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DĖMESIO: 

Produktas yra medžiaga. Ši medžiaga nėra klasifikuojama kaip pavojinga ir nėra PBT ar vPvB tipo, Europos Sąjungoje jos 
atžvilgiu nėra apibrėžtos maksimalios leistinos koncentracijos darbo aplinkoje. Dėl aukščiau įvardintų faktų, remiantis 
REACH įsakymo 31 str. (šios Informacijos 5.1 punktas) nėra reikalaujamas charakteristikų lapo parengimas/pateikimas, o tik 
pagal aukščiau įvardinto įsakymo 32 str. reikia parengti/pateikti Informaciją.  

1. Produkto identifikacija 

 

Prekybinis produkto pavadinimas: Asfalt: 160/220, 50 SDA, V1500, V6000, 20/30-SDA (160/220) 
Pavadinimas pagal sąrašą:   asfaltas  
 

Registracijos Nr.:    01-2119480172-44-0056 
 

Indekso numeris: nėra CAS Nr.: 8052-42-4 EB Nr.:232-490-9 

 
Produkto panaudojimas: 
 

Produktas naudojamas tolesniuose technologiniuose procesuose ir kelių statybai ir išlaikymui, oro uostų ir kitų paviršių 
statybai bei asfalto emulsijos gamybai skirtų įvairios rūšies mineralinių – asfaltinių mišinių gamyboje, o taip pat ir izoliacinių, 
vandeniui atsparių (hidroizoliacinių) medžiagų gamyboje. 
 
Duomenys, susiję su Informacijos tiekėju: 
 

UAB „LOTOS Asfalt“, 80-718 Gdanskas (lenk. Gdańsk), Elgląska g. 135, tel. +48 58 308 72 39, faksas: +48 58 308 84 
http://www.lotos.pl  
reach@grupalotos.pl 
 

2. Informacija apie leidimus 

 
Pagal REACH įsakymo VII antraštės taisykles (šios Informacijos 5.1 punktas) produkto atžvilgiu nėra taikoma leidimų 
suteikimo procedūra. 
 

3. Informacija apie apribojimus 

 
Pagal REACH įsakymo VIII antraštės taisykles (šios Informacijos 5.1 punktas) produkto atžvilgiu nėra taikomi apribojimai. 
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4. Informacija apie rizikos kontrolės priemones 

 
Elgsena su produktu: 
 

Produktą naudojant darbo metu reikiu laikytis bendrų Darbo saugos ir higienos taisyklių bei reikalavimų ir Priešgaisrinės 
saugos taisyklių. 
Neleisti, kad ore susidarytų tokia produkto komponentų koncentracija, kuri viršytų higienos normatyvų dydžius. 
Negalima įkvėpti karšto produkto garų. Vengti kontakto su karštu produktu. Dėl išaugusios staigaus tūrio padidėjimo rizikos 
bei karštos medžiagos putojimo ir taškymo vengti karštų asfalto produktų kontakto su vandeniu. 
Talpos, kuriose sandėliuojama medžiaga, turėtų būti apsaugotos nuo elektrostatinių iškrovų.  
Išlydytoje būsenoje produktas išskiria garus. Nors garai nėra laikomi rimtu pavojumi sveikatai, atitinkamos darbo 
organizacijos ir tinkamos darbo vietos ventiliacijos pagalba reikia pasirūpinti, kad žmonės kiek įmanoma mažiau būtų paveikti 
kontakto su garais. Virš išlydytoje būsenoje saugomo asfalto paviršiaus, talpose gali kauptis sieros vandenilis, kurio 
koncentracija gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai ir gyvybei.  
Dėl aukščiau įvardinto fakto, pagal pateiktą lentelę darbo vietoje rekomenduojama kontroliuoti sekančius veiksnius. 
 
Ribinės maksimalios leistinos medžiagos koncentracijos  poveikio vertės : 

Medžiagos pavadinimas 

Ilgalaikio poveikio  
ribinis dydis (IPRD) 

Trumpalaikio poveikio ribinis 
dydis (TPRD) 

mg/m3 mg/m3 

Naftinis asfaltas – dūmai 5 10 

Vandenilio sulfidas 7 14 
 

Produkto sandėliavimas: 

Dėmesio! Kuomet produktas sandėliuojamas išlydytoje būsenoje, virš produkto paviršiaus, viršutinėje talpos dalyje 

gali kauptis sieros vandenilis, kurio koncentracija gali būti pavojinga žmogaus sveikatai ir gyvybei.  

Gamyklos infrastruktūra, talpos konstrukcija ir darbo įranga ir procedūros privalo atitikti Europos Sąjungos, valstybinius ir 
vietinius reikalavimus. 
Produktą laikyti ir saugoti uždarose, izoliuotose ir apsaugančiose produktą nuo vandens susidarymo ir teršalų patekimo 
talpose, kuriose yra įmontuota produkto temperatūrą leidžianti palaikyti sistema. Laikyti ir saugoti žemesnėje nei 1900C 
temperatūroje. Asfaltu suterštą izoliaciją reikia išvalyti arba pakeisti. Papildomai talpoje gali būti įmontuotas maišytuvas. 
Netoli iškrovimo vietos rekomenduojama įmontuoti saugos dušą su akių valymo aparatu. Iškrovimas transporto baką 
ištuštinant slėginiu būdu nėra rekomenduojamas dėl išsisandarinimo arba netoli esančių asmenų apliejimo galimybės. 
Siekiant apsisaugoti nuo nutekėjimų arba išsiliejimo, prie medžiagų saugojimui skirtų instaliacijų reikia įrengti atitinkamus 
garų padėklus arba sieneles. Pagal valstybines, vietines ir gamyklos viduje galiojančias taisykles talpų vidų valyti, peržiūrėti ir 
konservuoti gali tik atitinkamą įrangą ir kvalifikacijas turintys asmenys. Prieš įlipant į talpų vidų ir atliekant bet kokio pobūdžio 
veiksmus reikia patikrinti atmosferoje esantį deguonies ir sieros vandenilio (H2S) kiekį ir degumą.  
Savaiminis šildymas ant akytų arba pluoštingų, tepalais ar bitumu persunktų medžiagų paviršiaus gali sukelti savaiminį 
užsidegimą netgi prie 1000C temperatūros.  

Reikia vengti, kad termoizoliacinės medžiagos nebūtų suterštos tepalais arba asfaltu ir netoli karštų paviršių nesikauptų 
tepalais sutepti audeklai ar kitos panašaus pobūdžio medžiagos, o reikalui esant nuo karščio apsaugančią izoliaciją reikia 
pakeisti neabsorbuojančia medžiaga. Ilgo sandėliavimo atveju, ant vidinių talpos sienų ir skliautų gali kauptis nuosėdos (jų 
sudėtyje yra anglis ir geležies sulfidas). Šios nuosėdos gali būti piroforinės ir tuo atveju, kai į talpą pateks oras – gali įvykti 
savaiminis užsidegimas. Laikyti toliau nuo oksidatorių. 
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Rekomenduojamos individualios apsaugos priemonės: 

Kvėpavimo takų apsauga: 

Tose vietose, kuriose gali kauptis sieros vandenilis, reikia naudoti atitinkamą kvėpavimo takų apsaugą: viso veido kaukę su 
B tipo filtru (pilkas, skirtas neorganinių medžiagų garų filtravimui, tarp jų ir H2S) arba autonominį kvėpavimo aparatą. Jeigu 
negalima įvertinti ar apskaičiuoti poveikio lygio ir jeigu egzistuoja deguonies trūkumo pavojus (virš 18%), tuomet reikia 
naudoti tik autonominį kvėpavimo aparatą.  
Darbų, kurie gali sukelti padidintą asfalto garų poveikio riziką (pvz. mėginių paėmimas), metu rekomenduojama naudoti 
asmeninius H2S detektorius. Pagal galimybes reikia stoti iš užuovėjos pusės. 

Rankų ir odos apsauga: 

Rekomenduojama naudoti sunkiai užsikuriančius apsauginius drabužius: kombinezonus (kur kelnių kiškos į išorę 
ištraukiamos ant ilgų batų, o drabužių atraitai užraityti ant pirštinių atraitų) šilumai atsparią, patvarią, nuo tepalų apsaugančią 
ilgą avalynę (pvz. odiniai batai). Šilumai atsparios pirštinės su ilgais atraitais arba apsauginės pirštinės (EN 374 – 407). 
Susinaudojimo, pradūrimo atveju pirštines reikia pakeisti. Esant reikalui, kombinezonus reikia išvalyti, kad būtų išvengta 
drabužių ir avalynės sutepimo produktu. 

Akių ir veido apsauga:  

Transporto talpų pakrovimo/iškrovimo metu, mėginių paėmimo metu reikia užsidėti apsauginį šalmą su veido ir kaklo gaubtu. 
Laboratorijose dirbant su mėginiais reikia užsidėti veido apsaugą.  

Informacija apie transportą: (šios Informacijos 5.8 – 5.11 punktuose) 

Transporto priemonių ženklinimas: 

Transporto priemonių ženklinimas pagal ADR/RID reikalavimus: 

JT numeris:     3257 
JT teisingas krovinio pavadinimas ADR:  AUKŠTESNES TEMPERATŪROS SKYSTIS, K.N. 
JT teisingas krovinio pavadinimas RID:  AUKŠTESNES TEMPERATŪROS SKYSTIS, K.N. 
Klasė (-ės) / Klasifikacinis kodas:   9/M9  
Pakuotės grupė:     III 
Pavojaus skiriamasis numeris:   99 
Pavojus aplinkai:     NĖRA 
Transporto priemonių žymėjimas pagal IMDG taisykles: 

JT Numeri:     3257 
Teisingas krovinio pavadinimas:   ELEVATED TEMPERATURE LIQUID N.O.S 
Transporto pavojaus klasė (-ės):  9 

EMS:      F-A, S-P 
Pakuotės grupė:     III 
Pavojus aplinkai:     NĖRA 
Dėmesio: Asfalto mėginiai yra siunčiami juos atšaldžius (iki aplinkos temperatūros) ir pagal ADR/RID taisykles nėra laikomi 
pavojingomis medžiagomis.  
 

5. Teisinė informacija 

 
5.1.  EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 2006 m. gruodžio 18 d. dėl 
 cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių 
 medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 
 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 
 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB 
5.2. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 11.63.322) 
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5.3.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji  
 chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2012 poz 1018 z późn. zm.) 
5.4.  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir 
 mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 
 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
5.5.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji  
 niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. z dnia 25.04.2012r. poz. 445 z  
 późn. zm 
5.6.  HN 23:2007 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji 
 reikalavimai" (Patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės 
 apsaugos ir darbo ministro 2007 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-827/A1-287, Žin., 2007, Nr. 108-4434). 
5.7.  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 05. 108. 908 z późn. zm.) 

5.8.  Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2008/68/EB 2008 m. rugsėjo 24 d. dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus  
 keliais  

5.9.  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 11. 227. 1367 z późn. zm.) 

5.10.  Pavojingų prekių tarptautinio vežimo geležinkeliais reglamentas (RID), kuris išduotas remiantis 1980 metų gegužės  
 9 d. Berne parengta Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutartimi (COTIF)  (Dz.U.85.34.158). 

5.11.  Jūrų teisė IMDG – 34 - 08 

 


