
Su pavojingosiomis medžiagomis susijusios frazės ir
priemonės
Pavojingoji
medžiaga

Pavojingu-
mo simbolis

Signalinis
žodis

Frazės ir priemonės

Kvapusis akmuo
Citro Dėmesio

Sudėtis:

• citralis (CAS-Nr. 5392-40-5)
Pavojingumo frazė:

• H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.
Atsargumo frazės:

• P272 - Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo
vietos.

• P280 - Mūvėti apsaugines pirštines.
• P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu van-

dens kiekiu.
• P333 + P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia:

kreiptis į gydytoją.
• P362 + P364 - Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti

prieš vėl apsivelkant.
Šalinimo frazė:

• P501 - Turinį / sistemos sifoną išpilti / išmesti į nustatytąją
atliekų rinkimo aikštelę.
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Pavojingoji
medžiaga

Pavojingu-
mo simbolis

Signalinis
žodis

Frazės ir priemonės

Specialūs
neplastifikuotojo
polivinilchlorido
(PVC-U) klijai
Tangit

Pavojinga

Sudėtis:

• tetrahidrofuranas (CAS-Nr. 109-99-9)
• butanonas (CAS-Nr. 78-93-3)
• cikloheksanonas (CAS-Nr. 108-94-1)
Pavojingumo frazės:

• H225 - Labai degūs skystis ir garai.
• H315 - Dirgina odą.
• H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
• H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.
• H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
• H351 - Įtariama, kad sukelia vėžį.
Atsargumo frazės:

• P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
• P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių,

žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerū-
kyti.

• P260 - Neįkvėpti rūko / garų.
• P271 - Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
• P280 - Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių apsau-

gos priemones.
• P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti

vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie
yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

• P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTRO-
LĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Šalinimo frazės:

• P501 - Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalines
nuostatas.

Į grąžinamojo perdirbimo medžiagų rinkimo centrą leidžiama
gabenti tik tuščias talpyklas, kuriose nėra likę tirpiklio garų.
Europos atliekų kodas (EAK): 080409

Geberit AquaClean
antgalių valiklis,
nuo 2018 m.

Dėmesio

Sudėtis:

• mažiau kaip 5 proc. nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžia-
gų, amfoterinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų

• konservavimo priemonė (metilizotiazolinonas, benzisotia-
zolinonas)

Pavojingumo frazė:

• H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.
Atsargumo frazės:

• P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
• P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti

vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie
yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
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Pavojingoji
medžiaga

Pavojingu-
mo simbolis

Signalinis
žodis

Frazės ir priemonės

Geberit AquaClean
antgalių valiklis, iki
2017 m.

Dėmesio

Sudėtis:

• mažiau kaip 5 proc. nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžia-
gų, amfoterinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų

• citrinos rūgštis (CAS-Nr. 5949-29-1)
Pavojingumo frazė:

• H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.
Atsargumo frazės:

• P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
• P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti

vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie
yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Geberit AquaClean
valymo priemonė Dėmesio

Sudėtis:

• mažiau kaip 5 proc. anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžia-
gų, nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų

• citrinos rūgštis (CAS-Nr. 77-92-9)
Pavojingumo frazė:

• H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.
Atsargumo frazės:

• P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
• P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti

vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie
yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
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Pavojingoji
medžiaga

Pavojingu-
mo simbolis

Signalinis
žodis

Frazės ir priemonės

Geberit mineralinio
užpildo masė FSH
90

Pavojinga

Sudėtis:

• portlandcementis (CAS-Nr. 65997-15-1)
Pavojingumo frazės:

• H315 - Dirgina odą.
• H318 - Smarkiai pažeidžia akis.
• H335 - Gali dirginti kvėpavimo takus.
Atsargumo frazės:

• P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turė-
kite produkto talpyklą ar jo etiketę.

• P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
• P103 - Prieš naudojimą perskaityti etiketę.
• P261 - Stengtis neįkvėpti dulkių.
• P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti

vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie
yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

• P310 - Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTRO-
LĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

• P321 - Specialus gydymas:
– Įkvėpus: jeigu prarandama sąmonė, paguldyti ant šono

ir taip gabenti. Pasirūpinti, kad patektų grynas oras.
Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

– Jeigu patenka ant odos: nedelsiant odą nuplauti van-
deniu ir muilu bei gerai nuskalauti.

– Jeigu nuryjama: nebandyti sukelti vėmimo, nedelsiant
kreiptis į gydytoją.

• P405 - Laikyti užrakintą.
Kiti pavojai:
Produktui reaguojant su vandeniu susiformuoja didelės kon-
centracijos šarmas.

Šalinimo frazė:

• P501 - Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalines
nuostatas.
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Pavojingoji
medžiaga

Pavojingu-
mo simbolis

Signalinis
žodis

Frazės ir priemonės

Specialūs klijai
Tangit ABS Pavojinga

Sudėtis:

• butanonas (CAS-Nr. 78-93-3)
• n-butilacetatas (CAS-Nr. 123-86-4)
Pavojingumo frazės:

• H225 - Labai degūs skystis ir garai.
• H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.
• H336 - Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
• EUH066 - Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą

arba skilinėjimą.
Atsargumo frazės:

• P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
• P210 - Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių,

žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerū-
kyti.

• P260 - Neįkvėpti rūko / garų.
• P271 - Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
• P280 - Naudoti akių apsaugos priemones.
• P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti

vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie
yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Šalinimo frazės:

• P501 - Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalines
nuostatas.

Europos atliekų kodas (EAK): 080409

Skysta Micropur
Forte MF (vandens
apsaugos priemo-
nė, naudojama su
Geberit higieniniu
filtru)

-

Sudėtis:

• natrio hipochlorito tirpalas (CAS-Nr. 7681-52-9)
• sidabras (CAS-Nr. 7440-22-4)
• natrio nitratas < 0,1 proc. (CAS-Nr. 7631-99-4)
Pavojingumo frazė:

• H411 - Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.

Atsargumo frazės:

• P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
• P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
• P391 - Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Šalinimo frazės:

• P501 - Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalines
nuostatas.
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Pavojingoji
medžiaga

Pavojingu-
mo simbolis

Signalinis
žodis

Frazės ir priemonės

Geberit AquaClean
kalkių šalinimo
priemonė

Dėmesio

Sudėtis:

• fosforo rūgštis (CAS-Nr. 7664-38-2)
• druskos rūgštis (CAS-Nr. 7647-01-0)
Pavojingumo frazės:

• H315 - Dirgina odą.
• H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.
Atsargumo frazės:

• P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
• P280 - Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių apsau-

gos priemones.
• P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu van-

dens ir muilo kiekiu.
• P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti

vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie
yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

• P332 + P313 - Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
• P337 + P313 - Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gy-

dytoją.
Šalinimo frazės:
Tuščias pakuotes, išvalytas talpyklas leidžiama gabenti į
grąžinamojo perdirbimo medžiagų rinkimo centrą.

Valomasis klozeto
bakelio kubelis
DropIn blue

Dėmesio

Sudėtis:

• benzensulfonrūgštis, C10-13 alkiliniai dariniai, natrio drus-
ka (CAS-Nr. 68411-30-3)

• kokosų aliejaus monoetanolamidas (CAS-Nr. 90622-77-8)
• pušų aliejus 99 ≤ 2,5 proc.
Pavojingumo frazės:

• H315 - Dirgina odą.
• H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.
• H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalai-

kius pakitimus.
Atsargumo frazės:

• P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turė-
kite produkto talpyklą ar jo etiketę.

• P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
• P280 - Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių apsau-

gos priemones.
• P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti

vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie
yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

• P314 - Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.
Šalinimo frazės:
Mažą kiekį galima gausiai atskiesti vandeniu ir išleisti. Dide-
lis kiekis šalinamas pagal nacionalinių teisės aktų reikalavi-
mus.
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Pavojingoji
medžiaga

Pavojingu-
mo simbolis

Signalinis
žodis

Frazės ir priemonės

Kvapnusis Geberit
pisuaro sietelis Dėmesio

Sudėtis:

• benzilsalicilatas (CAS-Nr. 118-58-1)
• linalilacetatas; 1-(2,6,6-trimetil-3-cikloheksenas-1-il)-2-bu-

ten-1-onas (CAS-Nr. 115-95-7)
• 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidridro-2,3,8,8-tetrametil-2-naf-

til)etan-1-ono ir 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a oktahidro- 2,3,8,8-tet-
rametil-2-naftil)etan-1-ono ir 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a oktahidro-
2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-ono reakcijos mišinys
(CAS-Nr. 54464-57-2)

• tetrametil-4-metilenheptan-2-onas
(CAS-Nr. 81786-75-6)

• [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-Oktahidro-6-metoksi-3,6,8,8-tet-
rametil-1H-3a,7-metanoazulenas
(CAS-Nr. 19870-74-7)

• alpfa-Metil-1,3-benzodioksol-5-propionaldehidas
(CAS-Nr. 1205-17-0)

Pavojingumo frazės:

• H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.
• H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalai-

kius pakitimus.
Atsargumo frazės:

• P261 - Stengtis neįkvėpti garų, aerozolio.
• P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
• P280 - Mūvėti apsaugines pirštines.
• P302 + P352 - Patekus ant odos: plauti dideliu vandens

kiekiu.
• P333 + P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia:

kreiptis į gydytoją.
Šalinimo frazės:

• P501 - Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalines
nuostatas.
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Pavojingoji
medžiaga

Pavojingu-
mo simbolis

Signalinis
žodis

Frazės ir priemonės

Kolo SmartFresh
lazdelė Dėmesio

Sudėtis:

• 15–30 proc. anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų
• < 5 proc. amfoterinių aktyviųjų paviršiaus medžiagų
• aromatinės medžiagos
Pavojingumo frazės:

• H315 - Dirgina odą.
• H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.
Atsargumo frazės:

• P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turė-
kite produkto talpyklą ar jo etiketę.

• P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
• P280 - Mūvėti apsaugines pirštines.
• P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti

vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie
yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

• P332 + P313 - Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
• P337 + P313 - Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gy-

dytoją.
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Pavojingoji
medžiaga

Pavojingu-
mo simbolis

Signalinis
žodis

Frazės ir priemonės

Geberit DuoFresh
Lazdelė Dėmesio

Sudėtis:

• 15–30 proc. anijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų
• 5–15 proc. nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų
• aromatinės medžiagos; GERANIOLIS, LINALOLIS
Pavojingumo frazės:

• H303 - Gali būti kenksminga (-s) prarijus.*
• H315 - Dirgina odą.
• H319 - Sukelia smarkų akių dirginimą.
• H401 - Toksiška vandens organizmams.*
• H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalai-

kius pakitimus.
Atsargumo frazės:

• P101 - Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turė-
kite produkto talpyklą ar jo etiketę.

• P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
• P273 - Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
• P280 - Mūvėti apsaugines pirštines.
• P302 + P352 - Patekus ant odos: plauti dideliu vandens

kiekiu.
• P305 + P351 + P338 - PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti

vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie
yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

• P362 + P364 - Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti
prieš vėl apsivelkant. *

Šalinimo frazės:

• P501 - Turinį / talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalines
nuostatas.

Žvaigždute (*) pažymėti sakiniai galioja tik ES nepri-
klausančioms šalims, pvz., Rusijai, Serbijai, Bosnijai ir Her-
cegovinai.
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Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona

documentation@geberit.com
www.geberit.com
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