PREKYBA CHEMINĖMIS MEDŽIAGOMIS

KOKYBĖS PAŽYMĖJIMAS
DRUSKOS RŪGŠTIS HCl
Kiti pavadinimai (sinonimai):
Kilmės šalis:
Išfasavimas:
CAS Nr.:
EINECS Nr.:

koncentruota druskos rūgštis, vandenilio chlorido
tirpalas
Lenkija, Slovakija
Geležinkelio cisterna; auto cisterna; 1m3 plastikiniai
konteineriai; 25 kg bakeliai
7647-01-0
231-595-7

Parametras
Vandenilio chlorido kiekis, % min
Geležies kiekis (Fe), % max
Išvaizda
Spalva

Norma
Min. 31
Maks. 0,005
Skaidrus skystis
Šviesiai geltona

Pastaba: Skirtingų gamintojų techninės produkto charakteristikos gali skirtis.
Dėl papildomos informacijos kreiptis į vadybininką.

UAB „MARGŪNAS”
Ringuvos g. 53, LT-45245 Kaunas
Tel. +370 37 491079, faks. +370 37 491080
el. p. margunas@margunas.lt

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
A/s : LT382140030003618518
PVM kodas LT351022610
www.margunas.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
Kodas 135102261

Druskos rūgštis
Sālsskābe
Hydrochloric acid
LT

CAS Nr./No: 7647-01-0
EB Nr./No: 231-595-7
Indekso Nr./No: 017-002-01-X

LV

Pavojinga

Bīstams

EN

Danger

Gali ėsdinti metalus. Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. Gali dirginti
kvėpavimo takus.

Var kodī gi iedarboties uz metāliem. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu
bojājumus. Var izraisī t elpceļu kairinājumu.

May be corrosive to metals. Causes severe skin burns and eye
damage. May cause respiratory irritation.

Laikyti tik originalioje talpykloje. Neįkvėpti
dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti
apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS
ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus
drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle. ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į
gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti
kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau
plauti akis. Esant sąlyčiui arba pasijutus blogai: Skambinti į
APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į
gydytoją. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) laikantis
vietinių/regioninių/nacionalinių/tarptautinių teisės aktų reikalavimų.

Turēt tikai oriģinālā iepakojumā. Neieelpot putekļus/tvaikus/
gāzi/dūmus/izgarojumus /smidzinājumu. Izmantot
aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ AR
ĀDU (vai matiem): noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar
ūdeni/dušā. IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: izvest cietušo svaigā gaisā un turēt
miera stāvoklī , lai būtu ērti elpot. SASKARĒ AR ACĪM: uzmanī gi izskalot ar
ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir
viegli izdarī t. Turpināt skalot. Ja nokļūst saskarē vai jums ir slikta pašsajūta:
sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. Atbrī voties no
satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/valsts/starptautiskajiem
noteikumiem.

Keep only in original container. Do not breathe
dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Wear protective
gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON
SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated
clothing. Rinse skin with water/shower. IF INHALED: Remove
victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for
breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several
minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing. IF exposed or if you feel unwell: Call a
POISON CENTER or doctor/physician. Dispose of
contents/container in accordance with
local/regional/national/international regulation.

Partijos Nr. / Partijas Nr. / Batch No:
Neto / Masa / Netto: 1150kg ± 0.5%

Kilmės šalis / Izcelsmes valsts / Country of origin:
Pagaminimo data / Izgatavošanas datums / Production date:
Geriausia iki / Ieteicams lidzi / Expiry date:

UN 1789

VANDENILIO CHLORIDAS, 8; II; (E)
HYDROCHLORIC ACID, 8; II; (E)

Margūnas, UAB, Ringuvos g. 53, 45245, Kaunas, Lithuania, tel. (37) 491079, faks. (37) 491080, el.paštas margunas@margunas.lt, www.margunas.lt
Margunas Latvija, SIA Rīgas iela 6-17a, Olaine, Olaines nov., LV-2114 Latvia, tālr. (371) 67783521

