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Etiketė – pagrindinė
vartotojų informavimo

priemonė apie cheminių
medžiagų ir mišinių 

pavojus

ETIKETĖS PAVYZDYS *CLP - Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl 
cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, 
ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir 

panaikinantis direktyvas 67/548/EEB ir 1999/45/
EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 

1907/2006 (REACH). Jis įsigaliojo 2009 m. sausio 
20 d. ir taikomas visoje Europos Sąjungoje.

Cheminio 
mišinio etiketės 
pavyzdys viena 

kalba Produkto
identifikatoriai

Tiekėjo
duomenys

Pavojaus
piktogramos

Signalinis 
žodis

Pavojingumo
frazės

Atsargumo
frazės

Papildoma
pavojingumo

frazė

Mišiniai ir cheminės medžiagos, kurios klasifikuojamos kaip pavojingos, 
turi būti ženklinamos etikete, kurioje pagal CLP* reglamento 18 str. 
privaloma nurodyti:

• tiekėjo pavadinimą, adresą ir tel. nr.;
• nominalų kiekį, nebent nurodytas kitoje pakuotės vietoje;
• produkto identifikatoriai;
• pavojaus piktogramos; 
• signaliniai žodžiai;
• pavojingumo frazės;
• atsargumo frazės;
• papildoma informacija, jei taikoma.

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. 
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Neįkvėpti dulkių/

dūmų/dujų/rūko/garų aerozolio. Vengti kontakto nėštumo metu / maitinant krūtimi. 
Neskatinti vėmimo. PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS 

IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Papildoma informacija: sudėtyje yra kobalto bis(2-etilheksanatas). 
Gali sukelti alerginę reakciją.
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Universalus alkidinis pusiaublizgus emalis, 
sutvirtintas poliuretanu, vidaus ir išorės darbams

Pavojingos sudedamosios dalys: stodbaro tirpiklis, CAS Nr. 8052-41-3; distiliatas 
(nafta), CAS Nr. 64742-47-8 ir kobalto bis (2-etilheksanatas), CAS Nr. 136-52-7

PAVOJINGA

•	 Degūs skystis ir garai
•	 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali 

sukelti mirtį
•	 Sukelia smarkų akių dirginimą
•	 Gali pakenkti žindomam vaikui
•	 Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai 

arba kartotinai

UAB „Tiekėjas“
Chemijos g. 9
Vilnius, Lietuva
Tel. 8 5 212 6090
El. p. v.pavardenis@gmail.com

Partija (Batch) 123

Svoris (Weight)
NETTO 1 kg

© LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS 
MINISTERIJA

Leidinys atspausdintas ant ekologiško 
popieriaus bei laikantis aplinkosaugos 
reikalavimų spausdinimui

L i e t u v o s  R e s p u b l i k o s



PAVojAuS 
PIKTogrAMoS

Ką TAI rEIšKIA?
• Gali dirginti kvėpavimo takus.
• Gali sukelti mieguistumą arba galvos 

svaigimą.
• Gali sukelti alerginę odos reakciją.
• Sukelia smarkų akių dirginimą.
• Kenksminga prarijus / susilietus su 

oda / įkvėpus.
• Naikina ozono sluoksnį viršutinėje atmosferoje.

Kur PASITAIKo (PAVYZDžIAI)
Plovikliuose, tualeto valikliuose, aušinimo skystyje.

Ką TAI rEIšKIA?
• Mirtina prarijus / susilietus su oda / 

įkvėpus.
• Toksiška prarijus / susilietus su oda / 

įkvėpus.

Kur PASITAIKo (PAVYZDžIAI)
Augalų apsaugos produktuose, biociduose, 
metanolyje.

Ką TAI rEIšKIA?
• Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, 

gali sukelti mirtį.
• Kenkia organams / gali pakenkti 

organams.
• Gali pakenkti vaisingumui arba 

negimusiam vaikui.
• Gali sukelti vėžį / įtariama, kad sukelia 

vėžį.
• Gali sukelti genetinius defektus.
• Įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus 

arba apsunkinti kvėpavimą.

Kur PASITAIKo (PAVYZDžIAI)
Terpentine, benzine, žibale.

Ką TAI rEIšKIA?
• Labai toksiška vandens organizmams, 

sukelia ilgalaikius pakitimus.
• Toksiška vandens organizmams, 

sukelia ilgalaikius pakitimus.

Kur PASITAIKo (PAVYZDžIAI)
Augalų apsaugos produktuose, 
biociduose, benzine, terpentine.

Ką TAI rEIšKIA?
• Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant 

gali sprogti.
• Turi atšaldytų dujų, gali sukelti 

kriogeninius nušalimus arba 
pažeidimus.

Kur PASITAIKo (PAVYZDžIAI)
Dujų talpyklose.

Ką TAI rEIšKIA?
• Sprogios, savaime reaguojančios 

medžiagos ir organiniai peroksidai, 
kurie gali sprogti kaitinant.

• Per gaisrą gali sukelti masinį 
sprogimą.

Kur PASITAIKo (PAVYZDžIAI)
Fejerverkai, amunicija.

Ką TAI rEIšKIA?
• Oksiduojančios dujos, kietosios 

medžiagos ir skysčiai, kurie gali 
sukelti arba paskatinti įsiplieksti 
ugnį ir sprogimą.

Kur PASITAIKo (PAVYZDžIAI)
Balikliuose, medicininės paskirties 
deguonyje.

Ką TAI rEIšKIA?
• Ypač degios dujos / degios dujos.
• Ypač degus aerozolis / degus aerozolis.
• Labai degus skystis ir garai / degus 

skystis ir garai.
• Degi kietoji medžiaga.

Kur PASITAIKo (PAVYZDžIAI)
Žibale, benzine, nagų lako valikliuose.

Ką TAI rEIšKIA?
• Gali ėsdinti metalus.
• Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia 

akis.

Kur PASITAIKo (PAVYZDžIAI)
Kanalizacijos valikliuose, acto rūgštyje, 
amoniake.

Naudokite produktus saugiai. Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite etiketes. šiomis 
piktogramomis pažymėti produktai gali būti pavojingi, jei naudojami netinkamai.


