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą”;  
- Pagal galiojantį “Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymą”;  
- Pagal galiojančias “Atliekų tvarkymo taisykles”;  
- Pagal galiojančias “Lietuvos Respublikos parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo 
taisykles”.  
- Pagal 67/548/EEB direktyvą (septintą kartą pataisytas 92/32/EEB direktyvos)- reikalavimą perduoti 
informaciją apie pavojingas chemines medžiagas saugos duomenų lapų forma; 
- Pagal Europos sutartį dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR)“; (Žin., 2003, Nr. 46-1); 
- Pagal Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisykles (RID); 
 - Pagal Tarptautinį jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksą (IMDG). 
 

15.2 Cheminės saugos vertinimas: Pagal REACH reglamento 14 straipsnį šiai medžiagai buvo atliktas 
cheminės saugos vertinimas (žr. priedą).  
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16. KITA INFORMACIJA 

Saugos duomenų lape naudotos santrumpos: 
H225 - Labai degūs skystis ir garai. 
H331 - Toksiška įkvėpus. 
H311 - Toksiška susilietus su oda.   
H301 - Toksiška prarijus.  
H370 - Kenkia organams. 
P210 - „Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. Nerūkyti”. 
P260 - „Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio”. 
P280 -„Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos 
priemones”. 
P301+P310 - „PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba 
kreiptis į gydytoją”. 
P304+P340 - „ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti 
laisvai kvėpuoti”. 
P303+P361+P353 -„PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus 
drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle”. 
P403+P233 - „Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.” 
P405 „Laikyti užrakintą”. 
 
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. 
 

Peržiūrėta: 2016-01-31 
Versija Nr. 1 
Peržiūros Nr. 6 
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Priedas  
 
Poveikio scenarijai: 
1. Medžiagos gaminimas/naudojimas kaip tarpinio produkto/naudojimas kaip cheminių procesų 
žaliava; 
2. Medžiagos išpaltinimas, paskirstymas; 
3. Medžiagos ar mišinio formulavimas, pakavimas, perpakavimas; 
4. Naudojimas kaip kuras – pramonėje; 
5. Naudojimas kaip kuras – profesionaliojoje srityje; 
6. Naudojimas kaip laboratorinis reagentas – pramonėje; 
7. Naudojimas kaip laboratorinis reagentas - profesionaliojoje srityje; 
8. Naudojimas pramoninių nuotekų valymo procesuose; 
9. Pramoninis naudojimas naftos pramonėje; 
10. Tolimesnių naudotojų naudojimas ledo tirpinimui (skystiems produktams); 
11. Tolimesnių naudotojų naudojimas ledo tirpinimui (purškiamiems produktams); 
12. Tolimesnių naudotojų naudojimas kaip kuras uždarose patalpose (kuro elementuose ir kt.); 
13. Tolimesnių naudotojų naudojimas kaip kuras neuždarose sistemose (kaip priedas į benziną). 
 
Poveikio scenarijus Nr. 1 
 
Trumpas aprašymas 
Medžiagos gaminimas/naudojimas kaip tarpinio produkto/naudojimas kaip cheminių procesų žaliava 
SU 3, SU 8, SU 9, ERC 1, ERC 2, ERC 6a, ERC 6b, PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, 
PROC 8b, PROC 15  
Medžiagos gamyba ar naudojimas kaip tarpinio produkto cheminiuose procesuose apima cheminės 
medžiagos perdirbimą / utilizavimą, medžiagos perdavimą, laikymą, saugojimą ir pakrovimą 
(įskaitant jūrų laivus/baržas, kelių ir geležinkelių transportą, automobilius ir birių produktų 
konteinerius), mėginių ėmimą ir analizių atlikimą cheminėse laboratorijose.  
 
 
 
 
Poveikio ir rizikos valdymo priemonės 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą  

PROC 1, PROC 3 

Naudojimo sąlygos 

Sritis pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100 % 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val. 

Vidaus/Išorės Išorinė veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Vienos rankos delnas (240 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 90% 

Procesui PROC 1 vietinė ištraukiamoji ventiliacija nėra būtina. 

Poveikio vertinimas 
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Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 1: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
0.01 mg/m³; RCR: 0.00004 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 1: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
0.05 mg/m³; RCR: 0.002 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

PROC 1: 
Skaičiavimo metodas: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
0.34 mg/kg bw/day, RCR: 0.008 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 3: 
Skaičiavimo metodas: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
13.33 mg/m³; RCR:0.051 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 3: 
Skaičiavimo metodas: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
53.33 mg/m³; RCR:0.205 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

PROC 3: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
0.34 mg/kg bw/day, RCR:0.008 

 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 2, PROC 4 

Naudojimo sąlygos 

Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100 % 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val. 

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abiejų rankų delnai (480 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 90% 

Poveikio vertinimas 
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 2: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
6.67 mg/m³; RCR: 0.026 
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Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 2: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
26.67 mg/m³; RCR:0.103 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

PROC 2: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
1.37 mg/kg bw/day, RCR:0.034 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 4: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
13.33 mg/m³; RCR:0.051 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 4: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
53.33 mg/m³; RCR:0.205 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

PROC 4: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
6.86 mg/kg bw/day, RCR:0.171 

 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 8a 

Naudojimo sąlygos 

Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val. 

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abi rankos (960 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 90% 

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
33.33 mg/m³; RCR:0.128 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
66.67 mg/m³; RCR:0.256 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
13.71 mg/kg bw/d, RCR:0.343  
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poveikis per odą 
 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 8b 

Naudojimo sąlygos 

Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val. 

Vidaus/Išorės Vidinė veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abiejų rankų delnai (480 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 97% 

Poveikio vertinimas 
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
6.00 mg/m³; RCR:0.23 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
12.00 mg/m³; RCR:0.46 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
6.86 mg/kg bw/day, RCR:0.171 

 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 15 

Naudojimo sąlygos 

Sritis Pramonės 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100 % 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val. 

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Vienos rankos delnas (240 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 90% 

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
6.67 mg/m³; RCR:0.26 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 



 
 
AB “Achema”                                                                                        

Saugos duomenų lapas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) priedą Nr. II 

 

Metanolis 
 

                                                                                                                             

Page 16 of 41 

poveikis įkvėpiant. v2.0” modifikuota 
13.33 mg/m³; RCR:0.51 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
0.34 mg/kg bw/day, RCR:0.009 

 
Poveikio scenarijus Nr. 2 
 
Trumpas aprašymas 
Medžiagos išpaltinimas, paskirstymas 
SU 3, SU 8, SU 9, ERC 1, ERC 2, ERC 6a, ERC 6b, PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, 
PROC 8b, PROC 9  
Pakrovimas (įskaitant jūrų laivus/baržas, geležinkelio transportą, automobilius ir IBC pakrovimą) ir 
medžiagos perpakavimas (įskaitant statines ir mažas pakuotes), įskaitant medžiagos paskirstymą ir 
analizių atlikimą chemijos laboratorijose.  
 
Poveikio ir rizikos valdymo priemonės 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 1, PROC 3 

Panaudojimo sąlygos 

Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val. 

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Vienos rankos delnas (240 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 90% 

Procesui PROC 1 vietinė ištraukiamoji ventiliacija nebūtina. 

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 1: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
0.01 mg/m³; RCR:0.00004 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 1: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
0.05 mg/m³; RCR:0.0002 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

PROC 1: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
0.34 mg/kg bw/day, RCR:0.008 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis PROC 3: 
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poveikis įkvėpiant. Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
13.33 mg/m³; RCR:0.51 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 3: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
53.33 mg/m³; RCR:0.205 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

PROC 3: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
0.34 mg/kg bw/day, RCR:0.008 

 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 2, PROC 4 

Panaudojimo sąlygos 

Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val. 

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abiejų rankų delnai (480 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 90% 

Poveikio vertinimas 
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 2: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
6.67 mg/m³; RCR:0.26 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 2: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
26.67 mg/m³; RCR:0.103 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

PROC 2: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
1.37 mg/kg bw/day, RCR:0.034 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 4: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
13.33 mg/m³; RCR:0.051 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 4: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
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v2.0” modifikuota 
53.33 mg/m³; RCR:0.205 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

PROC 4: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
6.86 mg/kg bw/day, RCR:0.171 

 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 8a 

Panaudojimo sąlygos 

Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val. 

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abi rankos (960 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 90% 

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
33.33 mg/m³; RCR:0.128 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
66.67 mg/m³; RCR:0.256 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
13.71 mg/kg bw/day, RCR:0.343 

 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 8b 

Panaudojimo sąlygos 

Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val.  

Vidaus/Išorės Vidaus veikla  

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abiejų rankų delnai (480 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 97% 
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Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
6.00 mg/m³; RCR:0.023 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
12.00 mg/m³; RCR:0.046 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
6.86 mg/kg bw/day, RCR:0.171 

 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 9 

Panaudojimo sąlygos 

Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val.  

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abiejų rankų delnai (480 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 90% 

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
26.67 mg/m³; RCR:0.103 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
53.33 mg/m³; RCR:0.205 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
6.86 mg/kg bw/day, RCR:0.171 

 
Poveikio scenarijus Nr. 3 
 
Trumpas aprašymas 
Medžiagos ar mišinio formulavimas, pakavimas, perpakavimas 
SU 3, SU 10, ERC 2, PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 4, PROC 8a, PROC 8b, PROC 9, PROC 15  
Medžiagos ir jos mišinių formulavimas, pakavimas ir perpakavimas, atskiroms partijoms ar 
nuolatiniame procese, įskaitant sandėliavimą, medžiagų transportavimą, maišymą, aptarnavimo ir 
cheminių analizių atlikimą chemijos laboratorijose.   
 
Poveikio ir rizikos valdymo priemonės 
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Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 1, PROC 3 

Panaudojimo sąlygos 

Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val.  

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Vienos rankos delnas (240 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 90% 

Procesui PROC 1 vietinė ištraukiamoji ventiliacija yra nebūtina. 

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 1: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
0.01 mg/m³; RCR:0.00004 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 1: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
0.05 mg/m³; RCR:0.0002 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

PROC 1: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
0.34 mg/kg bw/day, RCR:0.008 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 3: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
13.33 mg/m³; RCR:0.051 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 3: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
53.33 mg/m³; RCR:0.205 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

PROC 3: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
0.34 mg/kg bw/day, RCR:0.008 

 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 2, PROC 4 
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Panaudojimo sąlygos 

Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val.  

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abiejų rankų delnai (480 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 90% 

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 2: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
6.67 mg/m³; RCR:0.026 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 2: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
26.67 mg/m³; RCR:0.103 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

PROC 2: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
1.37 mg/kg bw/day, RCR:0.034 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 4: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
13.33 mg/m³; RCR:0.051 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 4: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
53.33 mg/m³; RCR:0.205 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

PROC 4: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
6.86 mg/kg bw/day, RCR:0.171 

  
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 8a 

Panaudojimo sąlygos 

Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val.  
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Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abi rankos (960 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 90% 

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
33.33 mg/m³; RCR:0.128 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
66.67 mg/m³; RCR:0.256 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
13.71 mg/kg bw/day, RCR:0.343 

 
 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 8b 

Panaudojimo sąlygos 

Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val.  

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abiejų rankų delnai (480 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 97% 

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
6.00 mg/m³; RCR:0.023 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
12.00 mg/m³; RCR:0.046 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
6.86 mg/kg bw/day, RCR:0.171 

 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 

PROC 9 
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panaudojimo ciklo etapą 

Panaudojimo sąlygos 

Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val.  

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abiejų rankų delnai (480 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 90% 

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
26.67 mg/m³; RCR:0.103 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
53.33 mg/m³; RCR:0.205 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
6.86 mg/kg bw/day, RCR:0.171 

 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 15 

Panaudojimo sąlygos 

Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val.  

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abiejų rankų delnai (240 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 90% 

Poveikio vertinimas 
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
6.67 mg/m³; RCR:0.026 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
13.33 mg/m³; RCR:0.051 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 



 
 
AB “Achema”                                                                                        

Saugos duomenų lapas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) priedą Nr. II 

 

Metanolis 
 

                                                                                                                             

Page 24 of 41 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

v2.0” modifikuota 
0.34 mg/kg bw/day, RCR:0.009 

 
Poveikio scenarijus Nr. 4 
 
Trumpas aprašymas 
Naudojimas kaip kuras - pramonėje 
SU 3, ERC 8b, PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, PROC 8b, PROC 16, PROC 19 
Apima naudojimą kaip degalus (ar priedus degalams) bei veiklą, susijusią su produkto perdavimu, 
naudojimu, įrangos priežiūra ir atliekų tvarkymu. 
 
Poveikio valdymas ir rizikos valdymo priemonės 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 1, PROC 3 

Medžiagos naudojimo sąlygos 

Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val. 

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Vienos rankos delnas (240 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 90% 

Procesui PROC 1 vietinė ištraukiamoji ventiliacija nėra būtina.  

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 1: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
0.01 mg/m³; RCR:0.00004 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 1: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
0.05 mg/m³; RCR:0.0002 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

PROC 1: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
0.34 mg/kg bw/day, RCR:0.008 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 3: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
13.33 mg/m³; RCR:0.051 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 3: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
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v2.0” modifikuota 
53.33 mg/m³; RCR:0.205 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

PROC 3: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
0.34 mg/kg bw/day, RCR:0.008 

 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 2 

Medžiagos naudojimo sąlygos 

Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val. 

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abiejų rankų delnai (480 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 90% 

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 2: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
6.67 mg/m³; RCR:0.026 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 2: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
26.67 mg/m³; RCR:0.103 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

PROC 2: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
1.37 mg/kg bw/day, RCR:0.034 

 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 8a 

Medžiagos naudojimo sąlygos 

Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val. 

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abi rankos (960 cm²) 
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Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 90% 

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
33.33 mg/m³; RCR:0.128 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
66.67 mg/m³; RCR:0.256 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
13.71 mg/kg bw/day, RCR:0.343 

 
 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 8b 

Medžiagos naudojimo sąlygos 

Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100 % 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 valandos 

Vidaus/Išorės Veikla viduje 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abiejų rankų delnai (480 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 97 % 

Poveikio vertinimas 
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
6.00 mg/m³; RCR:0.023 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
12.00 mg/m³; RCR:0.046 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaičiavimo metodas: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
6.86 mg/kg bw/diena, RCR:0.171 

 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 16 

Medžiagos naudojimo sąlygos 
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Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100 % 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 valandos 

Vidaus/Išorės Veikla viduje 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Vienos rankos delnas (240 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Nereikalingos.  

Poveikio vertinimas 
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
33.33 mg/m³; RCR:0.128 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
66.67 mg/m³; RCR:0.256 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaičiavimo metodas: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
0.34 mg/kg bw/diena, RCR:0.008 

 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 19 

Medžiagos naudojimo sąlygos 

Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija Max. 10% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas 1 - 4 valandos 

Vidaus/Išorės Veikla viduje 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abi rankos ir plaštakos (1980 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Naudoti tinkamas pirštines. Darbuotojai turi būti 
specialiai apmokyti.   

Poveikio vertinimas 
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
20.00 mg/m³; RCR:0.077 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
40.00 mg/m³; RCR:0.154 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 

Skaičiavimo metodas: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
14.14 mg/kg bw/diena, RCR:0.354 
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poveikis per odą 
 
Poveikio scenarijus Nr. 5 
 
Trumpas apibūdinimas 
Naudojimas kaip kuras – profesionaliojoje srityje 
SU 22, ERC 8b, ERC 8e, PROC 1, PROC 2, PROC 3, PROC 8a, PROC 8b, PROC 16, PROC 19 
Apima naudojimą kaip degalus (ar priedus degalams) ir apima veiklą, susijusią su produkto 
perdavimu, naudojimu, įrangos priežiūra ir atliekų tvarkymu 
 
Poveikio valdymas  
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 1, PROC 3 

Medžiagos naudojimo sąlygos 

Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val.  

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Vienos rankos delnas (240 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 80% 

Procesui PROC 1 vietinė ištraukiamoji ventiliacija nėra būtina. 

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 1: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
0.13 mg/m³; RCR:0.0005 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 1: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
0.53 mg/m³; RCR:0.002 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

PROC 1: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
0.34 mg/kg bw/day, RCR:0.0008 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 3: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
26.67 mg/m³; RCR:0.103 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

PROC 3: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
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106.67 mg/m³; RCR:0.410 
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

PROC 3: 
Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
0.34 mg/kg bw/day, RCR:0.0008 

 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 2 

Medžiagos naudojimo sąlygos 

Sritis Profesionalioji 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val.  

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abiejų rankų delnai (480 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės  

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 80% 

Poveikio vertinimas 
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
13.33 mg/m³; RCR:0.051 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
53.33 mg/m³; RCR:0.205 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
1.37 mg/kg bw/day, RCR:0.034 

 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 8a 

Medžiagos naudojimo sąlygos 

Sritis Profesionalioji 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija Max. 5% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val.  

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abi rankos (960 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Netaikoma.  

Poveikio vertinimas  
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Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
33.33 mg/m³; RCR:0.128 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
66.67 mg/m³; RCR:0.256 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
0.68 mg/kg bw/day, RCR:0.017 

 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 8b 

Medžiagos naudojimo sąlygos 

Sritis Profesionalioji 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija Max. 5 % 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val.  

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abiejų rankų delnai (480 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Netaikoma  

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
16.67 mg/m³; RCR:0.064 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
33.33 mg/m³; RCR:0.128 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
0.34 mg/kg bw/day, RCR:0.008 

 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 16 

Medžiagos naudojimo sąlygos 

Sritis Profesionalioji 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100 % 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val.  

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 
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Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Vienos rankos delnas (240 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Netaikoma 

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
66.67 mg/m³; RCR:0.256 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
133.33 mg/m³; RCR:0.513 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
0.34 mg/kg bw/day, RCR:0.009 

 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 19 

Medžiagos naudojimo sąlygos 

Sritis Profesionalioji 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija Max. 10% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas 1 - 4 val.  

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abi rankos ir dilbiai (1980 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Naudoti tinkamas apsaugines pirštines. 
Darbuotojai turi būti apmokyti.   

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
40.00 mg/m³; RCR:0.154 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
80.00 mg/m³; RCR:0.308 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaičiavimo metodas: “ECETOC TRA Worker 
v2.0” modifikuota 
14.14 mg/kg bw/day, RCR:0.354 

 
 
Poveikio scenarijus Nr. 6 
 
Trumpas aprašymas 
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Naudojimas kaip laboratorinis reagentas - pramonėje 
SU 3, ERC 4, PROC 10, PROC 15 
Medžiagos naudojimas laboratorijos reikmėms (įskaitant medžiagos transportavimą ir įrengimų 
valymą). 
 
Poveikio valdymas ir rizikos valdymo priemonės 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 10 

Medžiagos naudojimo sąlygos 

Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija Max. 80% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val. 

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abi rankos (960 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 90% 

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod.: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
26.67 mg/m³; RCR:0.103 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod.: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
53.33 mg/m³; RCR:0.205 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaič. metodas: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
21.94 mg/kg bw/day, RCR:0.549 

 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 15 

Medžiagos naudojimo sąlygos 

Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100 % 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val. 

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Vienos rankos delnas (240 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 90% 

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis Skaič. Metod.: ECETOC TRA Worker v2.0 
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poveikis įkvėpiant. modified 
6.67 mg/m³; RCR:0.026 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod.: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
13.33 mg/m³; RCR:0.051 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaič. Metod.: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
0.34 mg/kg bw/day, RCR:0.009 

 
Poveikio scenarijus Nr. 7 
 
Trumpas aprašymas 
Naudojimas kaip laboratorinis reagentas - profesionaliojoje srityje 
SU 3, ERC 4, PROC 10, PROC 15 
Medžiagos naudojimas laboratorijos reikmėms (įskaitant medžiagos transportavimą ir įrengimų 
valymą). 
 
Poveikio valdymas ir rizikos valdymo priemonės 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 10 

Medžiagos naudojimo sąlygos 

Sritis Profesionalioji 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija Max. 5% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val. 

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abi rankos (960 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Nereikalingos.  

Poveikio vertinimas 
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod.: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
33.33 mg/m³; RCR:0.128 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
66.67 mg/m³; RCR:0.256 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaič. Metod: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
21.94 mg/kg bw/day, RCR:0.034 

 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 15 
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Medžiagos naudojimo sąlygos 

Sritis Profesionalioji 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val. 

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Vienos rankos delnas (240 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 80% 

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod.: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
13.33 mg/m³; RCR:0.51 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod.: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
26.67 mg/m³; RCR:0.103 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaič. Metod.: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
0.34 mg/kg bw/diena, RCR:0.009 

 
Poveikio scenarijus Nr. 8 
 
Trumpas aprašymas 
Naudojimas pramoninių nuotekų valymo procesuose 
SU 3, ERC 9b, PROC 2 
 
Poveikio valdymas ir rizikos valdymo priemonės 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 2 

Medžiagos naudojimo sąlygos 

Sritis Pramonė 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val. 

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abiejų rankų delnai (480 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 90% 

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod.: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
6.67 mg/m³; RCR:0.026 



 
 
AB “Achema”                                                                                        

Saugos duomenų lapas 
pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) priedą Nr. II 

 

Metanolis 
 

                                                                                                                             

Page 35 of 41 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
26.67 mg/m³; RCR:0.103 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaič. Metod: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
1.37 mg/kg bw/diena, RCR:0.034 

 
Poveikio scenarijus Nr. 9 
 
Trumpas aprašymas 
Pramoninis naudojimas naftos pramonėje 
SU 22, ERC 9b, PROC 4, PROC 5, PROC 8a, PROC 8b 
Naudojimas naftos pramonėje grežinių ir gavybos operacijose (įskaitant valymą); medžiagų 
pervežimą, purtyklių naudojimą ir priežiūrą. 
 
Poveikio valdymas ir rizikos valdymo priemonės 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 4 

Medžiagos naudojimo sąlygos 

Sritis Profesionalioji 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100 % 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas 1 -4 val. 

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abiejų rankų delnai (480 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 80% 

Poveikio vertinimas 
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod.: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
40.00 mg/m³; RCR:0.154 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod.: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
160.00 mg/m³; RCR:0.615 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaič. Metod.: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
6.86 mg/kg bw/day, RCR:0.171 

 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 5 

Medžiagos naudojimo sąlygos 
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Sritis Profesionalioji 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija Max. 5 % 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val. 

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abiejų rankų delnai (480 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Nereikalingos.   

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod.: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
33.33 mg/m³; RCR:0.128 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod.: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
66.67 mg/m³; RCR:0.256 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaič. Metod.: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
0.68 mg/kg bw/diena, RCR:0.017 

 
 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 8a 

Medžiagos naudojimo sąlygos 

Sritis Profesionalioji 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija Max. 5 % 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val. 

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abi rankos (960 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Nereikalingos.  

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod.: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
33.33 mg/m³; RCR:0.128 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
66.67 mg/m³; RCR:0.256 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 

Skaič. Metod: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
0.68 mg/kg bw/diena, RCR:0.017 
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poveikis per odą 
 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 8b 

Medžiagos naudojimo sąlygos 

Sritis Profesionalioji 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija Max. 5 % 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas > 4 val. 

Vidaus/Išorės Vidaus veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abiejų rankų delnai (480 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Nereikalingos  

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod.: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
16.67 mg/m³; RCR:0.064 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod.: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
33.33 mg/m³; RCR:0.128 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaič. Metod.: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
0.34 mg/kg bw/diena, RCR:0.008 

 
Poveikio scenarijus Nr. 10 
 
Trumpas aprašymas 
Tolimesnių naudotojų naudojimas ledo tirpinimui (skystiems produktams) 
SU 21, ERC 8a and 8d, PC 4, PC 35 
 
Poveikio valdymas  
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PC 4, PC 35 

Medžiagos naudojimo sąlygos 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija Max. 2.5% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas Trukmė: 20 min., 104 kartai per metus 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Abi rankos ir dilbiai (1900 cm²) 

Naudojamas kiekis 100 g per vieną kartą 

Patalpos dydis 58 m³   

Ventiliacijos dažnis per valandą 0.5 
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Plotas, kuriame gali išsiskirti medžiaga 5 m² 

Produkto apibūdinimas Mažo dydžio pakuotės, nepurškiami produktai, 
paruošti naudojimui produktai 

Rizikos valdymo priemonės 

Nereikalingos  

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod.: ConsExpo (v4.1) 
Pagrindinio poveikio scenarijus su 
modifikacijom: Valymo ir plovimo agentai/Visi 
valikliai/Skyšių valikliai 
3.05 mg/m³; RCR:0.061 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod.: ConsExpo (v4.1) 
Pagrindinio poveikio scenarijus su 
modifikacijom: Valymo ir plovimo agentai/Visi 
valikliai/Skyšių valikliai  
18.30 mg/m³; RCR:0.366 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaič. Metod.: ConsExpo (v4.1) 
Pagrindinio poveikio scenarijus su 
modifikacijom: Valymo ir plovimo agentai/Visi 
valikliai/Skyšių valikliai 
1.92 mg/kg bw/day, RCR:0.24 
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Poveikio scenarijus Nr. 11 
 
Trumpas aprašymas 
Tolimesnių naudotojų naudojimas ledo tirpinimui (purškiamiems produktams) 
SU 21, ERC 8a and 8d, PC 4, PC 35 
 
Poveikio valdymas  
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PC 4, PC 35 

Medžiagos naudojimo sąlygos 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija Max. 5.0% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas Trukmė: 10 mins, 365 kartai per metus 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Purškimas: Abi rankos (960 cm²), Valymas: 
Vienos rankos delnas (215 cm²) 

Naudojamas kiekis 16.2 g per vieną kartą 

Patalpos dydis 15 m³   

Ventiliacijos dažnis per valandą 2.5 

Patalpos aukštis 2.5 m 

Plotas, kuriame gali išsiskirti medžiaga 1.71 m² 

Produkto apibūdinimas Mažo dydžio pakuotės, nepurškiami produktai, 
paruošti naudojimui produktai 

Rizikos valdymo priemonės 

Purkšti nuo vartotojo  

Poveikio vertinimas 
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod.: ConsExpo (v4.1) 
Pagrindinio poveikio scenarijus su 
modifikacijom: Valymo ir plovimo agentai/Visi 
valikliai/Skyšių valikliai 0.822 mg/m³; 
RCR:0.016 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod.: ConsExpo (v4.1) 
Pagrindinio poveikio scenarijus su 
modifikacijom: Valymo ir plovimo agentai/Visi 
valikliai/Skyšių valikliai 19.7 mg/m³; RCR:0.394 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaič. Metod.: ConsExpo (v4.1) 
Pagrindinio poveikio scenarijus su 
modifikacijom: Valymo ir plovimo agentai/Visi 
valikliai/Skyšių valikliai 0.027 mg/kg bw/day, 
RCR:0.003 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per burną 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per burną 

Skaič. Metod.: ConsExpo (v4.1) 
Pagrindinio poveikio scenarijus su 
modifikacijom: Valymo ir plovimo agentai/Visi 
valikliai/Skyšių valikliai 0.0006 mg/kg bw/day, 
RCR:0.00007 
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Poveikio scenarijus Nr. 12 
 
Trumpas aprašymas 
Tolimesnių naudotojų naudojimas kaip kuras uždarose patalpose (kuro elementuose ir kt.) 
SU 21, ERC 8a and 8d, PC 13 
 
Poveikio valdymas  
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PC 13 

Medžiagos naudojimo sąlygos 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija Max. 80 % 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas Trukmė: 10 min, 2 kartai per savaitę 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Purškiant: Abi rankos (960 cm²), Valant: Vienos 
rankos delnas (215 cm²) 

Naudojamas kiekis 800 g per vieną kartą 

Patalpos dydis 20 m³   

Ventiliacijos dažnis per valandą 0.5 

Plotas, kuriame gali išsiskirti medžiaga 2.0 cm² 

Produkto apibūdinimas Reti atidarymai, yra minimizuotas kontaktas su 
oda  

Rizikos valdymo priemonės 

Po panaudojimo talpas iškarto uždaryti. Laikyti 
konteinerius gerai uždarytus. Vengti kontakto su 
akimis. Jei pateko ant odos nedelsiant paveiktą 
vietą gerai išplauti. 

 

Poveikio vertinimas 
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod.: ConsExpo (v4.1) 
Pagrindinio poveikio scenarijus su 
modifikacijom: Valymo ir plovimo agentai/Visi 
valikliai/Skyšių valikliai 0.287 mg/m³; 
RCR:0.006 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod.: ConsExpo (v4.1) 
Pagrindinio poveikio scenarijus su 
modifikacijom: Valymo ir plovimo agentai/Visi 
valikliai/Skyšių valikliai 41.3 mg/m³; RCR:0.826 

 
Poveikio scenarijus Nr. 13 
 
Trumpas aprašymas 
Tolimesnių naudotojų naudojimas kaip kuras neuždarose sistemose (kaip priedas į benziną) 
SU 21, ERC 8a and 8d, PROC 16 
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Poveikio valdymas 
Panaudojimo deskriptoriai, 
nusakantys medžiagos 
panaudojimo ciklo etapą 

PROC 16 

Tolimesni nurodymai Pildyti mašinas ir kitas transporto priemones degalinėse 

Medžiagos naudojimo sąlygos 

Sritis Profesionalioji 

Medžiagos fizikinė būsena / koncentracija 100% 

Poveikio trukmė / veiklos dažnumas < 15 min. 

Vidaus/Išorės Išorės veikla 

Žmogaus kūno vieta, kuri gali būti paveikta Vienos rankos delnas (240 cm²) 

Rizikos valdymo priemonės 

Vietinė ištraukiamoji ventiliacija Efektyvumas: 80% 

Poveikio vertinimas  
Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod.: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
4.67 mg/m³; RCR:0.093 

Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis įkvėpiant. 

Skaič. Metod.: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
9.34 mg/m³; RCR:0.187 

Darbuotojui ilgalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 
Darbuotojui trumpalaikis poveikis, sisteminis 
poveikis per odą 

Skaič. Metod.: ECETOC TRA Worker v2.0 
modified 
0.34 mg/kg bw/day, RCR:0.043 

 
Saugos duomenų lapo pabaiga 
 
 
 
 
 
 
 


