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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-02-25 13:41:38

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 19/13259

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 1999-01-13

Adresas: Kaunas, Drobės g. 66A
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 1901-0197-0065

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 1901/0197:65 Kauno m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Žemės sklypo plotas: 0.1648 ha
Užstatyta teritorija: 0.1648 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 11936 Eur
Žemės sklypo vertė: 7460 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 18400 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2015-04-08

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2015-03-06

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0197-0065, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1998-12-15 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 01-7440
Įrašas galioja: Nuo 1998-12-15

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0197-0065, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0197-0065, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 1998-12-15 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 01-7440

Aprašymas: 0.1232 ha Drobės g.66
Įrašas galioja: Nuo 1999-01-13

6.2. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0197-0065, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1998-12-15 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 01-7440
Aprašymas: 0.0862 ha Drobės g.66a Teisės naudotojai: sklypas Drobės g.66

Įrašas galioja: Nuo 1998-12-15

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Akcinė bendrovė "Kauno baldai", a.k. 133513698
Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0197-0065, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 1998-12-21 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N19/98-2200
2016-01-18 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 8SŽN-18-(14.8.55.)

Plotas: 0.1648 ha
Įrašas galioja: Nuo 2016-02-01

Terminas: Nuo 1998-12-21 iki 2097-12-17

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos
(III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0197-0065, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.321 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0197-0065, aprašytas p. 2.1.
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Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.039 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0197-0065, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.056 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4.
Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0197-0065, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Plotas: 0.014 ha
Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0197-0065, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-03-06 Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-668

Įrašas galioja: Nuo 2015-05-12
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

UAB "INVENTORA", a.k. 300595490
Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0197-0065, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2015-03-06 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2124

Įrašas galioja: Nuo 2015-05-12

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Statiniai - registro Nr. 20/222178.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-02-25 13:40:37

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/444249

Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2005-08-10

Adresas: Kaunas, Drobės g. 66
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0655-3250

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 1901/0197:122 Kauno m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 1901-0197-0042
Žemės sklypo plotas: 1.0630 ha

Užstatyta teritorija: 1.0630 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 76990 Eur

Žemės sklypo vertė: 48119 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 110924 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2010-11-10
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2005-03-25
2.2. Pastatas - Gamybinis pastatas

Aprašymas / pastabos: Buvęs 3G2p
Unikalus daikto numeris: 1995-7006-8038

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 1P2p

Statybos pabaigos metai: 1960
Rekonstravimo pradžios metai: 2009

Rekonstravimo pabaigos metai: 2009
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Individuali centrinio šildymo sistema
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Dujos: Nėra

Sienos: Plytos
Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 4364.28 kv. m

Pagrindinis plotas: 4221.49 kv. m
Tūris: 27675 kub. m

Užstatytas plotas: 3314.00 kv. m
Koordinatė X: 6081560
Koordinatė Y: 496988

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 1522000 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 40 %

Atkuriamoji vertė: 913000 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 475000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-10-23

Kadastro duomenų nustatymo data: 2009-12-15
2.3. Pastatas - Gamybinis pastatas

Aprašymas / pastabos: Buvęs 2G4p
Unikalus daikto numeris: 1995-7006-8027

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės
Žymėjimas plane: 2P4p

Statybos pabaigos metai: 1962
Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Bendroji centrinio šildymo sistema
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas
Sienos: Plytos

Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 4
Bendras plotas: 10348.09 kv. m

Pagrindinis plotas: 9431.26 kv. m
Tūris: 54132 kub. m

Užstatytas plotas: 3062.00 kv. m
Koordinatė X: 6081607
Koordinatė Y: 496988

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 3585704 Eur
Fizinio nusidėvėjimo procentas: 49 %

Atkuriamoji vertė: 1829000 Eur
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Vidutinė rinkos vertė: 951000 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-10-23
Kadastro duomenų nustatymo data: 1999-03-29

2.4. Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai - Kiemo statiniai
Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 1995-7006-8027, aprašytam p. 2.3.

Aprašymas / pastabos: (kiemo aikštelė b1, b2, b3, b4, b5; tvora t1, t2; priešgaisrinis vandens rezervuaras R1)
Unikalus daikto numeris: 1995-7006-8338

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai
Statybos pradžios metai: 1964

Statybos pabaigos metai: 1979
Baigtumo procentas: 100 %

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 204000 Eur
Atkuriamoji vertė: 51200 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 49700 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Atkuriamoji vertė

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-10-23
Kadastro duomenų nustatymo data: 2010-09-23

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: Akcinė bendrovė "Kauno baldai", a.k. 133513698
Daiktas: pastatas Nr. 1995-7006-8038, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2008-02-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1-1234
2012-03-05 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-20-120305-00086

Įrašas galioja: Nuo 2012-03-08
4.2. Nuosavybės teisė

Savininkas: Akcinė bendrovė "Kauno baldai", a.k. 133513698
Daiktas: pastatas Nr. 1995-7006-8027, aprašytas p. 2.3.

kiti statiniai Nr. 1995-7006-8338, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2008-02-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1-1234

Įrašas galioja: Nuo 2008-03-04
4.3. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0655-3250, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2005-08-08 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-8121
Įrašas galioja: Nuo 2005-08-10

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0655-3250, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Kelio servitutas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0655-3250, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2005-08-08 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-8121

Plotas: 218.00 kv. m
Aprašymas: Teisė neatlygintinai važiuoti transporto priemonėmis per sklypą Drobės g. 66 iki sklypų

Drobės g. 66A, 68
Įrašas galioja: Nuo 2005-08-10

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Akcinė bendrovė "Kauno baldai", a.k. 133513698
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0655-3250, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2005-09-29 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N19/2005-0252
2008-02-12 Pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 1-1234
2010-12-07 Susitarimas Nr. 333

Plotas: 1.063 ha
Įrašas galioja: Nuo 2010-12-07

Terminas: Nuo 2005-09-29 iki 2055-09-28

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

9.1.
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos
(III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0655-3250, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.2. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0655-3250, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.3. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
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vienuoliktasis skirsnis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0655-3250, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas
Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.4.
Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonos (III skyrius,
trečiasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0655-3250, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.5. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0655-3250, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.6. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0655-3250, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Rekonstrukcija (daikto registravimas)

Daiktas: pastatas Nr. 1995-7006-8038, aprašytas p. 2.2.
Įregistravimo pagrindas: 2012-03-05 Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-20-120305-00086

Įrašas galioja: Nuo 2012-03-07
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas, a.k. 135040952
Daiktas: pastatas Nr. 1995-7006-8038, aprašytas p. 2.2.

Įregistravimo pagrindas: 2010-09-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1059
Licencija Nr. G-734-(623)

Įrašas galioja: Nuo 2012-03-07
10.3. Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)

Leidimą išdavė: Kauno miesto savivaldybės administracija, a.k. 188764867
Daiktas: pastatas Nr. 1995-7006-8027, aprašytas p. 2.3.

Įregistravimo pagrindas: 2011-11-23 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius), rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti
(modernizuoti) pastatą (-us Nr. LNS-21-111123-00871

Įrašas galioja: Nuo 2011-12-16
10.4. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas, a.k. 135040952
Daiktas: kiti statiniai Nr. 1995-7006-8338, aprašyti p. 2.4.

Įregistravimo pagrindas: 2010-09-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-1059
Licencija Nr. G-734-(623)

Įrašas galioja: Nuo 2010-10-01
10.5. Kadastro duomenų tikslinimas (daikto registravimas)

Daiktas: kiti statiniai Nr. 1995-7006-8338, aprašyti p. 2.4.
Įregistravimo pagrindas: 2010-09-23 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 2010-10-01

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

Dokumentą atspausdino ONA SAMUCHOVIENĖ
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el. p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS
2021-02-25 13:39:27

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/444251

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2005-08-10

Adresas: Kaunas, Drobės g. 68
2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1. Žemės sklypas
Unikalus daikto numeris: 4400-0655-3282

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės
pavadinimas: 1901/0197:123 Kauno m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statusas: Suformuotas padalijus daiktą
Daikto istorinė kilmė: Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 1901-0197-0042
Žemės sklypo plotas: 4.8855 ha

Užstatyta teritorija: 4.8855 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 353848 Eur

Žemės sklypo vertė: 221155 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 464840 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2010-11-09
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2005-06-13
3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0655-3282, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2005-08-08 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-8121
Įrašas galioja: Nuo 2005-08-10

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0655-3282, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.
Įrašas galioja: Nuo 2010-07-01

6. Kitos daiktinės teisės :
6.1. Kelio servitutas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0655-3282, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2005-08-08 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-8121

Plotas: 1769.00 kv. m
Aprašymas: Teisė neatlygintinai važiuoti transporto priemonėmis per sklypą Drobės g. 68 iki sklypo

Drobės g. 62
Įrašas galioja: Nuo 2005-08-10

6.2. Kelio servitutas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0655-3282, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2005-08-08 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-8121
Plotas: 2864.00 kv. m

Aprašymas: Teisė neatlygintinai važiuoti transporto priemonėmis per sklypą Drobės g. 68 iki sklypo
Drobės g. 62

Įrašas galioja: Nuo 2005-08-10
6.3. Kelio servitutas (tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0655-3282, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2005-08-08 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-8121

Plotas: 656.00 kv. m
Aprašymas: Teisė neatlygintinai važiuoti transporto priemonėmis per sklypą Drobės g. 68 iki sklypo

Drobės g. 66A
Įrašas galioja: Nuo 2005-08-10

6.4. Kelio servitutas (tarnaujantis)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0655-3282, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2005-08-08 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-8121
Plotas: 320.00 kv. m

Aprašymas: Teisė neatlygintinai važiuoti transporto priemonėmis per sklypą Drobės g. 68 iki sklypų
Drobės g. 66, 66A

Įrašas galioja: Nuo 2005-08-10

7. Juridiniai faktai:
7.1. Sudaryta nuomos sutartis

Nuomininkas: Akcinė bendrovė "Kauno baldai", a.k. 133513698
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Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0655-3282, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2005-09-29 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N19/2005-0253

2010-12-07 Susitarimas Nr. 332
Plotas: 4.8855 ha

Įrašas galioja: Nuo 2010-12-07
Terminas: Nuo 2005-09-29 iki 2055-09-28

8. Žymos: įrašų nėra

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:
9.1. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0655-3282, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.2.
Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos
(III skyrius, dešimtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0655-3282, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

9.3.
Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius,
vienuoliktasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0655-3282, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.4. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0655-3282, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02
9.5. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-0655-3282, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas

Nr. XIII-2166
2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711

Įrašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: įrašų nėra

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PRIEDAS. 

Triukšmo dalis (tyrimų protokolai, žemėlapiai, techninės specifikacijos) 
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") Diulkių n usiurbim o  įrengin ys
Š vok įrenginiai
!. Ko n dicio n ieriaus lauko  blo kas
!. Oro  š alinim o  ven tiliato rius
!.  Vėdinim o  įrengin ys
!. Š alčio  m aš in o s
!( Plan uo jam o s ram po s

Aklina siena
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jurate.simokaitiene@vtsgroup.com

+370 5 263 61 52; +370 5 263 61 56

Rygos g. 6-34; LT-05270 Vilnus; Lithuania

VTS Clima Lithuania

Techniniai duomenys
pozicijai

1 Pasiūlymo numeris 129G/LIVE.EUR/JS/2021-21

Pavadinimas Kodas Rinkinys

Trieigis vožtuvas VLV.SET-3W-2,5 1

Keitikliai ir jungikliai

Pavadinimas Kodas Rinkinys

Oro slėgio daviklis PRESS.SWITCH 2

Priešužšaliminis termostatas FRST.SWTCH 1

Duomenys normatyvams EU1253/2014

Nr. Parametras Vienetas Vertė

1 Gamintojo prekinio ženklo pavadinimas VTS sp. z o.o.

2 Gamintojo modelio žymuo VVS021-F-R-H-V

3 Deklaruota tipologija  DVĮ

4 Įmontuotos pavaros tipas Dažnio keitiklis (AC) arba valdiklis (EC)

5 Rekuperacijos tipas Kitas

6 Rekuperacijos temperatūrinis efektyvumas % 84,00

7 Nominalus negyvenamų patalpų vėdinimo įrenginio oro srautas 0,38 / 0,33

8 Faktinė elektrinė įėjimo galia kW 0,30 / 0,25

9 Spefifinė  ventiliatoriaus galia SFP w/m³/s 251,33 / 219,25

10 Oro greitis skerspjūvyje m/s 1,58

11 Nominalus išorinis slėgis Pa 250,00 / 250,00

12 Ventiliacijos komponentų slėgio nuostoliai Pa 155,37 / 135,02

13 Slėgio nuostoliai funkciniuose įrenginio elementuose (be
ventiliatoriaus)

Pa 85,71 / 85,50

14 Deklaruotas didžiausias išorinio nuotėkio lygis % 0,01 / 0,01

15 Filtrų energetinis naudingumas (deklaruota informacija apie
apskaičiuotą metinį energijos suvartojimą)

Bag / F7 / -  / Bag / M5 / -

16 Vizualinio įspėjimo dėl filtro keitimo aprašymas negyvenamų
patalpų vėdinimo įrenginiams

Automatikos palaikoma funkcija

17 Korpuso garso galios lygis dB 65

18 Interneto adresas, kuriuo galima rasti išardymo instrukcijas http://www.vtsgroup.com

19 Ecodesign atitiktis Taip (2016-2017)Taip (2018 +)

Transportavimo sekcijos

AUKŠTIS [mm]PLOTIS [mm]ILGIS [mm]Masė [Kg]Transportavimo
sekcijos

1 142 1126 961 986

2 56 1126 961 448

3 65 1126 961 538

Transportavimo sekcijų matmenys
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jurate.simokaitiene@vtsgroup.com

+370 5 263 61 52; +370 5 263 61 56

Rygos g. 6-34; LT-05270 Vilnus; Lithuania

VTS Clima Lithuania

Techniniai duomenys
pozicijai

3 Pasiūlymo numeris 129G/LIVE.EUR/JS/2021-21

Žmogaus ir mašinos sąsaja (HMI) Parinktys

Diferencialinis slėgio daviklis CAV

HMI Advanced (parametrų) TAIP

HMI Basic (naudotojo) TAIP

Valdymo skydas TAIP

Oro sklendžių pavaros

Pavadinimas Kodas Rinkinys

Oro sklendės pavara ON-OFF S 10 Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF S 10Nm

Oro sklendės pavara ON-OFF 10 Nm 1ADMP.ACT.SET ON-OFF 10Nm

Oro sklendės pavara 0-10 2Nm 1ADMP.ACT.SET 0-10 2Nm

Oro sklendės pavara 0-10 10 Nm 1ADMP.ACT.SET 0-10 10Nm

Temperatūros jutiklis

Pavadinimas Kodas Rinkinys

Ortakio temperatūros jutiklis NTC 10k 3Temp. Sensor NTC10k (Duct)

Aprištas temperatūros jutiklis NTC 10k 1Temp. Sensor NTC10k (Strap-on)

Šilumokaičių automatika

Pavadinimas Kodas Rinkinys

Trieigis vožtuvas VLV.SET-3W-6,3 1

Keitikliai ir jungikliai

Pavadinimas Kodas Rinkinys

Oro slėgio daviklis PRESS.SWITCH 3

Priešužšaliminis termostatas FRST.SWTCH 1

Diferencialinis slėgio daviklis CAV PRSS.TRDC_CAV 2

Duomenys normatyvams EU1253/2014

Nr. Parametras Vienetas Vertė

1 Gamintojo prekinio ženklo pavadinimas VTS sp. z o.o.

2 Gamintojo modelio žymuo VVS075-F-P-V-H-C-F

3 Deklaruota tipologija  DVĮ

4 Įmontuotos pavaros tipas Dažnio keitiklis (AC) arba valdiklis (EC)

5 Rekuperacijos tipas Kitas

6 Rekuperacijos temperatūrinis efektyvumas % 79,00

7 Nominalus negyvenamų patalpų vėdinimo įrenginio oro srautas 2,21 / 2,13

8 Faktinė elektrinė įėjimo galia kW 2,83 / 2,06

9 Spefifinė  ventiliatoriaus galia SFP w/m³/s 439,58 / 436,07

10 Oro greitis skerspjūvyje m/s 2,42

11 Nominalus išorinis slėgis Pa 250,00 / 250,00

12 Ventiliacijos komponentų slėgio nuostoliai Pa 259,06 / 251,84

13 Slėgio nuostoliai funkciniuose įrenginio elementuose (be
ventiliatoriaus)

Pa 247,33 / 57,87

14 Statinis variklių efektyvumas pagal reglamentą (EU) No
327/2011

% 65,40 / 65,40

15 Deklaruotas didžiausias išorinio nuotėkio lygis % 0,01 / 0,01

16 Filtrų energetinis naudingumas (deklaruota informacija apie
apskaičiuotą metinį energijos suvartojimą)

Bag / F7 / -  / Bag / M5 / -

17 Vizualinio įspėjimo dėl filtro keitimo aprašymas negyvenamų
patalpų vėdinimo įrenginiams

Automatikos palaikoma funkcija

18 Korpuso garso galios lygis dB 73

Puslapis: 10/11

2021-04-13 09:55:19ClimaCAD On-Line 4.0.4.0, (Since 2020-04-16) 132

X
Text Box
Vėdinimo įrenginys

X
Rectangle



jurate.simokaitiene@vtsgroup.com

+370 5 263 61 52; +370 5 263 61 56

Rygos g. 6-34; LT-05270 Vilnus; Lithuania

VTS Clima Lithuania

Techniniai duomenys
pozicijai

3 Pasiūlymo numeris 129G/LIVE.EUR/JS/2021-21

19 Interneto adresas, kuriuo galima rasti išardymo instrukcijas http://www.vtsgroup.com

20 Ecodesign atitiktis Taip (2016-2017)Taip (2018 +)

Transportavimo sekcijos

AUKŠTIS [mm]PLOTIS [mm]ILGIS [mm]Masė [Kg]Transportavimo
sekcijos

1 467 1900 1480 1760

2 191 1858 1480 835

3 281 2590 1480 925

Transportavimo sekcijų matmenys

Puslapis: 11/11
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PRIEDAS. 

Oro taršos dalis:  

• sklaidos rezultatai, 

• foniniai duomenys, 

• pažyma dėl meteorologinių duomenų 
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - anglies monoksidas;

Vidurkinimo periodas - 8valandos;

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 10mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,007 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - anglies monoksidas;

Vidurkinimo periodas - 8valandos;

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 10mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,278 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - azoto dioksidas;

Vidurkinimo periodas - 1valanda 
(99,8procentilis);

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 200ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

14,21 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - azoto dioksidas;

Vidurkinimo periodas - 1valanda 
(99,8procentilis);

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 40ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

30,21 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - azoto dioksidas;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama þmonûs  aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 40ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

3,666 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - azoto dioksidas;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 40ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

19,67 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Terÿalas - kietos dalelõs KD10;

Vidurkinimo periodas - para 
(90,4procentilis);

Vertinama þmonûs  aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 50ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,533 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Terÿalas - kietos dalelõs KD10;

Vidurkinimo periodas - para 
(90,4procentilis);

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 50ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

37,53 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Terÿalas - kietos dalelõs KD10;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 40ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,272 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Terÿalas - kietos dalelõs KD10;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 40ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

37,27 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Terÿalas - kietos dalelõs KD2,5;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 20ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,265 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Terÿalas - kietos dalelõs KD2,5;

Vidurkinimo periodas - metai;

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 20ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

18,27 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - sieros dioksidas;

Vidurkinimo periodas - 1valanda 
(99,7procentilis);

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 350ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,263 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - sieros dioksidas;

Vidurkinimo periodas - 1valanda 
(99,7procentilis);

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 350ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

6,563 ug/m^3

153



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - sieros dioksidas;

Vidurkinimo periodas - para 
(99,2procentilis);

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 125ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,123 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - sieros dioksidas;

Vidurkinimo periodas - para 
(99,2procentilis);

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 125ug/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

6,423 ug/m^3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - LOJ;

Vidurkinimo periodas - 1valanda 
(98,5procentilis);

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 5,0mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,176 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - LOJ;

Vidurkinimo periodas - 1valanda 
(98,5procentilis);

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 5,0mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,222 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - LOJ;

Vidurkinimo periodas - para;

Vertinama þmonûs  aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 1,5mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,092 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - LOJ;

Vidurkinimo periodas - para;

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 1,5mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,138 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - acetonas;

Vidurkinimo periodas - 1valanda 
(98,5procentilis);

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 0,35mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,149 MILIGRAMAI/M*3

160



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - acetonas;

Vidurkinimo periodas - 1valanda 
(98,5procentilis);

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 0,35mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,149 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - acetonas;

Vidurkinimo periodas - para;

Vertinama þmonûs  aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 0,35mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,078 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - acetonas;

Vidurkinimo periodas - para;

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 0,35mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,078 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - etanolis;

Vidurkinimo periodas - 1valanda 
(98,5procentilis);

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 1,4mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,011 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - etanolis;

Vidurkinimo periodas - 1valanda 
(98,5procentilis);

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 1,4mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,011 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - geležis ir jos junginiai;

Vidurkinimo periodas - para;

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 0,04mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

7,0E-05 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - geležis ir jos junginiai;

Vidurkinimo periodas - para;

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 0,04mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

1,2E-04 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - mangano oksidai;

Vidurkinimo periodas - 1valanda 
(98,5procentilis);

Vertinama þmonûs  aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 0,01mg/m3

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

2,6E-04 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - mangano oksidai;

Vidurkinimo periodas - 1valanda 
(98,5procentilis);

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 0,01mg/m3

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

2,6E-04 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - mangano oksidai;

Vidurkinimo periodas - para;

Vertinama þmonûs  aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 0,001mg/m3

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

6,0E-05 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - mangano oksidai;

Vidurkinimo periodas - para;

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 0,001mg/m3

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

6,0E-05 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Terõalas - sieros rögõtis;

Vidurkinimo periodas - para;

Vertinama þmonûs  aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 0,1mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

6,0E-05 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Terõalas - sieros rögõtis;

Vidurkinimo periodas - para;

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 0,1mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

6,0E-05 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Terõalas - sieros rögõtis;

Vidurkinimo periodas - 1valanda 
(98,5procentilis);

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 0,3mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

1,0E-04 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Terõalas - sieros rögõtis;

Vidurkinimo periodas - 1valanda 
(98,5procentilis);

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 0,3mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

1,0E-04 MILIGRAMAI/M*3

175



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - solventnafta;

Vidurkinimo periodas - 1valanda 
(98,5procentilis);

Vertinama þmonûs aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 0,2mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,034 MILIGRAMAI/M*3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - solventnafta;

Vidurkinimo periodas - 1valanda 
(98,5procentilis);

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 0,2mg/m3;

Modeliavimas atliktas:

Terra studija

ÿaltiniý skaiúius

52

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,034 MILIGRAMAI/M*3
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LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNVBOS 
PRIE APLIN KOS MINISTERIJOS 
TVRIMV IR PLETROS SKVRIUS 

I 2019-10-11 Sutarti Nr. P6-41 (2019) 

PAZVMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SJ\LVGAS 

2019 m. spalio�f d. Nr. (5.58-10)-B8El6 .. 

Elektroniniu pastu pateikiame informacijq tersal4 sklaidos skaiciavimams 18-os 
meteorologijos stoci4 (toliau -MS) 2014-2018 m. duomenimis: 

Birz4 MS koordinates: 56,193191 ir 24,774184, aukstis virs jOros lygio -60,2 m; 
Dotnuvos MS koordinates: 55,395993 ir 23,866224, aukstis virs jOros lygio -69,1 m; 
DOksto MS koordinates: 55,517856 ir 26,316140, aukstis virs jOros lygio -161,6 m; 
Kauno MS koordinates: 54,883960 ir 23,835880, aukstis virs jOros lygio -76,1 m; 
Kybart4 MS koordinates: 54,633167 ir 22,783011, aukstis virs jOros lygio -56,9 m; 
Klaipedos MS koordinates: 55,731350 ir 21,091570, aukstis virs jOros lygio -6,2 m; 
Laukuvos MS koordinates: 55,608860 ir 22,239463, aukstis virs jOros lygio -165,4 m; 
Lazdij4 MS koordinates: 54,232210 ir 23,510680, aukstis virs jOros lygio -133,2 m; 
Ni dos MS koordinates: 55,302210 ir 21,007360, aukstis virs jOros lygio -2,0 m; 
Panevezio MS koordinates: 55,735154 ir 24,417184, aukstis virs jOros lygio -57,1 m; 
Raseini4 MS koordinates: 55,394569 ir 23,133073, aukstis virs jOros lygio -110,7 m; 
Siaul4 MS koordinates: 55,942222 ir 23,331111, aukstis virs jOros lygio -105,9 m; 
Silutes MS koordinates: 55,352222 ir 21,446944, aukstis virs jOros lygio -2,7 m; 
Telsi4 MS koordinates: 55,991245 ir 22,256657, aukstis virs jOros lygio -153,3 m; 
Ukmerges MS koordinates: 55,264145 ir 24,760335, aukstis virs jOros lygio -72,0 m; 
Utenos MS koordinates: 55,515321 ir 25,589692, aukstis virs juros lygio -104,8 m; 
Varenos MS koordinates: 54,248271 ir 24,551760, aukstis virs juros lygio -109,1 m; 
Vilniaus MS koordinates: 54,625992 ir 25,107064, aukstis virs jOros lygio -162,0 m. 

Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie AM Meteorologini4 stebejim4 
nuostatus meteorologijos stotyse visi stebejimai atliekami kas 1 val. (debesuotumo -kas 3 val. 8 
kartus per parq (7 MS) arba 5 kartus (11 MS). 

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLIN KOS MINISTERIJOS 

Biudzetine /staiga, Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874; el. p.lhmt@meteo.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini4 asmen4 registre, kodas 290743240 

www.meteo.lt 
ISO 9001:2015 

178



Vejo parametrai matuojami 10 m aukityje.

Duomenys atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. liepos 8 d. isakymq
Nr. D1-492 ,,Del Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkridio 30 d. jsakymo Nr. D1-
653 ,,Dd[ ter5alq sklaidos skaidiavimo modeliq, foninio aplinkos oro uZteritumo duomenq ir

' meteorologiniq duomenq naudojimo 0kines veiklos poveikiui aplinkos orui ivertinti"
pakeitimo".

PRIDEDAMA:

1. Jungtinel.Tz;

2. Jungtine2.Tz

Zina Kitriene

Mob. 8 648 06 311, e[. p. zina.kitriene@meteo.lt
Originalas nebus siundiamas
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
TARŠOS PREVENCIJOS DEPARTAMENTAS

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898

2021-01- Nr. (30.3)-A4E-UAB „Ekostruktūra“
el. p. info@ekostruktura.lt
el. p. o.samuchoviene@ekostruktura.lt

Į 2020-12-22 Nr. 20-204

DĖL FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ

Aplinkos apsaugos agentūra gavo Jūsų prašymą pateikti foninio aplinkos oro užterštumo duomenis AB 
„Kauno baldai“ (Drobės g. 66, Kaunas, (centro koordinatės 496977, 6081576 (LKS)) poveikio aplinkos orui 
įvertinti (teršalų pažeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimui). 

Vadovaujantis Tvarkos1 ir Rekomendacijų2 reikalavimais, atliekant prašyme nurodytų specifinių 
teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimus, prašome naudoti greta esančių įmonių (2 km spinduliu) aplinkos 
oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų, parengtų vadovaujantis Taisyklėmis3 
duomenis. Specifiniams teršalams, kuriems nepateikiami aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų 
inventorizacijos ataskaitų duomenys, skaičiavimus atlikti neatsižvelgiant į foninę koncentraciją. Teršalų 
(anglies monoksido, azoto oksidų, sieros dioksido, kietųjų dalelių ir lakiųjų organinių junginių) skaičiavimui 
prašome naudoti nustatytus aplinkos oro užterštumo duomenis, kurie skelbiami Aplinkos apsaugos interneto 
svetainėje http://gamta.lt, skyriuje „Foninės koncentracijos PAOV skaičiavimams”.

Šį atsakymą Jūs turite teisę apskųsti4

PRIDEDAMA. Gretimybėse veikiančių įmonių oro teršalų išmetimo šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų 
parametrai, 16 lapų. 

Direktoriaus įgaliota Taršos prevencijos departamento 
Oro taršos prevencijos skyriaus vedėja

Loreta Jovaišienė

Zita Vaitiekūnienė, tel. +370 614 96186, el. p. zita.vaitiekuniene@aaa.am.lt

1 Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos 
poveikiui aplinkos orui įvertinti, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl teršalų 
sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui 
aplinkos orui įvertinti“ (toliau - Tvarka).
2 Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų, patvirtintų Aplinkos apsaugos 
agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 „Dėl foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui 
aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos).
3 Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų įforminimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ir ataskaitų teikimo 
taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).
4Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo 
tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos.

Elektroninio dokumento nuorašas
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AB „Kauno baldai“ (Drobės g. 66, Kaunas, (centro koordinatės 496977, 6081576 (LKS) ) 2 km spinduliu esančių įmonių, turinčių galiojančias aplinkos oro 
taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitas, duomenys, prašomų teršalų (anglies monoksido, azoto dioksidų, kietųjų dalelių KD10 ir 

KD2,5, sieros dioksido, lakiųjų organinių junginių, fenolio, mangano oksidų, geležies ir jos junginių, sieros rūgšties, acetono, solventnaftos, amoniako, 
heksano, formaldehido) UAB „Ekostruktūra“ rašte 2020-12-22 Nr. 20-204

1) UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ ''DELONDAS'', A.Juozapavičiaus pr.3, Kaunas -2019

2.1 lentelė STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZIKINIAI DUOMENYS 
Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje Teršalų 

išmetimo 
trukmė, 
val./metus 

Pavadinimas Nr. Koordinatės 
(X;Y) 

Aukštis, m Išmetimo angos 
matmenys, m 

Srauto greitis, 
m/s 

Temperatūra, 
°С 

Tūrio debitas, Nm3/s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ortakis nuo 
automobilių kėbulų 
glaistymo, 
nuriebinimo, 
gruntavimo, įrankių 
plovimo 

005 496642, 
6080610

8,5 0,41 4,07 17,3 0,494 753

2.2.lentelė TARŠA Į APLINKOS ORĄ

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

vienkartinis dydis

Veiklos 
rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas ko-
das

vnt. vidut. maks.

metinė 
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

060102 Gamybinės patalpos
Ortakis nuo automobilių kėbulų 

glaistymo, nuriebinimo, gruntavimo, 
įrankių plovimo

005 Acetonas 65
g/s 0,02604 0,02604 0,0706 

201

201

Sąlyginis numeris 
kvapų skaičiavimui
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2) UAB „Detabalta“ , Juozapavičiaus pr. 25, Kaunas -2020

2.1 lentelė. Stacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos  šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

koordinatės
pavadinimas Nr.

X Y
aukštis,

m

Išmetimo 
angos 

matmenys, m
Srauto 

greitis m/s
Temperatūra

° C

Tūrio 
debitas 
Nm3/s

Teršalų 
išmetimo 
trukmė 
val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dažymo kameros aspiracinės 
sistemos ortakis 

001 496208 6081035 8,0 0,817,6922,3 22
17,69

22,3 9,615 75

2.2 lentelė. Tarša į aplinkos orą

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

vienkartinis dydis

Vei-
klos 

rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas ko-
das vnt. vidut. maks.

metinė 
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

060102 Dažykla Dažymo kameros aspiracinės 
sistemos ortakis 

001 Acetonas 65 g/s 0,00016 0,00107 0,00232 

Solventnafta 1820 g/s 0,00053 0,02625 0,00769 
Heksanas 308 g/s 0,00002 0,00016 0,00023 
Cikloheksanas 2760 g/s 0,00558 0,00558 0,00012 

202

202
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3) AB „FREDA“, Piliakalnio g. 3, Kaunas -2020

2.1 lentelė. Stacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos  šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

koordinatės
pavadinimas Nr.

X Y

aukštis,
mIšmetimo angos matmenys, m Srauto greitis 

m/s
Temperatūra

° C
Tūrio debitas 

Nm3/s

Teršalų 
išmetimo 
trukmė 
val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ištraukiamoji vent. 

sistema nuo
016 6082410 495152 4,5 0,20 x 0,20 8,8 13,5 0,66 2100

suvirinimo

Briaunų klijavimo 
įrenginys 

022 6082298 495110 7,5 0,20 x 0,40 12,4 23,2 0,52 8760

„HOMAG KFL“. Klijų 
bakeliai

Briaunų klijavimo 
įrenginys 

023 6082292 495140 7,5 0,20 x 0,40 10,7 21,5 0,32 8760

„HOMAG KF“. Klijų 
bakeliai

Oro šalinimo sistema 024 6082289 495130 7,5 0,20 x 0,38 8,0 21,9 0,37 8760

Briaunų klijavimo 
įrenginys 

025 6082303 495103 7,0 Ø 0,25 3,2 25,8 0,053 8760

„IMA ADVANTAGE“. 
Klijų bakeliai

Rekuperacinė sistema 
nuo UV 

026 6082290 495079 11,5 Ø 1,0 4,4 21,4 3,26 8760

lempų

 Apdailos linijos 
„CEFLA“

027 6082311 495088 11,0 Ø 1,0 3,4 16,1 2,57 8760

203

204

205

206

207

208

209
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 džiovykla

Apdailos linijos 
„CEFLA“ dažykla

028 6082282 495091 8,0 1,0 x 1,0 15,1 20,3 4,33 8760

Ištraukiamoji vent. 
sistema nuo

038 6082407 495152 5,0 Ø 0,25 7,9 20,4 0,37 2100

suvirinimo

„HOMAG POWER 
KFL“.

045 6082288 495120 8,0 0,25 x 0,63 8,9 23,6 0,66 8760

Klijų bakeliai

Baldų gamybos cechas. 610 6082394 495120 10,0 Ø 0,5 4,0 0 - 8760
Baldinių skydų 

plokštumų 
kaširavimas

2.2 lentelė. Tarša į aplinkos orą

Taršos šaltiniai TeršalaiTarša

vienkartinis dydis metinė 
t/metus

Veiklos rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas ko-
das

vnt. vidut. maks.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

040617 Mechaninės dirbtuvės Ištraukiamoji vent. sistema nuo 016 Mangano 
oksidai

3516 g/s 0,00016 0,00016 0,0013

suvirinimo Geležies 
oksidai

3113 g/s 0,00251 0,00251 0,019

060405 Baldų gamybos cechas Briaunų klijavimo įrenginys 022
„HOMAG KFL“. Klijų bakeliai Acetonas 65 g/s 0,00406 0,00442 0,128

060405 Baldų gamybos cechas Briaunų klijavimo įrenginys 023 Acetonas 65 g/s 0,00243 0,00243 0,077

210

211

212

213

203

204

205

184
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„HOMAG KF“. Klijų bakeliai

060405 Baldų gamybos cechas Oro šalinimo sistema 024 Acetonas 65 g/s 0,00070 0,00211 0,022

060405 Baldų gamybos cechas Briaunų klijavimo įrenginys 025 Acetonas 65 g/s 0,00027 0,00027 0,009
„IMA ADVANTAGE“. 

Klijų bakeliai

060107 Baldų gamybos 
cechas.  

Rekuperacinė sistema nuo UV 026 Acetonas 65 g/s
0,01630

0,01630 0,514

UV apdailos linija lempų

060107 Baldų gamybos 
cechas. 

 Apdailos linijos „CEFLA“ 027 Acetonas 65 g/s
0,01285

0,01285 0,405

Apdailos linija 
„CEFLA“

 džiovykla

060107 Baldų gamybos 
cechas. 

Apdailos linijos „CEFLA“ 028 Acetonas 65 g/s
0,02165

0,02165 0,683

Apdailos linija 
„CEFLA“

dažykla

040617 Mechaninės dirbtuvės Ištraukiamoji vent. sistema nuo 038 Geležies 
oksidai

3113 g/s 0,00251 0,00251 0,019

suvirinimo Azoto oksidai 
(C)

6044 g/s 0,00023 0,00023 0,0018

Chromo oksidai 2721 g/s 0,000006 0,000006 0,00005

060405 Baldų gamybos cechas „HOMAG POWER KFL“. 045 Acetonas 65 g/s 0,00442 0,00442 0,139

060405 Baldų gamybos 
cechas.

Kaširavimo linijos 610 Acetonas 65 g/s
0,07683 0,07683 2,423

Baldinių skydų 
plokštumų 

„BARBERAN WRAPPING“

kaširavimas UV linijos velenų, velenėlių 
valymas

206

207

208

209

210

211

212

213

185
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4) UAB “KAUNO KAILIAI”, Piliakalnio g. 3, Kaunas

2.1 lentelė. Stacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos  šaltiniai
Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

koordinatės
pavadinimas Nr.

X Y
aukštis,

m

Išmetimo 
angos 

matmenys, m
Srauto 

greitis m/s
Temperatūra

° C

Tūrio 
debitas 
Nm3/s

Teršalų 
išmetimo 
trukmė 
val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bendras ištraukiamasis 
vėdinimas

002 6082454 495166 6,0 0,35 x 0,35 19,7 21,7 0,90 1012

Bendras ištraukiamasis 
vėdinimas

003 6082455 495181 6,0 0,35 x 0,35 19,6 20,3 0,89 506

Nutraukimas nuo tepimo 
mašinų

005 6082435 495205 10,0 Ø 0,315 4,1 23,4 0,31 759

Nutraukimas nuo lyginimo 
mašinų

006 6082435 495209 10,5 Ø 0,30 8,5 26,1 0,67 1518

Nutraukimas nuo lyginimo 
mašinų

011 6082435 495210 10,0 Ø  0,36 8,3 25,9 1,01 506

Nutraukimas nuo lyginimo 
mašinų

012 6082435 495211 10,5 Ø  0,36 8,2 25,8 1,48 506

Bendras ištraukiamasis 
vėdinimas

020 6082421 495209 7,0 Ø  0,64 8,9 22,2 2,69 253

Nutraukimas nuo darbo 
mašinų

021 6082409 495210 7,0 Ø  0,5 3,8 14,9 0,72 253

Nutraukimas nuo darbo 
mašinų

022 6082409 495211 7,0 Ø 0,5 3,5 15,3 0,66 253

Nutraukimas nuo tepimo 
mašinų

023 6082435 495206 10,0 Ø  0,315 12,5 21,8 0,93 253

Bendras ištraukiamasis 
vėdinimas

025 6082465 495202 4,0 0,3 x 0,3 9,8 23,7 0,70 1012

Bendras ištraukiamasis 
vėdinimas

026 6082424 495209 1,5 Ø  0,25 17,9 22,6 0,79 253

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240
241

186
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2.2 lentelė. Tarša į aplinkos orą

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

vienkartinis dydis

Veiklos 
rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba Nr.

pavadinimas Nr. pavadinimas ko-
das

vnt. vidut. maks.

metinė 
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
040617 Šlapių operacijų baras Turkiškas rotopelas 002 Amoniakas 134 mg/Nm3(g/s) 17,5(0,01575) 20,0(0,01800) 0,057*

Bendras ištraukiamasis Formaldehidas 871 mg/Nm3(g/s) 0,77(0,00069) 0,90(0,00081) 0,003*
vėdinimas

040617 Šlapių operacijų baras Kubilai (3 vnt.) 003 Amoniakas 134 mg/Nm3(g/s) 18,1(0,01611) 19,4(0,01727) 0,029*
Bendras ištraukiamasis Formaldehidas 871 mg/Nm3(g/s) 0,66(0,00059) 0,82(0,00073) 0,001*

vėdinimas

040617 Sausų operacijų baras Kailių tepimo mašina Nr. 1 005
Avikailių taurinimo Kailių tepimo mašina Nr. 2 Formaldehidas 871 mg/Nm3(g/s) 2,87(0,00089) 3,0(0,00093) 0,002*

padalinys

040617 Sausų operacijų baras Kailių plaukų dangos 
lyginimo 006 Formaldehidas 871 mg/Nm3(g/s) 1,8(0,00121) 2,0(0,00134) 0,007*

Avikailių taurinimo mašinos (3 vnt.)
padalinys

Nutraukimas nuo 
lyginimo 
mašinų

040617 Sausų operacijų baras Kailių plaukų dangos 
lyginimo 

011 Formaldehidas 871 mg/Nm3(g/s) 1,2(0,00121)
1,4(0,00141) 0,002*

Avikailių taurinimo mašinos (5 vnt.)
padalinys

Nutraukimas nuo 
lyginimo 

230

231

232

233

234

187
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mašinų

012 Formaldehidas 871 mg/Nm3(g/s) 1,1(0,00163) 1,3(0,00192) 0,003*

040617 Sausų operacijų baras Kailių tepimo mašina Nr.1 020
Avikailių taurinimo Kailių tepimo mašina Nr.2 Formaldehidas 871 mg/Nm3(g/s) 1,0(0,00269) 1,1(0,00296) 0,002*

padalinys Kailių plaukų dangos 
lyginimo 

Bendras ištraukiamasis mašinos (5 vnt.)
vėdinimas

040617 Sausų operacijų baras Šukavimo mašinos (2 vnt.) 021
Avikailių taurinimo Kirpimo mašinos (3 vnt.) Formaldehidas 871 mg/Nm3(g/s) 0,97(0,00070) 1,1(0,00079) 0,001*

padalinys Kailių šlifavimo mašina
Nutraukimas nuo darbo Kailių tempimo mašina

mašinų

022 Formaldehidas 871 mg/Nm3(g/s) 1,1(0,00073) 1,2(0,00079) 0,001*

040617 Sausų operacijų baras Kailių tepimo mašina Nr.1 023
Avikailių taurinimo Kailių tepimo mašina Nr.2 Formaldehidas 871 mg/Nm3(g/s) 2,4(0,00223) 3,1(0,00288) 0,002*

padalinys
Nutraukimas nuo 

tepimo
mašinų

060314 Šlapių operacijų baras Dažymo būgnai (3 vnt.) 025 Amoniakas 134 mg/Nm3(g/s) 10,5(0,00735) 11,2(0,00784) 0,027*
Bendras ištraukiamasis Formaldehidas 871 mg/Nm3(g/s) 0,82(0,00057) 0,92(0,00064) 0,002*

vėdinimas

040617 Sausų operacijų baras Bendras ištraukiamasis 026
Avikailių taurinimo vėdinimas Formaldehidas 871 mg/Nm3(g/s) 1,4(0,00111) 1,8(0,00142) 0,001*

padalinys

*- nustatyta instrumentinių matavimų metu.

235

236

237

238

239

240

241

188
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5) UAB „KAUTRA“, A. Juozapavičiaus g. 84, LT – 45501, Kaunas

2.1 lentelė. Stacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys  

Taršos šaltiniai
Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžio paėmimo (matavimo) 
vietoje

koordinatės
pavadinimas Nr.

X Y

aukštis,
m

Išmetimo angos 
matmenys, m

Srauto 
greitis 

m/s

Temperatūra
° C

Tūrio 
debitas 
Nm3/s

Teršalų 
išmetimo 
trukmė 
val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ištraukiamoji vent. sistema iš 001 6082488 495871 8,0 Ø 0,5 4,3 20,3 0,78 2550

dažymo kameros

Autotransporto kėbulo detalių 601 6082492 495882 10,0 Ø 0,5 3,0 0 - 2550
valymas, glaistymas 

Suvirinimo darbai 602 6082464 495822 10,0 Ø 0,5 3,0 0 - 480

Akumuliatorių įkrovimas 607 6082539 495859 10,0 Ø 0,5 3,0 0 - 480

2.2 lentelė. Tarša į aplinkos orą

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

vienkartinis dydis

Vei-
klos 

rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas ko-
das

vnt. vidut. maks.

metinė 
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
060102 Autotransporto 

paruošimo 
Ištraukiamoji vent. sistema 

iš
001 Solventnafta 1820 g/s 0,00065 - 0,006

214

215

216

217

214

189
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baras dažymo kameros Acetonas 65 g/s 0,01700 0,01981 0,156

060201 Autotransporto 
paruošimo 

Autotransporto kėbulo 
detalių 

601 Solventnafta 1820 g/s
0,00033 - 0,003

baras valymas, glaistymas 

1202 Suvirinimo baras Suvirinimo darbai 602 Mangano oksidai 3516 g/s 0,00007 - 0,00012
Geležies oksidai 3113 g/s 0,00064 - 0,0011

1202 Akumuliatorių 
įkrovimo 

Akumuliatorių įkrovimas 607 Sieros rūgštis 1761 g/s
0,00012

- 0,0002

patalpa

6) Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba, A.Juozapavičiaus pr. 11B, Kaunas

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

pavadinimas Nr. koordinatės aukštis,
m

išmetimo 
angos 

matmenys, m

srauto greitis,
m/s

temperatūra,
º C

tūrio debitas,
Nm3/s

teršalų išmetimo 
trukmė, 
val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dažymo kamera 005 X-6080967;
Y-496333 8,5 0,50 x 1,0 8,7 19,7 4,10 2016

Suvirinimo darbai 601 X- 6080948;
Y-496340 10,0 Ø 0,5 3,0 0 - 1008

215

216

217

218

219

190
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2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

vienkartinis dydis
Veiklos 
rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas kodas
vnt. vidut. maks.

metinė
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

060102
Autotransporto 

remontas Dažymo kamera 005 Solventnafta 1820 g/s 0,00026 0,00026 0,0019

Geležies oksidai 3113 g/s 0,00016 0,00016 0,00057
1202

Autotransporto 
remontas Suvirinimo darbai 601

Mangano oksidai 3516 g/s 0,00001 0,00001 0,00006

7) Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos       Kauno įgulos aptarnavimo centras, Vaidoto g. 209, Kaunas

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

pavadinimas Nr. koordinatės aukštis,
m

išmetimo 
angos 

matmenys, m

srauto greitis,
m/s

temperatūra,
º C

tūrio debitas,
Nm3/s

teršalų išmetimo 
trukmė, 
val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Suvirinimo darbai 601 X-6080083
Y-497371 10,0 0,5 3,0 0,0 - 250

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

vienkartinis dydis
Veiklos 
rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas kodas
vnt. vidut. maks.

metinė
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Geležies (III) oksidas 3113 g/s 0,00058 0,00058 0,00052

1202 Dirbtuvės Suvirinimo darbai 601
Mangano (IV) oksidas 3516 g/s 0,00006 0,00006 0,000057

218

219

220

220

191
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8) Lietuvos Kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas, Kareivinių g. 9, Kaunas

2.1 lentelė. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

pavadinimas Nr. koordinatės aukštis,
m

išmetimo 
angos 

matmenys, m

srauto greitis,
m/s

temperatūra,
º C

tūrio debitas,
Nm3/s

teršalų išmetimo 
trukmė, 
val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Suvirinimo darbai 601 X-6080705;
Y-498115 10,0 Ø 0,50 3,0 0 - 1008

2.2 lentelė. TARŠA Į APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

vienkartinis dydis
Veiklos 
rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas kodas
vnt. vidut. maks.

metinė
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Geležies oksidai 3113 g/s 0,00017 0,00017 0,00062

1202
Autotransporto 

remontas Suvirinimo darbai 601
Mangano oksidai 3516 g/s 0,00001 0,00001 0,00006

221

221

192
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9) UAB „SALOŽA“, Šaldytuvų g. 47, Kaunas

2.1 LENTELĖ. STACIONARIŲJŲ TARŠOS ŠALTINIŲ FIZINIAI DUOMENYS

Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo 
(matavimo) vietoje

Pavadinimas Nr. Koordinatės (X;Y) Aukštis, m
Išmetimo 

angos 
matmenys, m

Srauto greitis, 
m/s

Temperatūra, 
°С

Tūrio debitas, 
Nm3/s

Teršalų 
išmetimo 
trukmė, 

val./metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Langų, durų dažymas 602 495994, 6083174 1,8 0,50 4 0 - 720

2.2 LENTELĖ. TARŠA Į  APLINKOS ORĄ

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

Vienkartinis dydis

Veiklos 
rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
Pavadinimas 

arba Nr.
Pavadinimas Nr. Pavadinimas Kodas vnt. vidutinė maksimali

Metinis, 
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
acetonas 65 g/s 0,00436 0,00436 0,01129

solventnafta 1820 g/s 0,00233 0,00233 0,00604
formaldehidas 871 g/s 0,00052 0,00052 0,00134

060107 Dažymo 
baras

Langų, durų 
dažymas 602

formaldehidas 871 g/s 0,00052 0,00052 0,00134

222

222

193
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10) UAB „SILDA“, Skuodo g. 2B, 45204 Kaunas

2.1.  lentelė.    STACIONARIŲJŲ  TARŠOS  ŠALTINIŲ  FIZINIAI  DUOMENYS
Taršos šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai

pavyzdžių paėmimo (matavimo) vietoje

pavadinimas Nr. Koordinatės
X; Y

aukštis,
m

išmetimo angos
matmenys, m

srauto 
greitis,

m/s

temperatūra,
°C

tūrio debitas,
Nm3/s

teršalų išmetimo 
trukmė,
val./m.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dažymo-džiovinimo kamera.
Dažymo blokas. 003 X-6082130; Y-496114 4,6 0,75 x 0,72 12,43 14,9 6,429 22,7 / 502

Įrankių valymas. 004 X-6082133; Y-496112 5,6 Ø 0,21 17,01 19,7 0,182 54

2.2. lentelė.   TARŠA  Į  APLINKOS ORĄ
Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

vienkartinis dydis

Veiklos 
rūšies 
kodas

Cecho ar kt.
pavadinimas

arba  Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas kodas

vnt. vidut. maks.

Metinė,
t/metus,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

060102 Dažymo-
džiovinimo

kamera

Dažymo
kameros aspiracijos 

sistema.

003
Solventnafta

1520
g/s

0,00636 0,00636

0,0115

Acetonas 65 g/s 0,03807 0,03807 0,0074

Solventnafta 1820 g/s 0,19444 0,19444 0,0378

060102 Įrankių valymas. Įrankių valymo 
įrenginys.

004

223

224

223

224

194
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11) UAB VILNIAUS LOKOMOTYVŲ REMONTO DEPO TRAUKOS RIEDMENŲ DEPO KAUNO RIEDMENŲ IR KONTEINERIŲ REMONTO
CECHAS, Juozapavičiaus pr. 118A, Kaunas

2.1 lentelė. Stacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys

Taršos  šaltiniai Išmetamųjų dujų rodikliai
pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje

koordinatės
Pavadinimas Nr.

X Y

aukštis,
m

Išmetimo 
angos 

matmenys,
m

Srauto 
greitis, m/s

Temperatūra,
°C

Tūrio 
debitas, 
Nm3/s

Teršalų 
išmetimo 
trukmė,
val./m

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Dažymo kamera (I išmetimas) 008 6082890 495672 14,0 1,2 x 0,5 9,0 23,7 4,95 550

Suvirinimo postas 052 6082951 495524 2,0 Ø 0,25 3,1 17,6 0,13 246

Dažymo kamera (II 
išmetimas) 059 6082884 495673 14,0 1,2 x 0,5 8,5 23,8 4,67 550

Suvirinimo darbai 601 6082986 495497 10,0 0,5 5,0 0,0 - 218

Suvirinimo darbai 602 6082946 495655 10,0 0,5 5,0 0,0 - 161

2.2 lentelė. Tarša į aplinkos orą

Taršos šaltiniai Teršalai Tarša

vienkartinis dydis

Veiklos 
rūšies 
kodas

Cecho ar kt. 
pavadinimas arba 

Nr. pavadinimas Nr. pavadinimas ko-
das

vnt. vidut. maks.

metinė 
t/metus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
060109 Dažykla Dažymo kamera (I išmetimas) 008 Solventnafta 1820 g/s 0,01249 0,01249 0,02473

Acetonas 65 g/s 0,01755 0,01755 0,03475
1202 Dirbtuvių pastatas Suvirinimo postas 052 Geležies (III) oksidas 3113 g/s 0,00046 0,00046 0,000411

Mangano (IV oksidas 3516 g/s 0,00003 0,00003 0,000028

225

226

227

228

229

225

226

195
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060109 Dažykla Dažymo kamera (II išmetimas) 059 Solventnafta 1820 g/s 0,01249 0,01249 0,02473
Acetonas 65 g/s 0,01755 0,01755 0,03475

1202 Dirbtuvių pastatas Suvirinimo darbai 601 Geležies (III) oksidas 3113 g/s 0,00052 0,00052 0,000411

Konteinerinė Suvirinimo darbai 602 Geležies (III) oksidas 3113 g/s 0,00071 0,00071 0,000411
Mangano (IV oksidas 3516 g/s 0,00005 0,00005 0,000028

Mangano 
(IV 

oksidas
3516 g/s 0,00004 0,00004 0,000028

227

228

229

196
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sertifikato informacija

Laiko žymoje nurodytas laikas

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas 2021-01-07 - 2023-01-07

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas 
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 
3.04.02

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio 
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja.
Tikrinimo data: 2021-01-20 16:37:42

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 
atspausdinęs darbuotojas 2021-01-20 atspausdino Zita Vaitiekūnienė

Paieškos nuoroda
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Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PRIEDAS. 

Kvapų sklaidos modeliavimo rezultatai 
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - kvapai;

Vidurkinimo periodas - 1valanda 
(98,08procentilis);

Vertinama þmonûs  aplinkos oro 
tarša;

Ribiný vertý - 8,0 OUE/m3;

ÿaltiniý skaiúius

64

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,682 OUE/M**3
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AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:5 000

Projektas

AB "Kauno baldai"
Drobÿs g. 66 Kaunas

Komentarai

Teršalas - kvapai;

Vidurkinimo periodas - 1valanda 
(98,08procentilis);

Vertinama þmonòs ir foninò 
aplinkos oro tarša;

Ribiný vertý - 8,0 OUE/m3;

ÿaltiniý skaiúius

64

Tinklelis

1681

Skaiÿiuojama

Concentration

Maksimali koncentracija

0,883 OU/M**3
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7 PRIEDAS. 

Medžiagų saugos duomenų lapai 
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Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis; (ES) 2015/830

Spausdinimo data: 22.06.2020 Peržiūrėta: 22.06.2020Versijos numeris 8

51.0.17

* 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

· 1.1 Produkto identifikatorius
· Prekybos ženklas: Jowatac HighSolid 456.94

· 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijai
· Nerekomenduojami naudojimo būdai Skirta tik profesionaliems naudotojams.

· 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
· Gamintojas / tiekėjas
Jowat SE
Ernst-Hilker-Str. 10 - 14; D - 32758 Detmold
Tel. +49 (0)5231 749 0
e-mail: info@jowat.de
www.jowat.de

· Duomenų suvestinę sudarantis skyrius:
Environmental management
Tel. +49 5231 749 -218 / -211 / -5460 / -5374
e-mail: umweltmanagement@jowat.de

· Informacijos šaltinis:
Jowat Polska sp. z.o.o. sp.k.
ul. Poznanska 15
62-080 Sady k. Poznania
Tel.:     +48 61 8147287
E-Mail: biuro@jowat.pl

· 1.4 Pagalbos telefono numeris:
InfraServ Hoechst - Gefahrenabwehrmeldezentrale
D - 65926 Frankfurt
Fon: +49 (0)69-305-6418
Lietuva: Apsinuodijimu kontroles ir informacijos biuras.
Neatideliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

· 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
· Klasifikavimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008

GHS02 liepsna

Flam. Liq. 2 H225 Labai degūs skystis ir garai.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Dirgina odą.
Eye Irrit. 2 H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Aquatic Chronic 3 H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

· 2.2 Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos

GHS02 GHS07

· Signalinis žodis Pavojinga
(Tęsinys 2 psl.)
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· Pavojingumo frazės
H225 Labai degūs skystis ir garai.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

· Atsargumo frazės
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų

uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P241 Naudoti sprogimui atsparią [elektros/ventiliacijos/apšvietimo] įrangą.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.

Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
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.
P370+P378 Gaisro atveju: Gesinimui naudoti: CO2, gesinimo milteliai arba vandens srovė.
P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pagal nacionalinius reikalavimus, susijusius su

patvirtintomis atliekų šalinimu ar perdirbimu.
· 2.3 Kiti pavojai

· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.

* 3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

· 3.2 Mišiniai
· Aprašymas: Klijai
· Pavojingos sudedamosios medžiagos :

CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
registracijos numeris: 01-2119471330-49

acetonas
 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319;

STOT SE 3, H336

15-<20%

CAS: 92045-53-9
EB numeris: 927-510-4
registracijos numeris: 01-2119475515-33

sunkusis benzinas (nafta), hidronusierintas
šviesusis, dearomatizuotas

 Flam. Liq. 2, H225;  Asp. Tox. 1, H304;
 Aquatic Chronic 2, H411;  Skin Irrit. 2,

H315; STOT SE 3, H336

10-<15%

CAS: 64742-49-0
EB numeris: 931-254-9
registracijos numeris: 01-2119484651-34

nafta, hidrinta lengvoji
Susidedantis i : 110-54-3 heksanas (<5%)

 Flam. Liq. 2, H225;  Asp. Tox. 1, H304;
 Aquatic Chronic 2, H411;  Skin Irrit. 2,

H315; STOT SE 3, H336

5-<10%

CAS: 92062-15-2
EB numeris: 926-605-8
registracijos numeris: 01-2119486291-36

solventnafta
Susidedantis i : 110-54-3 heksanas (<5%); 110-
82-7 cikloheksanas (75%)

 Flam. Liq. 2, H225;  Asp. Tox. 1, H304;
 Aquatic Chronic 2, H411;  STOT SE 3,

H336

2,5-<5%

CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
registracijos numeris: 01-2119457610-43

etanolis
 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319

1-<2,5%

CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
registracijos numeris: 01-2119480412-44

heksanas
 Flam. Liq. 2, H225;  Repr. 2, H361f; STOT

RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic
Chronic 2, H411;  Skin Irrit. 2, H315; STOT
SE 3, H336

≥0,25-<0,5%

· SVHC Nevartotina.
· Papildomos nuorodos
Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.
Sudėtyje yra < 0,1 % benzenas, grynas (P pastaba)

(Tęsinys 3 psl.)
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4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

· 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
· Bendra informacija:
Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti.
Nukentėjusiuosius išnešti į gryną orą.

· Įkvėpus: Garantuoti tyrą orą, tęsiantis negalavimams, kreiptis į gydytoją.
· Po kontakto su oda: Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
· Po kontakto su akimis:
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Negalavimams nesiliaujant,
pasikonsultuoti su gydytoju.

· Prarijus: Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.
· 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
Nurijus ar vemiant patekimo į plaučius pavojus.

* 5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

· 5.1 Gesinimo priemonės
· Tinkamos gesinimo medžiagos:
Putų gesinimo agentas
CO2, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti alkoholiui atspariomis putomis.

· Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos: Vanduo pilna srove
· 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Gaisro atveju galima naudoti:
Anglies monoksidas (CO)

· 5.3 Patarimai gaisrininkams
· Ypatingos saugos priemonės:
Nešioti nuo aplinkos oro nepriklausantį kvėpavimo apsaugos prietaisą.
Neįkvėpti sprogimo ir degimo dujų.

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

· 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Dėvėti asmeninę apsauginę aprangą.

· 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:
Neleisti patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.
Užkirsti galimybę patekti į kanalizaciją, duobes ir rūsius.
Patekus į vandens telkinius ir kanalizaciją, informuoti atsakingas tarnybas.
Neleisti išplisti (pvz. statyti užtvankas arba tepalo barjerus)

· 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:
Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis,
pjuvenos).
Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.
Garantuoti pakankamą vėdinimą.

· 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

· 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Laikyti gerai uždarytuose induose vėsioje ir sausoje vietoje.
Indus atidaryti ir naudoti atsargiai.
Prie darbo mašinų garantuoti deramą nutraukimą.
Vartoti tik gerai vėdinamose srityse.
Garantuoti gerą vėdinimą ir grindų srityje (garai sunkesni už orą).

(Tęsinys 4 psl.)
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· Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo:
Vengti ugnies šaltinių - nerūkyti.
Imptis priemonių elektros krūvio susidarymui išvengti.
Naudoti tik sprogimui atspariose srityse.
Perdirbant susidaro lakios, lengvai užsidegančios dalelės.
Garams susimaišius su oru, gali susidaryti sprogus mišinys.
Ištuštintame inde gali susidaryti degūs mišiniai.

· 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
· Sandėliavimas:

· Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:
Laikyti vėsioje vietoje.
Užkirsti bet kokio įsiskverbimo į žemę galimybę.

· Nuorodos dėl laikymo bendrai: Nereikalaujama.
· Kitos sandėliavimo nuorodos:
Talpas laikyti sandariai uždarytas.
Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje gerai uždarytuose induose.

· Sandėliavimo klasė: 3 
· 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

· 8.1 Kontrolės parametrai
· Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

67-64-1 acetonas
PRD TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 2420 mg/m³, 1000 ppm

IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1210 mg/m³, 500 ppm

64-17-5 etanolis
PRD TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 1900 mg/m³, 1000 ppm

IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1000 mg/m³, 500 ppm

110-54-3 heksanas
PRD IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 72 mg/m³, 20 ppm

R 
· Informacija apie reglamentavimą PRD: HN 23:2011

· išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL lygių)
· Darbuotojai

67-64-1 acetonas
Dermalinis(ė) DNEL w 186 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL w 2.420 mg/m3 (acute, systemic effects)

1.210 mg/m3 (long-term, systemic effects)

92045-53-9 sunkusis benzinas (nafta), hidronusierintas šviesusis, dearomatizuotas
Dermalinis(ė) DNEL w 300 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL w 2.085 mg/m3 (long-term, systemic effects)

64742-49-0 nafta, hidrinta lengvoji
Dermalinis(ė) DNEL w 13.964 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL w 5.306 mg/m3 (long-term, systemic effects)

92062-15-2 solventnafta
Dermalinis(ė) DNEL w 13.964 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL w 5.306 mg/m3 (long-term, systemic effects)

64-17-5 etanolis
Dermalinis(ė) DNEL w 343 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL w 1.900 mg/m3 (acute, local effects)

950 mg/m3 (long-term, systemic effects)
(Tęsinys 5 psl.)
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110-54-3 heksanas
Dermalinis(ė) DNEL w 11 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL w 75 mg/m3 (long-term, systemic effects)

· Vartotojas

67-64-1 acetonas
Oralinis(ė) DNEL c 62 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Dermalinis(ė) DNEL c 62 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL c 200 mg/m3 (long-term, systemic effects)

92045-53-9 sunkusis benzinas (nafta), hidronusierintas šviesusis, dearomatizuotas
Oralinis(ė) DNEL c 149 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Dermalinis(ė) DNEL c 149 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL c 477 mg/m3 (long-term, systemic effects)

64742-49-0 nafta, hidrinta lengvoji
Oralinis(ė) DNEL c 1.301 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Dermalinis(ė) DNEL c 1.377 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL c 1.137 mg/m3 (long-term, systemic effects)

92062-15-2 solventnafta
Oralinis(ė) DNEL c 1.301 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Dermalinis(ė) DNEL c 1.377 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL c 1.131 mg/m3 (long-term, systemic effects)

64-17-5 etanolis
Oralinis(ė) DNEL c 87 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Dermalinis(ė) DNEL c 206 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL c 950 mg/m3 (acute, local effects)

114 mg/m3 (long-term, systemic effects)

110-54-3 heksanas
Oralinis(ė) DNEL c 4 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Dermalinis(ė) DNEL c 5,3 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL c 16 mg/m3 (long-term, systemic effects)

· prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC lygių)

67-64-1 acetonas
PNEC water 10,6 mg/l (fresh water)

21 mg/l (intermittent releases)

1,06 mg/l (marine water)

100 mg/l (STP)

PNEC sediment 30,4 mg/kg (sediment, freshwater)

3,04 mg/kg (sediment, marine water)

PNEC soil 29,5 mg/kg (soil)

64-17-5 etanolis
Oralinis(ė) PNEC oral 720 mg/kg food (n.a.)

PNEC water 0,96 mg/l (fresh water)

2,75 mg/l (intermittent releases)

0,79 mg/l (marine water)

580 mg/l (STP)

PNEC sediment 3,6 mg/kg (sediment, freshwater)

2,9 mg/kg (sediment, marine water)
· Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

(Tęsinys 6 psl.)
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· 8.2 Poveikio kontrolė
· Papildomos nuorodos techninės įrangos pritaikymui: Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.
· Asmens saugos priemonės:

· Bendrosios saugos ir higienos priemonės:
Atkreiptinas dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.
Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.
Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.
Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.
Vengti kontakto su akimis ir oda.
Darbo metu nevalgyti ir negerti.

· Kvepavimo takų apsauga:
Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo apsaugą (EN 14387).
Filtras AX (Virimo taškas < 61 °C); Filtras A (Virimo taškas > 60 °C).
Tik purškiant ir nesant pakankamo nutraukimo (EN 149).
Filtras A/P2

· Rankų apsauga: Nepralaidžios pirštinės (EN 374).
· Pirštinių medžiaga Butilo kaučiukas
· Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis
Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.

· Ilgalaikiam kontaktui, naudojant nepadidinto susižeidimo pavojaus srityse (pvz.
laboratorijoje), tinkamos pirštinės iš šios medžiagos:
Pirštinės iš PVC arba PE

· Ilgalaikiam kontaktui tinka pirštinės iš šių medžiagų: Pirštinės iš PVC arba PE
· Ilgalaikiam kontaktui, trunkančiam maksimaliai 15 min., tinka pirštinės iš šių medžiagų:
Butilo kaučiukas

· Apsaugai nuo apipurškimo tinka pirštinės iš šių medžiagų: Chloropreno kaučiukas
· Netinka pirštinės iš šių medžiagų:
Odinės pirštinės
Pirštinės iš storos medžiagos

· Akių apsauga:
Perpilant rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius.
Apsauginiai akiniai

9. SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
· Bendra informacija

· Išvaizda:
· Forma: Skysta(s)
· Spalva: Pagal produkto aprašymą

· Kvapas: Būdinga(s)
· Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.

· pH vertė: Nenustatyta.

· Sudėties pakeitimas
· Lydimosi/užšalimo temperatūra: Nenustatyta
· Pradinė virimo temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas: >48 °C

· Pliūpsnio temperatūra: -25 °C

· Degumas (kietų medžiagų, dujų): Nevartotina.

· Uždegimo temperatūra: >200 °C

· Skilimo temperatūra: Nenustatyta.

· Savaiminio užsidegimo temperatūra: Produktas savaime neužsidega.

(Tęsinys 7 psl.)
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· Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: Produktas nekelia sprogimo pavojaus, tačiau įmanomas
sprogių garų/oro mišinių susidarymas.

· Sprogimo riba :
· Žemutinė: 1,1 Vol %
· Viršutinė 13 Vol %

· Garų slėgis esant 20 °C: 247 hPa

· Tankis esant 20 °C: 0,89 g/cm³
· Santykinis tankis: Nenustatyta.
· Garų tankis Nenustatyta.
· Garavimo greitis Nenustatyta.

· Tirpumas / Maišymas su
· vandeniu: Nemaišytina(s) arba mažai maišytina(s).

· Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/
vanduo: Nenustatyta.

· Klampa:
· Dinaminis esant 20 °C: 750 mPas
· Kinematinis: Nenustatyta.

· Tirpiklių sudėtis:
· Organiniai tirpikliai: 43,3 %

· Kietųjų dalelių kiekis: 60,0 %
· 9.2 Kita informacija Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· lakusis organinis junginys (LOJ)
· Europos Sąjunga 43,30 %
· Šveicarija 43,30 %
· Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) 277,2 g/l / 2,31 lb/gal

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

· 10.1 Reaktingumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.2 Cheminis stabilumas

· Terminis irimas / vengtinos sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
· 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė
Sprogių dujų mišinių su oru susidarymas.
Lengvai užsiliepsnojančių dujų/garų susidarymas.
Reaguoja su stipriosiomis rūgštimis ir šarmais.
Neišvalytose talpose gali būti produkto dujų, kurios su oru sudaro sprogų mišinį.
Reaguojant su oru, susidaro sprogus dujų mišinys.
Kaitinant virš degimo taško ir/arba purškiant, galimas degaus mišinio susidarymas ore.

· 10.4 Vengtinos sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.6 Pavojingi skilimo produktai:
Hidrokarbonatai
Degios dujos/garai
Anglies monoksidas ir anglies dioksidas

* 11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

· 11.1 Informacija apie toksinį poveikį

· Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:

67-64-1 acetonas
Oralinis(ė) LD50 oral 3.592 mg/kg (rat)

(Tęsinys 8 psl.)
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Dermalinis(ė) LD50 dermal 15.688 mg/kg (rabbit)

Inhaliacinis(ė) LC50 / 4 h 76 mg/l (rat)

64742-49-0 nafta, hidrinta lengvoji
Oralinis(ė) LD50 oral 16.750 mg/kg (rat)

Dermalinis(ė) LD50 dermal >8.000 mg/kg (rabbit)

Inhaliacinis(ė) LC50 / 4 h 43,7 mg/l (rat)

92062-15-2 solventnafta
Oralinis(ė) LD50 oral 5.500 mg/kg (rat)

Inhaliacinis(ė) LC50 / 4 h 50 mg/l (rat)

64-17-5 etanolis
Oralinis(ė) LD50 oral 6.200 mg/kg (rat)

Dermalinis(ė) LD50 dermal 20.000 mg/kg (rabbit)

Inhaliacinis(ė) LC50 / 4 h 95,6 mg/l (rat)

110-54-3 heksanas
Oralinis(ė) LD50 oral 28.710 mg/kg (rat)

· Pirminis perštėjimo efektas:
· Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas
Dirgina odą.

· Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas
Sukelia smarkų akių dirginimą.

· Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

· CMR padarinius (kancerogeniškumą, mutageniškumą ir toksiškumą reprodukcijai)
· Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

· Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

· STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

· 12.1 Toksiškumas
· Vandeninis toksiškumas:

67-64-1 acetonas
LC50 / 96 h 5.540 mg/l (oncorhynchus mykiss)

LC50 / 48 h 7.500 mg/l (leuciscus idus)

EC50 / 48 h 8.800 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 16 h 1.700 mg/l (Pseudomonas/Nitrosomonas/Nitrobacter)

NOEC 3.400 mg/l (desmodesmus subspicatus)

64742-49-0 nafta, hidrinta lengvoji
LC50 / 96 h 14,1 mg/l (oncorhynchus mykiss)

LC50 / 48 h 10 mg/l (leuciscus idus)

EC50 / 48 h 6,96 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 72 h 75,6 mg/l (desmodesmus subspicatus)

92062-15-2 solventnafta
LC50 / 96 h 12 mg/l (oncorhynchus mykiss)

EC50 / 48 h 3 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 72 h 55 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)
(Tęsinys 9 psl.)
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64-17-5 etanolis
LC50 / 96 h 10.000 mg/l (brachydanio rerio)

LC50 / 48 h 10.000 mg/l (leuciscus idus)

EC50 / 48 h 9.268 mg/l (daphnia magna)

110-54-3 heksanas
LC0 150-4.280 mg/l (leuciscus idus)

EC50 / 48 h (statiška(s)) 45 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 24 h >50->1.000 mg/l (daphnia magna)
· 12.2 Patvarumas ir skaidomumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· Ekotoksiniai poveikiai:
· Pastaba: Kenksminga(s) žuvims.

· Kitos ekologinės nuorodos:
· Cheminio deguonies poreikio vertė:

67-64-1 acetonas
CSB 2.210 mg/g (n.a.)

· Bendrosios nuorodos:
Vandens užteršimo klasė 2 (Savarankiška klasifikacija): užteršia vandenį
Neleisti patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją.
Net ir nedideliems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė.
Produkto sudėtyje yra pavojingų aplinkai medžiagų.
kenksmingas vandens organizmams

· 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.

· 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

* 13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

· 13.1 Atliekų tvarkymo metodai
· Rekomendacija:
Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.
Perduoti specialiųjų atliekų surinkėjui arba pristatyti į kenksmingų atliekų surinkimo aikštelę.

· Europos atliekų katalogas
08 04 09* klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos

15 01 10* pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos
· Klijai, sausai, kieta masė (jokių reakcija)
Mažesnius kiekius galima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis.
Atliekų rakto numeris 20 01 28: dažai, rašalas, klijai ir dervos, nenurodyti 20 01 27.

· Nevalytos pakuotės:
· Rekomendacija:
Valymui netinkamomis pakuotėmis atsikratyti kaip atitinkama medžiaga.
Pakuotę galima išvalius naudoti pakartotinai arba perdirbti kaip atitinkamą medžiagą.
Pakuote atsikratyti pagal pakuotės tvarkymo reglamentą.
Užterštą pakuotę būtina visiškai ištuštinti. Po atitinkamo valymo ji gali būti priduodama perdirbimui.
Pakuotes su išgydytomis klijų liekanomis galima perdirbti.
Pakuotes su išgydytomis klijų likučiais galima apdoroti kaip buitines atliekas.
Pakuotė su nesukeliančiais klijų likučiais turi būti šalinama kaip pavojingos atliekos.

· Rekomenduojamas valiklis: Žibalas
· Atliekų rakto numeris:
Pakuotė su nesukelktais klijų likučiais:
15 01 10* - Pakuotė, kurioje yra pavojingų medžiagų likučių ar užteršta pavojingų medžiagų.
Pakuotė su išgrynintomis klijų likučiais:
15 01 02 - plastikinė pakuotė
15 01 04 - Metalinės pakuotės

(Tęsinys 10 psl.)
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15 01 05 - kombinuotosios pakuotės.

14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

· 14.1 JT numeris
· ADR, IMDG, IATA UN1133

· 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas
· ADR 1133 KLIJAI
· IMDG, IATA ADHESIVES

· 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

· ADR

· klasė 3 (F1) Degios skystos medžiagos
· Pavojingumo etiketė 3 

· IMDG, IATA

· Class 3 Degios skystos medžiagos
· Label 3 

· 14.4 Pakuotės grupė
· ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 Pavojus aplinkai: Nevartotina.

· 14.6 Specialios atsargumo priemonės
naudotojams Atsargiai: Degios skystos medžiagos

· Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio
kodas): 33

· EMS numeris: F-E,S-D
· Stowage Category A 

· 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal
MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą Nevartotina.

· Transportavimas/kitos nuorodos:

· ADR
· Riboti kiekiai (LQ): 5L
· Nekontroliuojami kiekiai (EQ) Kodas: E2

Didžiausias neto kiekis vidinėje taroje: 30 ml
Didžiausias neto kiekis išorinėje taroje: 500 ml

· Transporto kategorija 2 
· Tunelio apribojimo kodas: D/E

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 5L
· Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000
ml

· UN "Model Regulation": UN 1133 KLIJAI, 3, II

(Tęsinys 11 psl.)

216



Puslapis 11/15

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis; (ES) 2015/830

Spausdinimo data: 22.06.2020 Peržiūrėta: 22.06.2020Versijos numeris 8

Prekybos ženklas: Jowatac HighSolid 456.94

(Puslapio 10 tęsinys)

51.0.17

* 15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

· 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

· Direktyva 2012/18/ES
· Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS
Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· Seveso kategorija P5c DEGIEJI SKYSČIAI
· Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant žemesnės pakopos reikalavimus 5.000 t
· Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukštesnės pakopos reikalavimus 50.000 t
· AUTORIZUOTINŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS (XIV PRIEDAS)

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
· REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 3

· Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje
įrangoje apribojimo - II Priedas

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
· 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas buvo atliekamas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija
Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir
nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

· Svarbios frazės
H225 Labai degūs skystis ir garai.
H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H361f Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

· Santrumpos ir akronimai:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Degieji skysčiai – 2 kategorija
Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 2 kategorija
Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2 kategorija
Repr. 2: Toksinis poveikis reprodukcijai – 2 kategorija
STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija
STOT RE 2: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) – 2 kategorija
Asp. Tox. 1: Plaučių pakenkimo pavojus prarijus– 1 kategorija
Aquatic Chronic 2: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 2 kategorija
Aquatic Chronic 3: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 3 kategorija

· * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys   
(Tęsinys 12 psl.)
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Priedas: Poveikio scenarijus 1

· Trumpas poveikio scenarijaus aprašymas
· Naudojimo sektorius
SU3   Pramoninis naudojimas: atskirų medžiagų arba preparatuose naudojimas pramonės gamybos
vietose

· Produkto kategorija PC1   Klijai, hermetikai
· Proceso kategorija
PROC1   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame procese, kurio metu poveikis
nenumatomas, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC2   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame nepertraukiamame procese, kartais
pasireiškiant kontroliuojamam poveikiui, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo
sąlygos
PROC3   Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos
procesuose, kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos
lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC4   Cheminių produktų gamyba, esant poveikio galimybei
PROC5   Maišymas arba sumaišymas periodinės gamybos procesuose
PROC7   Purškimas pramoninėje aplinkoje
PROC8a   Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai
nepritaikytoje vietoje
PROC 8b   Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai
pritaikytoje vietoje
PROC9   Cheminių medžiagų arba mišinių perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo
linija, įskaitant svėrimą)
PROC10   Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku
PROC13   Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant
PROC15   Laboratorinių reagentų naudojimas

· Išleidimo į aplinką kategorija
ERC4   Nereaguojančios pagalbinės apdirbimo priemonės naudojimas pramonės įmonėje (neįterpiant į
gaminį ar jo paviršių)

· Medžiagų gamybos ir naudojimo sąlygų konspekte minėtos veiklos / metodų aprašymas
Žr. 1 skyrių saugos duomenų lapo priede.

· Naudojimo sąlygos Srityje įprastas naudojimas remiantis 1 skyriumi.
· Trukmė ir dažnumas
5 darbo dienos / savaitės.
8 h (visa pamaina).

· Darbdavys 8 h (visa pamaina).
· Aplinka
Produkto negali patekti į kanalizaciją ir požeminius vandenis.
Negali patekti ant dirvos, į paviršinius ir gruntinius vandenis.

· Fizikiniai parametrai
Poveikio scenarijuje preparato medžiagų fizikinių ir cheminių savybių duomenų pagrindas yra preparato
savybės.
· Fizikinė būsena Skysta(s)
· Medžiagos koncentracija mišinyje Medžiaga yra pagrindinė sudedamoji dalis.
· Tam tikru metu arba atliekant darbą sunaudotas kiekis 8 tonų per dieną

· Kitos naudojimo sąlygos Dirbant su chemikalais atkreiptinas dėmesys į įprastas saugumo priemones.
· Kitos naudojimo sąlygos su poveikiu aplinkai
Atsižvelgti į saugos duomenų lapo 6 skyrių (Priemonės netyčinio išsiskyrimo metu).
Aukšta temperatūra skatina emisiją.
Sąlytis su dirva, paviršiniais ir gruntiniais vandenimis galimas tik produktui visiškai sukietėjus.

· Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį darbuotojui
Vengti sąlyčio su akimis.
Imtis priemonių, padedančių išvengti elektrostatinės įkrovos.
Laikyti atokiai nuo užsiliepsnojimo šaltinio - nerūkyti.

· Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį naudotojui Specialiosios priemonės nėra būtinos.
· Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį gaminį naudojančiam asmeniui Nenaudojamas

(Tęsinys 13 psl.)
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· Rizikos valdymo priemonės
· Darbuotojo apsauga
Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti.
Nukentėjusiuosius išnešti į gryną orą.
· Organizacinės apsaugos priemonės
Pasirūpinkite tinkamu vėdinimu. Vietinis oro ištraukimas arba bendroji ventiliacija užtikrins tinkamą
vėdinimą. Jei to nepakanka, tam, kad tirpiklių garų koncentracija darbo vietoje neviršytų ribinių verčių,
tai reikia nešioti tinkamą prietaisą, apsaugantį kvėpavimą.

· Techninės apsaugos priemonės
Elektrinės įrenginių dalys turi būti apsaugotos nuo sprogimo pavojaus.
Prie darbo mašinų garantuoti deramą nutraukimą.

· Asmens apsaugos priemonės
Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo apsaugą (EN 14387).
Trumpalaikis filtro panaudojimas:
Filtras AX (Virimo taškas < 61 °C); Filtras A (Virimo taškas > 60 °C).
Tik purškiant ir nesant pakankamo nutraukimo (EN 149).
Filtras A/P2
Nepralaidžios pirštinės (EN 374).
Neįkvėpti dujų/garų/aerozolių.
Vengti kontakto su akimis.
Tampriai prisispaudžiantys akiniai (EN 166).

· Priemonės, skirtos naudotojo apsaugai Turi būti užtikrinamas tinkamas ženklų naudojimas.
· Aplinkos apsaugos priemonės Produkto atliekas reikia laikyti atskirai nuo neužterštų atliekų.

· Vanduo Negalima išpilti į gruntinius vandenis, į vandens telkinius arba į kanalizaciją.
· Dirvožemis Naudojimo metu vengti sąlyčio su dirvožemiu ir/arba gruntiniu vandeniu.
· Pastabos Medžiagai nenumatytai patekus į aplinką: Žr. saugos duomenų lapų 6 skirsnį.

· Atliekų utilizavimo priemonės Užtikrinti, kad atliekos bus surinktos ir izoliuotos.
· Atliekų utilizavimo procesas
Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

· Šiukšlių rūšys
Skysti preparato likučiai
Ne visai tuščios ir nešvarios pakuotės

· Poveikio prognozė
· Darbuotojai (prarijus) Jokio svarbaus poveikio prarijus
· Darbuotojai (per odą)
Apskaičiuota vertė yra mažesnė nei išvestinės poveikio nesukeliančios ribinės vertės (angl. DNEL).

· Darbuotojai (įkvėpus)
Apskaičiuota vertė yra mažesnė nei išvestinės poveikio nesukeliančios ribinės vertės (angl. DNEL).

· Aplinka
Vanduo: Jokio poveikio
Dirvožemis: Jokio poveikio
Valymo įrenginys: Jokio poveikio

· Vartotojas Nesusijęs su šiuo poveikio scenarijumi.
· Nurodymai tolesniems naudotojams Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

(Tęsinys 14 psl.)
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Priedas: Poveikio scenarijus 2

· Trumpas poveikio scenarijaus aprašymas
· Naudojimo sektorius
SU22   Profesionalus naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos,
amatininkai)

· Produkto kategorija PC1   Klijai, hermetikai
· Proceso kategorija
PROC1   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame procese, kurio metu poveikis
nenumatomas, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC2   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame nepertraukiamame procese, kartais
pasireiškiant kontroliuojamam poveikiui, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo
sąlygos
PROC3   Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos
procesuose, kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos
lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC4   Cheminių produktų gamyba, esant poveikio galimybei
PROC5   Maišymas arba sumaišymas periodinės gamybos procesuose
PROC8a   Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai
nepritaikytoje vietoje
PROC 8b   Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai
pritaikytoje vietoje
PROC10   Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku
PROC11   Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais
PROC13   Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant
PROC15   Laboratorinių reagentų naudojimas
PROC19   Rankiniu būdu atliekami darbai, kai cheminės medžiagos liečiamos rankomis

· Išleidimo į aplinką kategorija
ERC8a   Plačiai paplitęs nereaguojančios pagalbinės apdirbimo priemonės naudojimas (neįterpiant į
gaminį ar jo paviršių, uždarose patalpose)
ERC8d   Plačiai paplitęs nereaguojančios pagalbinės apdirbimo priemonės naudojimas (neįterpiant į
gaminį ar jo paviršių, atvirame ore)

· Medžiagų gamybos ir naudojimo sąlygų konspekte minėtos veiklos / metodų aprašymas
Žr. 1 skyrių saugos duomenų lapo priede.

· Naudojimo sąlygos Srityje įprastas naudojimas remiantis 1 skyriumi.
· Trukmė ir dažnumas
Mažiau nei 1 h.
5 darbo dienos / savaitės.

· Darbdavys Reguliarus naudojimas iki 1 h poveikio per darbo dieną
· Aplinka Produkto negali patekti į kanalizaciją ir požeminius vandenis.

· Fizikiniai parametrai
Poveikio scenarijuje preparato medžiagų fizikinių ir cheminių savybių duomenų pagrindas yra preparato
savybės.
· Fizikinė būsena Skysta(s)
· Medžiagos koncentracija mišinyje Medžiaga yra pagrindinė sudedamoji dalis.
· Tam tikru metu arba atliekant darbą sunaudotas kiekis 0,9 kg per dieną

· Kitos naudojimo sąlygos Dirbant su chemikalais atkreiptinas dėmesys į įprastas saugumo priemones.
· Kitos naudojimo sąlygos su poveikiu aplinkai
Atsižvelgti į saugos duomenų lapo 6 skyrių (Priemonės netyčinio išsiskyrimo metu).
Sąlytis su dirva, paviršiniais ir gruntiniais vandenimis galimas tik produktui visiškai sukietėjus.
Aukšta temperatūra skatina emisiją.

· Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį darbuotojui
Naudojimas vidaus darbams.
Naudojimas išorės darbams.
Vengti sąlyčio su akimis.
Imtis priemonių, padedančių išvengti elektrostatinės įkrovos.
Laikyti atokiai nuo užsiliepsnojimo šaltinio - nerūkyti.

· Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį naudotojui Specialiosios priemonės nėra būtinos.
· Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį gaminį naudojančiam asmeniui Nenaudojamas

(Tęsinys 15 psl.)
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· Rizikos valdymo priemonės
· Darbuotojo apsauga
Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti.
Nukentėjusiuosius išnešti į gryną orą.
· Organizacinės apsaugos priemonės
Parengti eksploatacijos instrukciją.
Pasirūpinkite tinkamu vėdinimu. Vietinis oro ištraukimas arba bendroji ventiliacija užtikrins tinkamą
vėdinimą. Jei to nepakanka, tam, kad tirpiklių garų koncentracija darbo vietoje neviršytų ribinių verčių,
tai reikia nešioti tinkamą prietaisą, apsaugantį kvėpavimą.

· Techninės apsaugos priemonės
Elektrinės įrenginių dalys turi būti apsaugotos nuo sprogimo pavojaus.
Prie darbo mašinų garantuoti deramą nutraukimą.

· Asmens apsaugos priemonės
Neįkvėpti dujų/garų/aerozolių.
Vengti kontakto su akimis.
Tampriai prisispaudžiantys akiniai (EN 166).

· Priemonės, skirtos naudotojo apsaugai Turi būti užtikrinamas tinkamas ženklų naudojimas.
· Aplinkos apsaugos priemonės Produkto atliekas reikia laikyti atskirai nuo neužterštų atliekų.

· Vanduo Negalima išpilti į gruntinius vandenis, į vandens telkinius arba į kanalizaciją.
· Dirvožemis Naudojimo metu vengti sąlyčio su dirvožemiu ir/arba gruntiniu vandeniu.
· Pastabos Medžiagai nenumatytai patekus į aplinką: Žr. saugos duomenų lapų 6 skirsnį.

· Atliekų utilizavimo priemonės Užtikrinti, kad atliekos bus surinktos ir izoliuotos.
· Atliekų utilizavimo procesas
Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

· Šiukšlių rūšys
Ne visai tuščios ir nešvarios pakuotės
Skysti preparato likučiai

· Poveikio prognozė
· Darbuotojai (prarijus) Jokio svarbaus poveikio prarijus
· Darbuotojai (per odą)
Apskaičiuota vertė yra mažesnė nei išvestinės poveikio nesukeliančios ribinės vertės (angl. DNEL).

· Darbuotojai (įkvėpus)
Apskaičiuota vertė yra mažesnė nei išvestinės poveikio nesukeliančios ribinės vertės (angl. DNEL).

· Aplinka
Apskaičiuota vertė yra mažesnė nei numatomos poveikio nesukeliančios koncentracijos (angl. PNEC).

· Vartotojas Nesusijęs su šiuo poveikio scenarijumi.
· Nurodymai tolesniems naudotojams Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
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* 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

· 1.1 Produkto identifikatorius
· Prekybos ženklas: Jowat 403.40

· 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· Medžiagos / mišinio panaudojimas
Tirpiklis
Valiklis

· Nerekomenduojami naudojimo būdai Skirta tik profesionaliems naudotojams.

· 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
· Gamintojas / tiekėjas
Jowat SE
Ernst-Hilker-Str. 10 - 14; D - 32758 Detmold
Tel. +49 (0)5231 749 0
e-mail: info@jowat.de
www.jowat.de

· Duomenų suvestinę sudarantis skyrius:
Environmental management
Tel. +49 5231 749 -218 / -211 / -5460 / -5374
e-mail: umweltmanagement@jowat.de

· Informacijos šaltinis:
Jowat Polska sp. z.o.o. sp.k.
ul. Poznanska 15
62-080 Sady k. Poznania
Tel.:     +48 61 8147287
E-Mail: biuro@jowat.pl

· 1.4 Pagalbos telefono numeris:
InfraServ Hoechst - Gefahrenabwehrmeldezentrale
D - 65926 Frankfurt
Fon: +49 (0)69-305-6418
Lietuva: Apsinuodijimu kontroles ir informacijos biuras.
Neatideliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

* 2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

· 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
· Klasifikavimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008

GHS02 liepsna

Flam. Liq. 2 H225 Labai degūs skystis ir garai.

GHS08 pavojai sveikatai

Asp. Tox. 1 H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

GHS09 aplinka

Aquatic Chronic 2 H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Dirgina odą.
STOT SE 3 H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

(Tęsinys 2 psl.)
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· 2.2 Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

· Signalinis žodis Pavojinga

· Pavojų nustatantys komponentai etiketavimui:
sunkusis benzinas (nafta), hidronusierintas šviesusis, dearomatizuotas
nafta, hidrinta lengvoji
solventnafta
heksanas

· Pavojingumo frazės
H225 Labai degūs skystis ir garai.
H315 Dirgina odą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

· Atsargumo frazės
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų

uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P301+P310 PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS

BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
P331 NESKATINTI vėmimo.
P362+P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
P403+P233 Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pagal nacionalinius reikalavimus, susijusius su

patvirtintomis atliekų šalinimu ar perdirbimu.
· 2.3 Kiti pavojai

· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.

* 3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

· 3.2 Mišiniai
· Aprašymas: Valiklis
· Pavojingos sudedamosios medžiagos :

CAS: 92045-53-9
EB numeris: 927-510-4
registracijos numeris: 01-2119475515-33

sunkusis benzinas (nafta), hidronusierintas
šviesusis, dearomatizuotas

 Flam. Liq. 2, H225;  Asp. Tox. 1, H304;
 Aquatic Chronic 2, H411;  Skin Irrit. 2, H315;

STOT SE 3, H336

35-<50%

CAS: 64742-49-0
EB numeris: 931-254-9
registracijos numeris: 01-2119484651-34

nafta, hidrinta lengvoji
Susidedantis i : 110-54-3 heksanas (<5%)

 Flam. Liq. 2, H225;  Asp. Tox. 1, H304;
 Aquatic Chronic 2, H411;  Skin Irrit. 2, H315;

STOT SE 3, H336

35-<50%

CAS: 92062-15-2
EB numeris: 926-605-8
registracijos numeris: 01-2119486291-36

solventnafta
Susidedantis i : 110-54-3 heksanas (<5%); 110-82-7
cikloheksanas (75%)

 Flam. Liq. 2, H225;  Asp. Tox. 1, H304;
 Aquatic Chronic 2, H411;  STOT SE 3, H336

10-<15%

(Tęsinys 3 psl.)
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CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
registracijos numeris: 01-2119471330-49

acetonas
 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319; STOT

SE 3, H336

2,5-<5%

CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
registracijos numeris: 01-2119480412-44

heksanas
 Flam. Liq. 2, H225;  Repr. 2, H361f; STOT RE

2, H373; Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic Chronic 2,
H411;  Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

1-<2,5%

· SVHC Nevartotina.
· Papildomos nuorodos
Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.
Sudėtyje yra < 0,1 % benzenas, grynas (P pastaba)

* 4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

· 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
· Po kontakto su oda: Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
· Po kontakto su akimis: Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu.
· Prarijus: Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.

· 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

* 5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

· 5.1 Gesinimo priemonės
· Tinkamos gesinimo medžiagos:
Putų gesinimo agentas
CO2, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti alkoholiui atspariomis putomis.

· Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos: Vanduo pilna srove
· 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Anglies monoksidas (CO)
· 5.3 Patarimai gaisrininkams

· Ypatingos saugos priemonės:
Nešioti nuo aplinkos oro nepriklausantį kvėpavimo apsaugos prietaisą.
Neįkvėpti sprogimo ir degimo dujų.

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

· 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Dėvėti asmeninę apsauginę aprangą.

· 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:
Neleisti patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.
Užkirsti galimybę patekti į kanalizaciją, duobes ir rūsius.
Patekus į vandens telkinius ir kanalizaciją, informuoti atsakingas tarnybas.
Neleisti išplisti (pvz. statyti užtvankas arba tepalo barjerus)

· 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:
Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis,
pjuvenos).
Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.
Garantuoti pakankamą vėdinimą.

· 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

* 7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

· 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Laikyti gerai uždarytuose induose vėsioje ir sausoje vietoje.
Garantuoti gerą darbo vietos vėdinimą/nutraukimą.

(Tęsinys 4 psl.)
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· Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo: Imptis priemonių elektros krūvio susidarymui išvengti.

· 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
· Sandėliavimas:

· Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:
Laikyti vėsioje vietoje.
Užkirsti bet kokio įsiskverbimo į žemę galimybę.

· Nuorodos dėl laikymo bendrai: Nereikalaujama.
· Kitos sandėliavimo nuorodos: Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje gerai uždarytuose induose.
· Sandėliavimo klasė: 3 

· 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

* 8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

· Papildomos nuorodos techninės įrangos pritaikymui: Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.

· 8.1 Kontrolės parametrai
· Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

67-64-1 acetonas
PRD TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 2420 mg/m³, 1000 ppm

IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1210 mg/m³, 500 ppm

110-54-3 heksanas
PRD IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 72 mg/m³, 20 ppm

R 
· Informacija apie reglamentavimą PRD: HN 23:2011

· išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL lygių)
· Darbuotojai

92045-53-9 sunkusis benzinas (nafta), hidronusierintas šviesusis, dearomatizuotas
Dermalinis(ė) DNEL w 300 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL w 2.085 mg/m3 (long-term, systemic effects)

64742-49-0 nafta, hidrinta lengvoji
Dermalinis(ė) DNEL w 13.964 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL w 5.306 mg/m3 (long-term, systemic effects)

92062-15-2 solventnafta
Dermalinis(ė) DNEL w 13.964 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL w 5.306 mg/m3 (long-term, systemic effects)

67-64-1 acetonas
Dermalinis(ė) DNEL w 186 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL w 2.420 mg/m3 (acute, systemic effects)

1.210 mg/m3 (long-term, systemic effects)

110-54-3 heksanas
Dermalinis(ė) DNEL w 11 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL w 75 mg/m3 (long-term, systemic effects)

· Vartotojas

92045-53-9 sunkusis benzinas (nafta), hidronusierintas šviesusis, dearomatizuotas
Oralinis(ė) DNEL c 149 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Dermalinis(ė) DNEL c 149 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL c 477 mg/m3 (long-term, systemic effects)

64742-49-0 nafta, hidrinta lengvoji
Oralinis(ė) DNEL c 1.301 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Dermalinis(ė) DNEL c 1.377 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL c 1.137 mg/m3 (long-term, systemic effects)
(Tęsinys 5 psl.)
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92062-15-2 solventnafta
Oralinis(ė) DNEL c 1.301 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Dermalinis(ė) DNEL c 1.377 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL c 1.131 mg/m3 (long-term, systemic effects)

67-64-1 acetonas
Oralinis(ė) DNEL c 62 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Dermalinis(ė) DNEL c 62 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL c 200 mg/m3 (long-term, systemic effects)

110-54-3 heksanas
Oralinis(ė) DNEL c 4 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Dermalinis(ė) DNEL c 5,3 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL c 16 mg/m3 (long-term, systemic effects)

· prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC lygių)

67-64-1 acetonas
PNEC water 10,6 mg/l (fresh water)

21 mg/l (intermittent releases)

1,06 mg/l (marine water)

100 mg/l (STP)

PNEC sediment 30,4 mg/kg (sediment, freshwater)

3,04 mg/kg (sediment, marine water)

PNEC soil 29,5 mg/kg (soil)
· Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

· 8.2 Poveikio kontrolė
· Papildomos nuorodos techninės įrangos pritaikymui: Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.
· Asmens saugos priemonės:

· Bendrosios saugos ir higienos priemonės:
Atkreiptinas dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.
Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.
Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.
Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.
Neįkvėpti dujų/garų/aerozolių.
Darbo metu nevalgyti ir negerti.

· Kvepavimo takų apsauga: Trumpalaikis filtro panaudojimas:
· Rankų apsauga: Nepralaidžios pirštinės (EN 374).

· Pirštinių medžiaga
Rekomenduojamas medžiagos storis: ≥ 0,7 mm
Pirštinės iš PVC arba PE

· Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis Susidėvėjimo vertė: ≤ 6 lygis
· Ilgalaikiam kontaktui, naudojant nepadidinto susižeidimo pavojaus srityse (pvz.
laboratorijoje), tinkamos pirštinės iš šios medžiagos:
Pirštinės iš PVC arba PE

· Ilgalaikiam kontaktui tinka pirštinės iš šių medžiagų: Pirštinės iš PVC arba PE
· Ilgalaikiam kontaktui, trunkančiam maksimaliai 15 min., tinka pirštinės iš šių medžiagų:
Butilo kaučiukas

· Apsaugai nuo apipurškimo tinka pirštinės iš šių medžiagų: Chloropreno kaučiukas
· Netinka pirštinės iš šių medžiagų:
Odinės pirštinės
Pirštinės iš storos medžiagos

· Akių apsauga: Perpilant rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius.
(Tęsinys 6 psl.)
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9. SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
· Bendra informacija

· Išvaizda:
· Forma: Skysta(s)
· Spalva: Pagal produkto aprašymą

· Kvapas: Būdinga(s)
· Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.

· pH vertė: Nenustatyta.

· Sudėties pakeitimas
· Lydimosi/užšalimo temperatūra: Nenustatyta
· Pradinė virimo temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas: 60 °C

· Pliūpsnio temperatūra: -25 °C

· Degumas (kietų medžiagų, dujų): Nevartotina.

· Uždegimo temperatūra: 260 °C

· Skilimo temperatūra: Nenustatyta.

· Savaiminio užsidegimo temperatūra: Produktas savaime neužsidega.

· Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: Produktas nekelia sprogimo pavojaus, tačiau įmanomas
sprogių garų/oro mišinių susidarymas.

· Sprogimo riba :
· Žemutinė: 1,1 Vol %
· Viršutinė 7 Vol %

· Garų slėgis esant 20 °C: 33 hPa

· Tankis esant 20 °C: 0,7 g/cm³
· Santykinis tankis: Nenustatyta.
· Garų tankis Nenustatyta.
· Garavimo greitis Nenustatyta.

· Tirpumas / Maišymas su
· vandeniu: Nemaišytina(s) arba mažai maišytina(s).

· Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/
vanduo: Nenustatyta.

· Klampa:
· Dinaminis: Nenustatyta.
· Kinematinis: Nenustatyta.

· Tirpiklių sudėtis:
· Organiniai tirpikliai: 100,0 %

· 9.2 Kita informacija Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· lakusis organinis junginys (LOJ)

· Europos Sąjunga 100,00 %
· Šveicarija 100,00 %
· Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) 696,1 g/l / 5,81 lb/gal

* 10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

· 10.1 Reaktingumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.2 Cheminis stabilumas

· Terminis irimas / vengtinos sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
· 10.4 Vengtinos sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

(Tęsinys 7 psl.)
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· 10.6 Pavojingi skilimo produktai:
Degios dujos/garai
Anglies monoksidas ir anglies dioksidas

* 11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

· 11.1 Informacija apie toksinį poveikį

· Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:

64742-49-0 nafta, hidrinta lengvoji
Oralinis(ė) LD50 oral 16.750 mg/kg (rat)

Dermalinis(ė) LD50 dermal >8.000 mg/kg (rabbit)

Inhaliacinis(ė) LC50 / 4 h 43,7 mg/l (rat)

92062-15-2 solventnafta
Oralinis(ė) LD50 oral 5.500 mg/kg (rat)

Inhaliacinis(ė) LC50 / 4 h 50 mg/l (rat)

67-64-1 acetonas
Oralinis(ė) LD50 oral 3.592 mg/kg (rat)

Dermalinis(ė) LD50 dermal 15.688 mg/kg (rabbit)

Inhaliacinis(ė) LC50 / 4 h 76 mg/l (rat)

110-54-3 heksanas
Oralinis(ė) LD50 oral 28.710 mg/kg (rat)

· Pirminis perštėjimo efektas:
· Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas
Dirgina odą.

· Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

· Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

· CMR padarinius (kancerogeniškumą, mutageniškumą ir toksiškumą reprodukcijai)
· Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

· Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

· STOT (vienkartinis poveikis)
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

· STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Aspiracijos pavojus
Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

· 12.1 Toksiškumas
· Vandeninis toksiškumas:

64742-49-0 nafta, hidrinta lengvoji
LC50 / 96 h 14,1 mg/l (oncorhynchus mykiss)

LC50 / 48 h 10 mg/l (leuciscus idus)

EC50 / 48 h 6,96 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 72 h 75,6 mg/l (desmodesmus subspicatus)

92062-15-2 solventnafta
LC50 / 96 h 12 mg/l (oncorhynchus mykiss)

EC50 / 48 h 3 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 72 h 55 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)
(Tęsinys 8 psl.)
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67-64-1 acetonas
LC50 / 96 h 5.540 mg/l (oncorhynchus mykiss)

LC50 / 48 h 7.500 mg/l (leuciscus idus)

EC50 / 48 h 8.800 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 16 h 1.700 mg/l (Pseudomonas/Nitrosomonas/Nitrobacter)

NOEC 3.400 mg/l (desmodesmus subspicatus)

110-54-3 heksanas
LC0 150-4.280 mg/l (leuciscus idus)

EC50 / 48 h (statiška(s)) 45 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 24 h >50->1.000 mg/l (daphnia magna)
· 12.2 Patvarumas ir skaidomumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· Ekotoksiniai poveikiai:
· Pastaba: Nuodinga(s) žuvims.

· Kitos ekologinės nuorodos:
· Cheminio deguonies poreikio vertė:

67-64-1 acetonas
CSB 2.210 mg/g (n.a.)

· Bendrosios nuorodos:
Vandens užteršimo klasė 2 (Savarankiška klasifikacija): užteršia vandenį
Neleisti patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją.
Net ir nedideliems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė.
Vandenyse taip pat nuodinga(s) žuvims ir planktonui.
Produkto sudėtyje yra pavojingų aplinkai medžiagų.
nuodingas vandens organizamams

· 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.

· 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

* 13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

· 13.1 Atliekų tvarkymo metodai
· Rekomendacija:
Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.
Perduoti specialiųjų atliekų surinkėjui arba pristatyti į kenksmingų atliekų surinkimo aikštelę.

· Europos atliekų katalogas
07 02 04* kiti organiniai tirpikliai, plovimo skysčiai ir motininiai tirpalai

15 01 10* pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos

· Nevalytos pakuotės:
· Rekomendacija:
Valymui netinkamomis pakuotėmis atsikratyti kaip atitinkama medžiaga.
Pakuote atsikratyti pagal pakuotės tvarkymo reglamentą.
Pakuotes su išgydytomis klijų liekanomis galima perdirbti.
Pakuotes su išgydytomis klijų likučiais galima apdoroti kaip buitines atliekas.
Pakuotė su nesukeliančiais klijų likučiais turi būti šalinama kaip pavojingos atliekos.

* 14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

· 14.1 JT numeris
· ADR, IMDG, IATA UN1993

(Tęsinys 9 psl.)
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· 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas
· ADR 1993 LIEPSNUS SKYSTIS, K.N. (HEKSANAI),

PAVOJINGA APLINKAI
· IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (HEXANES), MARINE

POLLUTANT
· IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (HEXANES)

· 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

· ADR

· klasė 3 (F1) Degios skystos medžiagos
· Pavojingumo etiketė 3 

· IMDG

· Class 3 Degios skystos medžiagos
· Label 3 

· IATA

· Class 3 Degios skystos medžiagos
· Label 3 

· 14.4 Pakuotės grupė
· ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 Pavojus aplinkai: Produkto sudėtyje yra medžiagų, pavojingos aplinkai: 2-
metilpentanas

· Marine pollutant: Ne
Taip
Simbolis (žuvis ir medis)

· Ypatingas ženklinimas (ADR): Simbolis (žuvis ir medis)

· 14.6 Specialios atsargumo priemonės
naudotojams Atsargiai: Degios skystos medžiagos

· Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio
kodas): 33

· EMS numeris: F-E,S-E
· Stowage Category B 

· 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal
MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą Nevartotina.

· Transportavimas/kitos nuorodos:

· ADR
· Riboti kiekiai (LQ): 1L
· Nekontroliuojami kiekiai (EQ) Kodas: E2

Didžiausias neto kiekis vidinėje taroje: 30 ml
Didžiausias neto kiekis išorinėje taroje: 500 ml

· Transporto kategorija 2 

(Tęsinys 10 psl.)
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· Tunelio apribojimo kodas: D/E

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 1L
· Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500
ml

· UN "Model Regulation": UN 1993 LIEPSNUS SKYSTIS, K.N. (HEKSANAI), 3,
II, PAVOJINGA APLINKAI

* 15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

· 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

· Direktyva 2012/18/ES
· Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS
Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· Seveso kategorija
E2  Pavojinga vandens aplinkai
P5c DEGIEJI SKYSČIAI

· Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant žemesnės pakopos reikalavimus 200 t
· Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukštesnės pakopos reikalavimus 500 t
· AUTORIZUOTINŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS (XIV PRIEDAS)

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
· REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 3

· Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje
įrangoje apribojimo - II Priedas

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
· 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas buvo atliekamas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija
Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir
nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

· Svarbios frazės
H225 Labai degūs skystis ir garai.
H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H361f Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

· Santrumpos ir akronimai:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

(Tęsinys 11 psl.)
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Flam. Liq. 2: Degieji skysčiai – 2 kategorija
Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 2 kategorija
Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2 kategorija
Repr. 2: Toksinis poveikis reprodukcijai – 2 kategorija
STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija
STOT RE 2: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) – 2 kategorija
Asp. Tox. 1: Plaučių pakenkimo pavojus prarijus– 1 kategorija
Aquatic Chronic 2: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 2 kategorija

· * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys   
(Tęsinys 12 psl.)
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Priedas: Poveikio scenarijus 1

· Trumpas poveikio scenarijaus aprašymas
· Naudojimo sektorius
SU3   Pramoninis naudojimas: atskirų medžiagų arba preparatuose naudojimas pramonės gamybos
vietose

· Produkto kategorija PC1   Klijai, hermetikai
· Proceso kategorija
PROC1   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame procese, kurio metu poveikis
nenumatomas, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC2   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame nepertraukiamame procese, kartais
pasireiškiant kontroliuojamam poveikiui, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo
sąlygos
PROC3   Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos
procesuose, kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos
lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC4   Cheminių produktų gamyba, esant poveikio galimybei
PROC5   Maišymas arba sumaišymas periodinės gamybos procesuose
PROC7   Purškimas pramoninėje aplinkoje
PROC8a   Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai
nepritaikytoje vietoje
PROC 8b   Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai
pritaikytoje vietoje
PROC9   Cheminių medžiagų arba mišinių perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo
linija, įskaitant svėrimą)
PROC10   Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku
PROC13   Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant
PROC15   Laboratorinių reagentų naudojimas

· Išleidimo į aplinką kategorija
ERC4   Nereaguojančios pagalbinės apdirbimo priemonės naudojimas pramonės įmonėje (neįterpiant į
gaminį ar jo paviršių)

· Medžiagų gamybos ir naudojimo sąlygų konspekte minėtos veiklos / metodų aprašymas
Žr. 1 skyrių saugos duomenų lapo priede.

· Naudojimo sąlygos Srityje įprastas naudojimas remiantis 1 skyriumi.
· Trukmė ir dažnumas
5 darbo dienos / savaitės.
8 h (visa pamaina).

· Darbdavys 8 h (visa pamaina).
· Aplinka
Produkto negali patekti į kanalizaciją ir požeminius vandenis.
Negali patekti ant dirvos, į paviršinius ir gruntinius vandenis.

· Fizikiniai parametrai
Poveikio scenarijuje preparato medžiagų fizikinių ir cheminių savybių duomenų pagrindas yra preparato
savybės.
· Fizikinė būsena Skysta(s)
· Medžiagos koncentracija mišinyje Medžiaga yra pagrindinė sudedamoji dalis.
· Tam tikru metu arba atliekant darbą sunaudotas kiekis 8 tonų per dieną

· Kitos naudojimo sąlygos Dirbant su chemikalais atkreiptinas dėmesys į įprastas saugumo priemones.
· Kitos naudojimo sąlygos su poveikiu aplinkai
Atsižvelgti į saugos duomenų lapo 6 skyrių (Priemonės netyčinio išsiskyrimo metu).
Aukšta temperatūra skatina emisiją.
Sąlytis su dirva, paviršiniais ir gruntiniais vandenimis galimas tik produktui visiškai sukietėjus.

· Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį darbuotojui
Vengti sąlyčio su akimis.
Imtis priemonių, padedančių išvengti elektrostatinės įkrovos.
Laikyti atokiai nuo užsiliepsnojimo šaltinio - nerūkyti.

· Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį naudotojui Specialiosios priemonės nėra būtinos.
· Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį gaminį naudojančiam asmeniui Nenaudojamas

(Tęsinys 13 psl.)
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· Rizikos valdymo priemonės
· Darbuotojo apsauga
Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti.
Nukentėjusiuosius išnešti į gryną orą.
· Organizacinės apsaugos priemonės
Pasirūpinkite tinkamu vėdinimu. Vietinis oro ištraukimas arba bendroji ventiliacija užtikrins tinkamą
vėdinimą. Jei to nepakanka, tam, kad tirpiklių garų koncentracija darbo vietoje neviršytų ribinių verčių,
tai reikia nešioti tinkamą prietaisą, apsaugantį kvėpavimą.

· Techninės apsaugos priemonės
Elektrinės įrenginių dalys turi būti apsaugotos nuo sprogimo pavojaus.
Prie darbo mašinų garantuoti deramą nutraukimą.

· Asmens apsaugos priemonės
Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo apsaugą (EN 14387).
Trumpalaikis filtro panaudojimas:
Filtras AX (Virimo taškas < 61 °C); Filtras A (Virimo taškas > 60 °C).
Tik purškiant ir nesant pakankamo nutraukimo (EN 149).
Filtras A/P2
Nepralaidžios pirštinės (EN 374).
Neįkvėpti dujų/garų/aerozolių.
Vengti kontakto su akimis.
Tampriai prisispaudžiantys akiniai (EN 166).

· Priemonės, skirtos naudotojo apsaugai Turi būti užtikrinamas tinkamas ženklų naudojimas.
· Aplinkos apsaugos priemonės Produkto atliekas reikia laikyti atskirai nuo neužterštų atliekų.

· Vanduo Negalima išpilti į gruntinius vandenis, į vandens telkinius arba į kanalizaciją.
· Dirvožemis Naudojimo metu vengti sąlyčio su dirvožemiu ir/arba gruntiniu vandeniu.
· Pastabos Medžiagai nenumatytai patekus į aplinką: Žr. saugos duomenų lapų 6 skirsnį.

· Atliekų utilizavimo priemonės Užtikrinti, kad atliekos bus surinktos ir izoliuotos.
· Atliekų utilizavimo procesas
Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

· Šiukšlių rūšys
Skysti preparato likučiai
Ne visai tuščios ir nešvarios pakuotės

· Poveikio prognozė
· Darbuotojai (prarijus) Jokio svarbaus poveikio prarijus
· Darbuotojai (per odą)
Apskaičiuota vertė yra mažesnė nei išvestinės poveikio nesukeliančios ribinės vertės (angl. DNEL).

· Darbuotojai (įkvėpus)
Apskaičiuota vertė yra mažesnė nei išvestinės poveikio nesukeliančios ribinės vertės (angl. DNEL).

· Aplinka
Vanduo: Jokio poveikio
Dirvožemis: Jokio poveikio
Valymo įrenginys: Jokio poveikio

· Vartotojas Nesusijęs su šiuo poveikio scenarijumi.
· Nurodymai tolesniems naudotojams Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

(Tęsinys 14 psl.)
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Priedas: Poveikio scenarijus 2

· Trumpas poveikio scenarijaus aprašymas
· Naudojimo sektorius
SU22   Profesionalus naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos,
amatininkai)

· Produkto kategorija PC1   Klijai, hermetikai
· Proceso kategorija
PROC1   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame procese, kurio metu poveikis
nenumatomas, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC2   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame nepertraukiamame procese, kartais
pasireiškiant kontroliuojamam poveikiui, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo
sąlygos
PROC3   Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos
procesuose, kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos
lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC4   Cheminių produktų gamyba, esant poveikio galimybei
PROC5   Maišymas arba sumaišymas periodinės gamybos procesuose
PROC8a   Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai
nepritaikytoje vietoje
PROC 8b   Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai
pritaikytoje vietoje
PROC10   Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku
PROC11   Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais
PROC13   Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant
PROC15   Laboratorinių reagentų naudojimas
PROC19   Rankiniu būdu atliekami darbai, kai cheminės medžiagos liečiamos rankomis

· Išleidimo į aplinką kategorija
ERC8a   Plačiai paplitęs nereaguojančios pagalbinės apdirbimo priemonės naudojimas (neįterpiant į
gaminį ar jo paviršių, uždarose patalpose)
ERC8d   Plačiai paplitęs nereaguojančios pagalbinės apdirbimo priemonės naudojimas (neįterpiant į
gaminį ar jo paviršių, atvirame ore)

· Medžiagų gamybos ir naudojimo sąlygų konspekte minėtos veiklos / metodų aprašymas
Žr. 1 skyrių saugos duomenų lapo priede.

· Naudojimo sąlygos Srityje įprastas naudojimas remiantis 1 skyriumi.
· Trukmė ir dažnumas
Mažiau nei 1 h.
5 darbo dienos / savaitės.

· Darbdavys Reguliarus naudojimas iki 1 h poveikio per darbo dieną
· Aplinka Produkto negali patekti į kanalizaciją ir požeminius vandenis.

· Fizikiniai parametrai
Poveikio scenarijuje preparato medžiagų fizikinių ir cheminių savybių duomenų pagrindas yra preparato
savybės.
· Fizikinė būsena Skysta(s)
· Medžiagos koncentracija mišinyje Medžiaga yra pagrindinė sudedamoji dalis.
· Tam tikru metu arba atliekant darbą sunaudotas kiekis 0,9 kg per dieną

· Kitos naudojimo sąlygos Dirbant su chemikalais atkreiptinas dėmesys į įprastas saugumo priemones.
· Kitos naudojimo sąlygos su poveikiu aplinkai
Atsižvelgti į saugos duomenų lapo 6 skyrių (Priemonės netyčinio išsiskyrimo metu).
Sąlytis su dirva, paviršiniais ir gruntiniais vandenimis galimas tik produktui visiškai sukietėjus.
Aukšta temperatūra skatina emisiją.

· Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį darbuotojui
Naudojimas vidaus darbams.
Naudojimas išorės darbams.
Vengti sąlyčio su akimis.
Imtis priemonių, padedančių išvengti elektrostatinės įkrovos.
Laikyti atokiai nuo užsiliepsnojimo šaltinio - nerūkyti.

· Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį naudotojui Specialiosios priemonės nėra būtinos.
· Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį gaminį naudojančiam asmeniui Nenaudojamas

(Tęsinys 15 psl.)
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· Rizikos valdymo priemonės
· Darbuotojo apsauga
Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti.
Nukentėjusiuosius išnešti į gryną orą.
· Organizacinės apsaugos priemonės
Parengti eksploatacijos instrukciją.
Pasirūpinkite tinkamu vėdinimu. Vietinis oro ištraukimas arba bendroji ventiliacija užtikrins tinkamą
vėdinimą. Jei to nepakanka, tam, kad tirpiklių garų koncentracija darbo vietoje neviršytų ribinių verčių,
tai reikia nešioti tinkamą prietaisą, apsaugantį kvėpavimą.

· Techninės apsaugos priemonės
Elektrinės įrenginių dalys turi būti apsaugotos nuo sprogimo pavojaus.
Prie darbo mašinų garantuoti deramą nutraukimą.

· Asmens apsaugos priemonės
Neįkvėpti dujų/garų/aerozolių.
Vengti kontakto su akimis.
Tampriai prisispaudžiantys akiniai (EN 166).

· Priemonės, skirtos naudotojo apsaugai Turi būti užtikrinamas tinkamas ženklų naudojimas.
· Aplinkos apsaugos priemonės Produkto atliekas reikia laikyti atskirai nuo neužterštų atliekų.

· Vanduo Negalima išpilti į gruntinius vandenis, į vandens telkinius arba į kanalizaciją.
· Dirvožemis Naudojimo metu vengti sąlyčio su dirvožemiu ir/arba gruntiniu vandeniu.
· Pastabos Medžiagai nenumatytai patekus į aplinką: Žr. saugos duomenų lapų 6 skirsnį.

· Atliekų utilizavimo priemonės Užtikrinti, kad atliekos bus surinktos ir izoliuotos.
· Atliekų utilizavimo procesas
Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

· Šiukšlių rūšys
Ne visai tuščios ir nešvarios pakuotės
Skysti preparato likučiai

· Poveikio prognozė
· Darbuotojai (prarijus) Jokio svarbaus poveikio prarijus
· Darbuotojai (per odą)
Apskaičiuota vertė yra mažesnė nei išvestinės poveikio nesukeliančios ribinės vertės (angl. DNEL).

· Darbuotojai (įkvėpus)
Apskaičiuota vertė yra mažesnė nei išvestinės poveikio nesukeliančios ribinės vertės (angl. DNEL).

· Aplinka
Apskaičiuota vertė yra mažesnė nei numatomos poveikio nesukeliančios koncentracijos (angl. PNEC).

· Vartotojas Nesusijęs su šiuo poveikio scenarijumi.
· Nurodymai tolesniems naudotojams Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
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1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

· 1.1 Produkto identifikatorius
· Prekybos ženklas: Jowatac HighSolid 456.50

· 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijai

· 1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją
· Gamintojas / tiekėjas
Jowat SE
Ernst-Hilker-Str. 10 - 14; D - 32758 Detmold
Tel. +49 (0)5231 749 0
e-mail: info@jowat.de
www.jowat.de

· Duomenų suvestinę sudarantis skyrius:
Environmental management
Tel. +49 5231 749 -218 / -211 / -5460 / -5374
e-mail: umweltmanagement@jowat.de

· Informacijos šaltinis:
Jowat Polska sp. z.o.o. sp.k.
ul. Poznanska 15
62-080 Sady k. Poznania
Tel.:     +48 61 8147287
E-Mail: biuro@jowat.pl

· 1.4 Pagalbos telefono numeris:
InfraServ Hoechst - Gefahrenabwehrmeldezentrale
D - 65926 Frankfurt
Fon: +49 (0)69-305-6418
Lietuva: Apsinuodijimu kontroles ir informacijos biuras.
Neatideliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

· 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
· Klasifikavimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008

GHS02 liepsna

Flam. Liq. 2 H225 Labai degūs skystis ir garai.

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Dirgina odą.
Eye Irrit. 2 H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Aquatic Chronic 3 H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

· 2.2 Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą  (EB) Nr. 1272/2008
Gaminys klasifikuojamas bei ženklinamas pagal KŽP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos

GHS02 GHS07

· Signalinis žodis Pavojinga
· Pavojingumo frazės
H225 Labai degūs skystis ir garai.

(Tęsinys 2 psl.)
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H315 Dirgina odą.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

· Atsargumo frazės
P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų

uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
P241 Naudoti sprogimui atsparią [elektros/ventiliacijos/apšvietimo] įrangą.
P303+P361+P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.

Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
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.
P370+P378 Gaisro atveju: Gesinimui naudoti: CO2, gesinimo milteliai arba vandens srovė.
P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pagal nacionalinius reikalavimus, susijusius su

patvirtintomis atliekų šalinimu ar perdirbimu.
· Papildomos nuorodos:
Sudėtyje yra izopropenilbenzenas. Gali sukelti alerginę reakciją.

· 2.3 Kiti pavojai
· PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.

* 3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

· 3.2 Mišiniai
· Aprašymas: Klijai
· Pavojingos sudedamosios medžiagos :

CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
registracijos numeris: 01-2119471330-49

acetonas
 Flam. Liq. 2, H225;  Eye Irrit. 2, H319;

STOT SE 3, H336

15-<20%

CAS: 92045-53-9
EB numeris: 927-510-4
registracijos numeris: 01-2119475515-33

sunkusis benzinas (nafta), hidronusierintas
šviesusis, dearomatizuotas

 Flam. Liq. 2, H225;  Asp. Tox. 1, H304;
 Aquatic Chronic 2, H411;  Skin Irrit. 2,

H315; STOT SE 3, H336

5-<10%

CAS: 64742-49-0
EB numeris: 931-254-9
registracijos numeris: 01-2119484651-34

nafta, hidrinta lengvoji
Susidedantis i : 110-54-3 heksanas (<5%)

 Flam. Liq. 2, H225;  Asp. Tox. 1, H304;
 Aquatic Chronic 2, H411;  Skin Irrit. 2,

H315; STOT SE 3, H336

5-<10%

CAS: 92062-15-2
EB numeris: 926-605-8
registracijos numeris: 01-2119486291-36

solventnafta
Susidedantis i : 110-54-3 heksanas (<5%); 110-
82-7 cikloheksanas (75%)

 Flam. Liq. 2, H225;  Asp. Tox. 1, H304;
 Aquatic Chronic 2, H411;  STOT SE 3,

H336

2,5-<5%

CAS: 68512-30-1
EINECS: 270-966-8
registracijos numeris: 01-2119555274-38

izopropenilbenzenas
 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317;

Aquatic Chronic 3, H412

0,5-<1%

CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
registracijos numeris: 01-2119480412-44

heksanas
 Flam. Liq. 2, H225;  Repr. 2, H361f; STOT

RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic
Chronic 2, H411;  Skin Irrit. 2, H315; STOT
SE 3, H336

≥0,25-<0,5%

· SVHC Nevartotina.
· Papildomos nuorodos
Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.
Sudėtyje yra < 0,1 % benzenas, grynas (P pastaba)

(Tęsinys 3 psl.)
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4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

· 4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas
· Bendra informacija:
Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti.
Nukentėjusiuosius išnešti į gryną orą.

· Įkvėpus: Garantuoti tyrą orą, tęsiantis negalavimams, kreiptis į gydytoją.
· Po kontakto su oda: Nedelsiant apiplauti vandeniu ir muilu ir gerai išskalauti.
· Po kontakto su akimis:
Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu. Negalavimams nesiliaujant,
pasikonsultuoti su gydytoju.

· Prarijus: Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.
· 4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalingumą
Nurijus ar vemiant patekimo į plaučius pavojus.

* 5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

· 5.1 Gesinimo priemonės
· Tinkamos gesinimo medžiagos:
Putų gesinimo agentas
CO2, gesinimo milteliai arba vandens srovė. Didesnį gaisrą gesinti alkoholiui atspariomis putomis.

· Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos: Vanduo pilna srove
· 5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai
Gaisro atveju galima naudoti:
Anglies monoksidas (CO)

· 5.3 Patarimai gaisrininkams
· Ypatingos saugos priemonės:
Nešioti nuo aplinkos oro nepriklausantį kvėpavimo apsaugos prietaisą.
Neįkvėpti sprogimo ir degimo dujų.

6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

· 6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros
Dėvėti asmeninę apsauginę aprangą.

· 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:
Neleisti patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.
Užkirsti galimybę patekti į kanalizaciją, duobes ir rūsius.
Patekus į vandens telkinius ir kanalizaciją, informuoti atsakingas tarnybas.
Neleisti išplisti (pvz. statyti užtvankas arba tepalo barjerus)

· 6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:
Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis,
pjuvenos).
Užterštomis medžiagomis atsikratyti kaip atliekomis pagal 13 pkt. reikalavimus.
Garantuoti pakankamą vėdinimą.

· 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

· 7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės
Laikyti gerai uždarytuose induose vėsioje ir sausoje vietoje.
Indus atidaryti ir naudoti atsargiai.
Prie darbo mašinų garantuoti deramą nutraukimą.
Vartoti tik gerai vėdinamose srityse.
Garantuoti gerą vėdinimą ir grindų srityje (garai sunkesni už orą).

(Tęsinys 4 psl.)

239



Puslapis 4/15

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis; (ES) 2015/830

Spausdinimo data: 22.06.2020 Peržiūrėta: 22.06.2020Versijos numeris 6

Prekybos ženklas: Jowatac HighSolid 456.50

(Puslapio 3 tęsinys)

51.0.17

· Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogimo:
Vengti ugnies šaltinių - nerūkyti.
Imptis priemonių elektros krūvio susidarymui išvengti.
Naudoti tik sprogimui atspariose srityse.
Perdirbant susidaro lakios, lengvai užsidegančios dalelės.
Garams susimaišius su oru, gali susidaryti sprogus mišinys.
Ištuštintame inde gali susidaryti degūs mišiniai.

· 7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
· Sandėliavimas:

· Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:
Laikyti vėsioje vietoje.
Užkirsti bet kokio įsiskverbimo į žemę galimybę.

· Nuorodos dėl laikymo bendrai: Nereikalaujama.
· Kitos sandėliavimo nuorodos:
Talpas laikyti sandariai uždarytas.
Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje gerai uždarytuose induose.

· Sandėliavimo klasė: 3 
· 7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

· 8.1 Kontrolės parametrai
· Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:

67-64-1 acetonas
PRD TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 2420 mg/m³, 1000 ppm

IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 1210 mg/m³, 500 ppm

110-54-3 heksanas
PRD IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 72 mg/m³, 20 ppm

R 
· Informacija apie reglamentavimą PRD: HN 23:2011

· išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL lygių)
· Darbuotojai

67-64-1 acetonas
Dermalinis(ė) DNEL w 186 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL w 2.420 mg/m3 (acute, systemic effects)

1.210 mg/m3 (long-term, systemic effects)

92045-53-9 sunkusis benzinas (nafta), hidronusierintas šviesusis, dearomatizuotas
Dermalinis(ė) DNEL w 300 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL w 2.085 mg/m3 (long-term, systemic effects)

64742-49-0 nafta, hidrinta lengvoji
Dermalinis(ė) DNEL w 13.964 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL w 5.306 mg/m3 (long-term, systemic effects)

92062-15-2 solventnafta
Dermalinis(ė) DNEL w 13.964 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL w 5.306 mg/m3 (long-term, systemic effects)

68512-30-1 izopropenilbenzenas
Dermalinis(ė) DNEL w 16,4 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL w 57 mg/m3 (long-term, systemic effects)

110-54-3 heksanas
Dermalinis(ė) DNEL w 11 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL w 75 mg/m3 (long-term, systemic effects)
(Tęsinys 5 psl.)
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· Vartotojas

67-64-1 acetonas
Oralinis(ė) DNEL c 62 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Dermalinis(ė) DNEL c 62 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL c 200 mg/m3 (long-term, systemic effects)

92045-53-9 sunkusis benzinas (nafta), hidronusierintas šviesusis, dearomatizuotas
Oralinis(ė) DNEL c 149 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Dermalinis(ė) DNEL c 149 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL c 477 mg/m3 (long-term, systemic effects)

64742-49-0 nafta, hidrinta lengvoji
Oralinis(ė) DNEL c 1.301 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Dermalinis(ė) DNEL c 1.377 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL c 1.137 mg/m3 (long-term, systemic effects)

92062-15-2 solventnafta
Oralinis(ė) DNEL c 1.301 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Dermalinis(ė) DNEL c 1.377 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL c 1.131 mg/m3 (long-term, systemic effects)

68512-30-1 izopropenilbenzenas
Oralinis(ė) DNEL c 4 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Dermalinis(ė) DNEL c 8 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL c 28 mg/m3 (long-term, systemic effects)

110-54-3 heksanas
Oralinis(ė) DNEL c 4 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Dermalinis(ė) DNEL c 5,3 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaliacinis(ė) DNEL c 16 mg/m3 (long-term, systemic effects)

· prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC lygių)

67-64-1 acetonas
PNEC water 10,6 mg/l (fresh water)

21 mg/l (intermittent releases)

1,06 mg/l (marine water)

100 mg/l (STP)

PNEC sediment 30,4 mg/kg (sediment, freshwater)

3,04 mg/kg (sediment, marine water)

PNEC soil 29,5 mg/kg (soil)

68512-30-1 izopropenilbenzenas
PNEC water 0,014 mg/l (fresh water)

0,14 mg/l (intermittent releases)

0,0014 mg/l (marine water)

2,4 mg/l (STP)

PNEC sediment 52,9 mg/kg (sediment, freshwater)

5,3 mg/kg (sediment, marine water)

PNEC soil 10,5 mg/kg (soil)
· Papildomos nuorodos: Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.

· 8.2 Poveikio kontrolė
· Papildomos nuorodos techninės įrangos pritaikymui: Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.
· Asmens saugos priemonės:

· Bendrosios saugos ir higienos priemonės:
Atkreiptinas dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.

(Tęsinys 6 psl.)
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Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.
Nedelsiant nusirengti išteptus, įsigėrusius drabužius.
Prieš pertraukas ir baigus darbą nusiplauti rankas.
Vengti kontakto su akimis ir oda.
Darbo metu nevalgyti ir negerti.

· Kvepavimo takų apsauga:
Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo apsaugą (EN 14387).
Filtras AX (Virimo taškas < 61 °C); Filtras A (Virimo taškas > 60 °C).
Tik purškiant ir nesant pakankamo nutraukimo (EN 149).
Filtras A/P2

· Rankų apsauga: Nepralaidžios pirštinės (EN 374).
· Pirštinių medžiaga Butilo kaučiukas
· Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis
Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.

· Ilgalaikiam kontaktui, naudojant nepadidinto susižeidimo pavojaus srityse (pvz.
laboratorijoje), tinkamos pirštinės iš šios medžiagos:
Pirštinės iš PVC arba PE

· Ilgalaikiam kontaktui tinka pirštinės iš šių medžiagų: Pirštinės iš PVC arba PE
· Ilgalaikiam kontaktui, trunkančiam maksimaliai 15 min., tinka pirštinės iš šių medžiagų:
Butilo kaučiukas

· Apsaugai nuo apipurškimo tinka pirštinės iš šių medžiagų: Chloropreno kaučiukas
· Netinka pirštinės iš šių medžiagų:
Odinės pirštinės
Pirštinės iš storos medžiagos

· Akių apsauga:
Perpilant rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius.
Apsauginiai akiniai

9. SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

· 9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
· Bendra informacija

· Išvaizda:
· Forma: Skysta(s)
· Spalva: Pagal produkto aprašymą

· Kvapas: Būdinga(s)
· Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta.

· pH vertė: Nenustatyta.

· Sudėties pakeitimas
· Lydimosi/užšalimo temperatūra: Nenustatyta
· Pradinė virimo temperatūra ir virimo
temperatūros intervalas: >48 °C

· Pliūpsnio temperatūra: -25 °C

· Degumas (kietų medžiagų, dujų): Nevartotina.

· Uždegimo temperatūra: >200 °C

· Skilimo temperatūra: Nenustatyta.

· Savaiminio užsidegimo temperatūra: Produktas savaime neužsidega.

· Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: Produktas nekelia sprogimo pavojaus, tačiau įmanomas
sprogių garų/oro mišinių susidarymas.

· Sprogimo riba :
· Žemutinė: 1,1 Vol %
· Viršutinė 13 Vol %

· Garų slėgis esant 20 °C: 247 hPa

(Tęsinys 7 psl.)
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· Tankis esant 20 °C: 0,9 g/cm³
· Santykinis tankis: Nenustatyta.
· Garų tankis Nenustatyta.
· Garavimo greitis Nenustatyta.

· Tirpumas / Maišymas su
· vandeniu: Nemaišytina(s) arba mažai maišytina(s).

· Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/
vanduo: Nenustatyta.

· Klampa:
· Dinaminis esant 20 °C: 750 mPas
· Kinematinis: Nenustatyta.

· Tirpiklių sudėtis:
· Organiniai tirpikliai: 38,0 %

· Kietųjų dalelių kiekis: 63,0 %
· 9.2 Kita informacija Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

· lakusis organinis junginys (LOJ)
· Europos Sąjunga 37,96 %
· Šveicarija 37,96 %
· Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) 224,9 g/l / 1,88 lb/gal

10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

· 10.1 Reaktingumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.2 Cheminis stabilumas

· Terminis irimas / vengtinos sąlygos: Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
· 10.3 Pavojingų reakcijų galimybė
Sprogių dujų mišinių su oru susidarymas.
Lengvai užsiliepsnojančių dujų/garų susidarymas.
Reaguoja su stipriosiomis rūgštimis ir šarmais.
Neišvalytose talpose gali būti produkto dujų, kurios su oru sudaro sprogų mišinį.
Reaguojant su oru, susidaro sprogus dujų mišinys.
Kaitinant virš degimo taško ir/arba purškiant, galimas degaus mišinio susidarymas ore.

· 10.4 Vengtinos sąlygos Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.5 Nesuderinamos medžiagos: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 10.6 Pavojingi skilimo produktai:
Hidrokarbonatai
Degios dujos/garai
Anglies monoksidas ir anglies dioksidas

* 11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

· 11.1 Informacija apie toksinį poveikį

· Ūmus toksiškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Klasifikacijai svarbios LD/LC50 vertės:

67-64-1 acetonas
Oralinis(ė) LD50 oral 3.592 mg/kg (rat)

Dermalinis(ė) LD50 dermal 15.688 mg/kg (rabbit)

Inhaliacinis(ė) LC50 / 4 h 76 mg/l (rat)

64742-49-0 nafta, hidrinta lengvoji
Oralinis(ė) LD50 oral 16.750 mg/kg (rat)

Dermalinis(ė) LD50 dermal >8.000 mg/kg (rabbit)

Inhaliacinis(ė) LC50 / 4 h 43,7 mg/l (rat)
(Tęsinys 8 psl.)
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92062-15-2 solventnafta
Oralinis(ė) LD50 oral 5.500 mg/kg (rat)

Inhaliacinis(ė) LC50 / 4 h 50 mg/l (rat)

110-54-3 heksanas
Oralinis(ė) LD50 oral 28.710 mg/kg (rat)

· Pirminis perštėjimo efektas:
· Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas
Dirgina odą.

· Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas
Sukelia smarkų akių dirginimą.

· Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

· CMR padarinius (kancerogeniškumą, mutageniškumą ir toksiškumą reprodukcijai)
· Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

· Kancerogeniškumas Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Toksiškumas reprodukcijai Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

· STOT (vienkartinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· STOT (kartotinis poveikis) Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Aspiracijos pavojus Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

· 12.1 Toksiškumas
· Vandeninis toksiškumas:

67-64-1 acetonas
LC50 / 96 h 5.540 mg/l (oncorhynchus mykiss)

LC50 / 48 h 7.500 mg/l (leuciscus idus)

EC50 / 48 h 8.800 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 16 h 1.700 mg/l (Pseudomonas/Nitrosomonas/Nitrobacter)

NOEC 3.400 mg/l (desmodesmus subspicatus)

64742-49-0 nafta, hidrinta lengvoji
LC50 / 96 h 14,1 mg/l (oncorhynchus mykiss)

LC50 / 48 h 10 mg/l (leuciscus idus)

EC50 / 48 h 6,96 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 72 h 75,6 mg/l (desmodesmus subspicatus)

92062-15-2 solventnafta
LC50 / 96 h 12 mg/l (oncorhynchus mykiss)

EC50 / 48 h 3 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 72 h 55 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata)

68512-30-1 izopropenilbenzenas
LC50 / 96 h 25,8 mg/l (leuciscus idus)

LC50 / 48 h 14-51 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 72 h 15 mg/l (desmodesmus subspicatus)

110-54-3 heksanas
LC0 150-4.280 mg/l (leuciscus idus)

EC50 / 48 h (statiška(s)) 45 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 24 h >50->1.000 mg/l (daphnia magna)
· 12.2 Patvarumas ir skaidomumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· 12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

(Tęsinys 9 psl.)
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· Ekotoksiniai poveikiai:
· Pastaba: Kenksminga(s) žuvims.

· Kitos ekologinės nuorodos:
· Cheminio deguonies poreikio vertė:

67-64-1 acetonas
CSB 2.210 mg/g (n.a.)

· Bendrosios nuorodos:
Vandens užteršimo klasė 2 (Savarankiška klasifikacija): užteršia vandenį
Neleisti patekti į gruntinius vandenis, vandens telkinius ir į kanalizaciją.
Net ir nedideliems kiekiams patekus į gruntą, kyla geriamojo vandens užteršimo grėsmė.
Produkto sudėtyje yra pavojingų aplinkai medžiagų.
kenksmingas vandens organizmams

· 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: Nevartotina.
· vPvB: Nevartotina.

· 12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

* 13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

· 13.1 Atliekų tvarkymo metodai
· Rekomendacija:
Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.
Perduoti specialiųjų atliekų surinkėjui arba pristatyti į kenksmingų atliekų surinkimo aikštelę.

· Europos atliekų katalogas
08 04 09* klijų ir hermetikų, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos

15 01 10* pakuotės, kuriose yra pavojingųjų medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos
· Klijai, sausai, kieta masė (jokių reakcija)
Mažesnius kiekius galima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis.
Atliekų rakto numeris 20 01 28: dažai, rašalas, klijai ir dervos, nenurodyti 20 01 27.

· Nevalytos pakuotės:
· Rekomendacija:
Valymui netinkamomis pakuotėmis atsikratyti kaip atitinkama medžiaga.
Pakuotę galima išvalius naudoti pakartotinai arba perdirbti kaip atitinkamą medžiagą.
Pakuote atsikratyti pagal pakuotės tvarkymo reglamentą.
Užterštą pakuotę būtina visiškai ištuštinti. Po atitinkamo valymo ji gali būti priduodama perdirbimui.
Pakuotes su išgydytomis klijų liekanomis galima perdirbti.
Pakuotes su išgydytomis klijų likučiais galima apdoroti kaip buitines atliekas.
Pakuotė su nesukeliančiais klijų likučiais turi būti šalinama kaip pavojingos atliekos.

· Rekomenduojamas valiklis: Žibalas
· Atliekų rakto numeris:
Pakuotė su nesukelktais klijų likučiais:
15 01 10* - Pakuotė, kurioje yra pavojingų medžiagų likučių ar užteršta pavojingų medžiagų.
Pakuotė su išgrynintomis klijų likučiais:
15 01 02 - plastikinė pakuotė
15 01 04 - Metalinės pakuotės
15 01 05 - kombinuotosios pakuotės.

14. SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

· 14.1 JT numeris
· ADR, IMDG, IATA UN1133

· 14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas
· ADR 1133 KLIJAI
· IMDG, IATA ADHESIVES

(Tęsinys 10 psl.)
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· 14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

· ADR

· klasė 3 (F1) Degios skystos medžiagos
· Pavojingumo etiketė 3 

· IMDG, IATA

· Class 3 Degios skystos medžiagos
· Label 3 

· 14.4 Pakuotės grupė
· ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 Pavojus aplinkai: Nevartotina.

· 14.6 Specialios atsargumo priemonės
naudotojams Atsargiai: Degios skystos medžiagos

· Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio
kodas): 33

· EMS numeris: F-E,S-D
· Stowage Category B 

· 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal
MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą Nevartotina.

· Transportavimas/kitos nuorodos:

· ADR
· Riboti kiekiai (LQ): 5L
· Nekontroliuojami kiekiai (EQ) Kodas: E2

Didžiausias neto kiekis vidinėje taroje: 30 ml
Didžiausias neto kiekis išorinėje taroje: 500 ml

· Transporto kategorija 2 
· Tunelio apribojimo kodas: D/E

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 5L
· Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500
ml

· UN "Model Regulation": UN 1133 KLIJAI, 3, II

* 15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

· 15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

· Direktyva 2012/18/ES
· Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS
Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· Seveso kategorija P5c DEGIEJI SKYSČIAI
· Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant žemesnės pakopos reikalavimus 5.000 t
· Kvalifikacinis kiekis (tonomis), taikant aukštesnės pakopos reikalavimus 50.000 t

(Tęsinys 11 psl.)
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· AUTORIZUOTINŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS (XIV PRIEDAS)
Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 XVII PRIEDAS Apribojimo sąlygos: 3

· Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje
įrangoje apribojimo - II Priedas

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.
· 15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas buvo atliekamas.

16. SKIRSNIS. Kita informacija
Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir
nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

· Svarbios frazės
H225 Labai degūs skystis ir garai.
H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.
H361f Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui.
H373 Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

· Santrumpos ir akronimai:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Degieji skysčiai – 2 kategorija
Skin Irrit. 2: Odos ėsdinimas ir dirginimas – 2 kategorija
Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2 kategorija
Skin Sens. 1B: Odos jautrinimas – 1B kategorija
Repr. 2: Toksinis poveikis reprodukcijai – 2 kategorija
STOT SE 3: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis) – 3 kategorija
STOT RE 2: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) – 2 kategorija
Asp. Tox. 1: Plaučių pakenkimo pavojus prarijus– 1 kategorija
Aquatic Chronic 2: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 2 kategorija
Aquatic Chronic 3: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 3 kategorija

· * Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys   
(Tęsinys 12 psl.)

247



Puslapis 12/15

Saugos duomenų lapas
pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnis; (ES) 2015/830

Spausdinimo data: 22.06.2020 Peržiūrėta: 22.06.2020Versijos numeris 6

Prekybos ženklas: Jowatac HighSolid 456.50

(Puslapio 11 tęsinys)

51.0.17

Priedas: Poveikio scenarijus 1

· Trumpas poveikio scenarijaus aprašymas
· Naudojimo sektorius
SU3   Pramoninis naudojimas: atskirų medžiagų arba preparatuose naudojimas pramonės gamybos
vietose

· Produkto kategorija PC1   Klijai, hermetikai
· Proceso kategorija
PROC1   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame procese, kurio metu poveikis
nenumatomas, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC2   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame nepertraukiamame procese, kartais
pasireiškiant kontroliuojamam poveikiui, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo
sąlygos
PROC3   Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos
procesuose, kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos
lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC4   Cheminių produktų gamyba, esant poveikio galimybei
PROC5   Maišymas arba sumaišymas periodinės gamybos procesuose
PROC7   Purškimas pramoninėje aplinkoje
PROC8a   Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai
nepritaikytoje vietoje
PROC 8b   Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai
pritaikytoje vietoje
PROC9   Cheminių medžiagų arba mišinių perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo
linija, įskaitant svėrimą)
PROC10   Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku
PROC13   Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant
PROC15   Laboratorinių reagentų naudojimas

· Išleidimo į aplinką kategorija
ERC4   Nereaguojančios pagalbinės apdirbimo priemonės naudojimas pramonės įmonėje (neįterpiant į
gaminį ar jo paviršių)

· Medžiagų gamybos ir naudojimo sąlygų konspekte minėtos veiklos / metodų aprašymas
Žr. 1 skyrių saugos duomenų lapo priede.

· Naudojimo sąlygos Srityje įprastas naudojimas remiantis 1 skyriumi.
· Trukmė ir dažnumas
5 darbo dienos / savaitės.
8 h (visa pamaina).

· Darbdavys 8 h (visa pamaina).
· Aplinka
Produkto negali patekti į kanalizaciją ir požeminius vandenis.
Negali patekti ant dirvos, į paviršinius ir gruntinius vandenis.

· Fizikiniai parametrai
Poveikio scenarijuje preparato medžiagų fizikinių ir cheminių savybių duomenų pagrindas yra preparato
savybės.
· Fizikinė būsena Skysta(s)
· Medžiagos koncentracija mišinyje Medžiaga yra pagrindinė sudedamoji dalis.
· Tam tikru metu arba atliekant darbą sunaudotas kiekis 8 tonų per dieną

· Kitos naudojimo sąlygos Dirbant su chemikalais atkreiptinas dėmesys į įprastas saugumo priemones.
· Kitos naudojimo sąlygos su poveikiu aplinkai
Atsižvelgti į saugos duomenų lapo 6 skyrių (Priemonės netyčinio išsiskyrimo metu).
Aukšta temperatūra skatina emisiją.
Sąlytis su dirva, paviršiniais ir gruntiniais vandenimis galimas tik produktui visiškai sukietėjus.

· Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį darbuotojui
Vengti sąlyčio su akimis.
Imtis priemonių, padedančių išvengti elektrostatinės įkrovos.
Laikyti atokiai nuo užsiliepsnojimo šaltinio - nerūkyti.

· Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį naudotojui Specialiosios priemonės nėra būtinos.
· Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį gaminį naudojančiam asmeniui Nenaudojamas

(Tęsinys 13 psl.)
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· Rizikos valdymo priemonės
· Darbuotojo apsauga
Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti.
Nukentėjusiuosius išnešti į gryną orą.
· Organizacinės apsaugos priemonės
Pasirūpinkite tinkamu vėdinimu. Vietinis oro ištraukimas arba bendroji ventiliacija užtikrins tinkamą
vėdinimą. Jei to nepakanka, tam, kad tirpiklių garų koncentracija darbo vietoje neviršytų ribinių verčių,
tai reikia nešioti tinkamą prietaisą, apsaugantį kvėpavimą.

· Techninės apsaugos priemonės
Elektrinės įrenginių dalys turi būti apsaugotos nuo sprogimo pavojaus.
Prie darbo mašinų garantuoti deramą nutraukimą.

· Asmens apsaugos priemonės
Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti kvėpavimo apsaugą (EN 14387).
Trumpalaikis filtro panaudojimas:
Filtras AX (Virimo taškas < 61 °C); Filtras A (Virimo taškas > 60 °C).
Tik purškiant ir nesant pakankamo nutraukimo (EN 149).
Filtras A/P2
Nepralaidžios pirštinės (EN 374).
Neįkvėpti dujų/garų/aerozolių.
Vengti kontakto su akimis.
Tampriai prisispaudžiantys akiniai (EN 166).

· Priemonės, skirtos naudotojo apsaugai Turi būti užtikrinamas tinkamas ženklų naudojimas.
· Aplinkos apsaugos priemonės Produkto atliekas reikia laikyti atskirai nuo neužterštų atliekų.

· Vanduo Negalima išpilti į gruntinius vandenis, į vandens telkinius arba į kanalizaciją.
· Dirvožemis Naudojimo metu vengti sąlyčio su dirvožemiu ir/arba gruntiniu vandeniu.
· Pastabos Medžiagai nenumatytai patekus į aplinką: Žr. saugos duomenų lapų 6 skirsnį.

· Atliekų utilizavimo priemonės Užtikrinti, kad atliekos bus surinktos ir izoliuotos.
· Atliekų utilizavimo procesas
Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

· Šiukšlių rūšys
Skysti preparato likučiai
Ne visai tuščios ir nešvarios pakuotės

· Poveikio prognozė
· Darbuotojai (prarijus) Jokio svarbaus poveikio prarijus
· Darbuotojai (per odą)
Apskaičiuota vertė yra mažesnė nei išvestinės poveikio nesukeliančios ribinės vertės (angl. DNEL).

· Darbuotojai (įkvėpus)
Apskaičiuota vertė yra mažesnė nei išvestinės poveikio nesukeliančios ribinės vertės (angl. DNEL).

· Aplinka
Vanduo: Jokio poveikio
Dirvožemis: Jokio poveikio
Valymo įrenginys: Jokio poveikio

· Vartotojas Nesusijęs su šiuo poveikio scenarijumi.
· Nurodymai tolesniems naudotojams Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

(Tęsinys 14 psl.)
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Priedas: Poveikio scenarijus 2

· Trumpas poveikio scenarijaus aprašymas
· Naudojimo sektorius
SU22   Profesionalus naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos,
amatininkai)

· Produkto kategorija PC1   Klijai, hermetikai
· Proceso kategorija
PROC1   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame procese, kurio metu poveikis
nenumatomas, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC2   Cheminių produktų gamyba arba rafinavimas uždarame nepertraukiamame procese, kartais
pasireiškiant kontroliuojamam poveikiui, arba procesuose, kuriems taikomos lygiavertės izoliavimo
sąlygos
PROC3   Gamyba arba mišinių ruošimas chemijos pramonėje uždaruose periodinės gamybos
procesuose, kurių metu kartais pasireiškia kontroliuojamas poveikis, arba procesuose, kuriems taikomos
lygiavertės izoliavimo sąlygos
PROC4   Cheminių produktų gamyba, esant poveikio galimybei
PROC5   Maišymas arba sumaišymas periodinės gamybos procesuose
PROC8a   Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai
nepritaikytoje vietoje
PROC 8b   Cheminių medžiagų ar mišinių perkėlimas (pripildymas ir išleidimas) tam specialiai
pritaikytoje vietoje
PROC10   Klijų ir kitų dangų tepimas voleliu ar teptuku
PROC11   Purškimas negamybinėje aplinkoje arba ne gamybos tikslais
PROC13   Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant
PROC15   Laboratorinių reagentų naudojimas
PROC19   Rankiniu būdu atliekami darbai, kai cheminės medžiagos liečiamos rankomis

· Išleidimo į aplinką kategorija
ERC8a   Plačiai paplitęs nereaguojančios pagalbinės apdirbimo priemonės naudojimas (neįterpiant į
gaminį ar jo paviršių, uždarose patalpose)
ERC8d   Plačiai paplitęs nereaguojančios pagalbinės apdirbimo priemonės naudojimas (neįterpiant į
gaminį ar jo paviršių, atvirame ore)

· Medžiagų gamybos ir naudojimo sąlygų konspekte minėtos veiklos / metodų aprašymas
Žr. 1 skyrių saugos duomenų lapo priede.

· Naudojimo sąlygos Srityje įprastas naudojimas remiantis 1 skyriumi.
· Trukmė ir dažnumas
Mažiau nei 1 h.
5 darbo dienos / savaitės.

· Darbdavys Reguliarus naudojimas iki 1 h poveikio per darbo dieną
· Aplinka Produkto negali patekti į kanalizaciją ir požeminius vandenis.

· Fizikiniai parametrai
Poveikio scenarijuje preparato medžiagų fizikinių ir cheminių savybių duomenų pagrindas yra preparato
savybės.
· Fizikinė būsena Skysta(s)
· Medžiagos koncentracija mišinyje Medžiaga yra pagrindinė sudedamoji dalis.
· Tam tikru metu arba atliekant darbą sunaudotas kiekis 0,9 kg per dieną

· Kitos naudojimo sąlygos Dirbant su chemikalais atkreiptinas dėmesys į įprastas saugumo priemones.
· Kitos naudojimo sąlygos su poveikiu aplinkai
Atsižvelgti į saugos duomenų lapo 6 skyrių (Priemonės netyčinio išsiskyrimo metu).
Sąlytis su dirva, paviršiniais ir gruntiniais vandenimis galimas tik produktui visiškai sukietėjus.
Aukšta temperatūra skatina emisiją.

· Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį darbuotojui
Naudojimas vidaus darbams.
Naudojimas išorės darbams.
Vengti sąlyčio su akimis.
Imtis priemonių, padedančių išvengti elektrostatinės įkrovos.
Laikyti atokiai nuo užsiliepsnojimo šaltinio - nerūkyti.

· Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį naudotojui Specialiosios priemonės nėra būtinos.
· Kitos naudojimo sąlygos, turinčios poveikį gaminį naudojančiam asmeniui Nenaudojamas

(Tęsinys 15 psl.)
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· Rizikos valdymo priemonės
· Darbuotojo apsauga
Produktu suteptus drabužius nedelsiant pašalinti.
Nukentėjusiuosius išnešti į gryną orą.
· Organizacinės apsaugos priemonės
Parengti eksploatacijos instrukciją.
Pasirūpinkite tinkamu vėdinimu. Vietinis oro ištraukimas arba bendroji ventiliacija užtikrins tinkamą
vėdinimą. Jei to nepakanka, tam, kad tirpiklių garų koncentracija darbo vietoje neviršytų ribinių verčių,
tai reikia nešioti tinkamą prietaisą, apsaugantį kvėpavimą.

· Techninės apsaugos priemonės
Elektrinės įrenginių dalys turi būti apsaugotos nuo sprogimo pavojaus.
Prie darbo mašinų garantuoti deramą nutraukimą.

· Asmens apsaugos priemonės
Neįkvėpti dujų/garų/aerozolių.
Vengti kontakto su akimis.
Tampriai prisispaudžiantys akiniai (EN 166).

· Priemonės, skirtos naudotojo apsaugai Turi būti užtikrinamas tinkamas ženklų naudojimas.
· Aplinkos apsaugos priemonės Produkto atliekas reikia laikyti atskirai nuo neužterštų atliekų.

· Vanduo Negalima išpilti į gruntinius vandenis, į vandens telkinius arba į kanalizaciją.
· Dirvožemis Naudojimo metu vengti sąlyčio su dirvožemiu ir/arba gruntiniu vandeniu.
· Pastabos Medžiagai nenumatytai patekus į aplinką: Žr. saugos duomenų lapų 6 skirsnį.

· Atliekų utilizavimo priemonės Užtikrinti, kad atliekos bus surinktos ir izoliuotos.
· Atliekų utilizavimo procesas
Negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Neleisti patekti į kanalizaciją.

· Šiukšlių rūšys
Ne visai tuščios ir nešvarios pakuotės
Skysti preparato likučiai

· Poveikio prognozė
· Darbuotojai (prarijus) Jokio svarbaus poveikio prarijus
· Darbuotojai (per odą)
Apskaičiuota vertė yra mažesnė nei išvestinės poveikio nesukeliančios ribinės vertės (angl. DNEL).

· Darbuotojai (įkvėpus)
Apskaičiuota vertė yra mažesnė nei išvestinės poveikio nesukeliančios ribinės vertės (angl. DNEL).

· Aplinka
Apskaičiuota vertė yra mažesnė nei numatomos poveikio nesukeliančios koncentracijos (angl. PNEC).

· Vartotojas Nesusijęs su šiuo poveikio scenarijumi.
· Nurodymai tolesniems naudotojams Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

251



Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas, UAB „Ekostruktūra“, 2021 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 PRIEDAS. 

AB „Kauno baldai“ patvirtinimas dėl klijavimo laikų 
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9 PRIEDAS. 

Pagrindimas dėl kaminų skaičiaus 
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UAB“Šiltuva“ 
Įm.k. 303543958 
PVM k. LT100009152415 
Kuršių g. 2, Vilnius, LT-03153 

 

Tel. +370 615 16938 
andrius.kontaras@siltuva.lt 

 

Danske Bank A/S Lietuvos filialas 
A/s LT697400049540323810  
 

 

 
 
Aplinkos apsaugos agentūrai       2021 m. birželio 8 d. 

Vilnius 
 

Dėl kaminų skaičiaus parinkimo 
 

            
Objektas: Gamybos pastato Drobės g. 68, Kaunas statybos projektas. 

 
Informuojame, kad objekte projektuojami trys Buderus įmonės gamtinių dujų kondensaciniai, 

GB402 tipo katilai. Šio tipo katilai pasirinkti dėl labai didelio galios moduliavimo diapazono nuo 20 
iki 100 %.  Katilo galia reguliuojama parenkant dujų kiekį ir tiekiamo oro kiekį. Tiekiamų gamtinių 
dujų slėgis prieš degiklį viso labo 20 mbar. Atsižvelgiant į dujų slėgį, reguliavimo diapazoną ir 
tikslumą, gamintojas projektavimo instrukcijoje Nr. 6 720 645 109 nurodo, kad į vieną kaminą 
galima jungti maksimaliai du katilus. Sujungus du katilus į vieną kaminą, vieno iš katilų galios 
pokytis, tuo pačiu ir degimo produktų kiekio pasikeitimas, sąlygoja ir kamino aerodinaminio 
pasipriešinimo pokytį, todėl dviejų katilų sujungimas į vieną kaminą, suponuoja kad abu katilai 
veiktų vienoda galia (norint efektyviausio degimo). Priverstinis dviejų katilų veikimas vienoda 
galia, dirbtinai padidintų sudeginamo kuro kiekį, apsunkintų katilinės valdymą ir sąlygotų netolygų 
katilų nusidėvėjimą. Taip pat aktualu, kad sujungus du katilus į vieną kaminą, trečiajam katilui 
atskiras kaminas pagal gamintojo teikiamas instrukcijas bet kokiu atveju būtų būtinas (trijų katilų 
jungimas į bendrą kaminą negalimas). 

Įvertinus visas šias technines problemas, pasirinktas techninis sprendimas kiekvieno katilo 
degimo produktus šalinti atskiru kaminu. 

Informuojame, kad numatomi statyti katilai yra Low NOx išpildymo, todėl dūmuose NOx 
koncentracija bus iki 100 mg/Nm3. 
 

Šilumos gamybos                                                            
PDV (At. Nr. 39223) Andrius Kontaras    
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Atrankos dėl PAV išvada 
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APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel.8 70662008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://aaa.lrv.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų  registre,  kodas 188784898

 
UAB „Ekostruktūra“
El. p. info@ekostruktura.lt

AB „Kauno baldai“
El. p. info@kaunobaldai.lt

Adresatams pagal sąrašą

Į 2021-07-12 Nr.Nr. 21-251

ATRANKOS IŠVADA DĖL AB „KAUNO BALDAI“ VEIKLOS PLĖTROS POVEIKIO 
APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis 
asmuo, adresas, tel.).

AB „Kauno baldai“, Drobės g. 68, Kauno m., tel. +370 37 341987, el. p. info@kaunobaldai.lt.
2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, 

fizinis asmuo, adresas, tel.). 
UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas, LT-47164, tel. +370 607 23980, 

el. p. info@ekostruktura.lt.
3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis 

pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo 
įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 2 priedo 11.18.** papunkčiu – „gamybos ir 
pramonės objektų, kuriuose numatoma vykdyti veiklą, neįtrauktą į šio įstatymo 1 priedą ir šį priedą, 
plėtra pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijose, kai užimamas 1 ha ar didesnis plotas“.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.
Įmonė yra pietrytinėje Kauno miesto dalyje, Šančių seniūnijoje ir pagal galiojantį Kauno 

miesto bendrąjį planą planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) patenka į verslo ir pramonės teritorijas, 
todėl planuojamas teritorijos pertvarkymas ir veiklos plėtra neprieštarauja galiojantiems planavimo 
dokumentams. 

PŪV teritorija įsiterpusi tarp Drobės ir Švenčionių gatvių bei Nemuno upės. Aplinkinė 
teritorija intensyviai užstatyta pastatais, dalis jų yra apleisti. Šiuo metu AB „Kauno baldai“ iš 
Lietuvos Respublikos nuomojasi tris sklypus esančius Drobės g. 68 (plotas 4,8855 ha unikalus Nr. 
4400-0655-3282), Drobės g. 66 (plotas 1,0630 ha unikalus Nr. 4400-0655-3250) ir Drobės g. 66A 
(plotas 0,1648 ha unikalus Nr. 1901-0197-0065). Šios teritorijos pertvarkymui rengiamas detalusis 
planas – planuojama suformuoti du sklypus. Viename jų, esančiame adresu Drobės g. 68 (apie 4,7 ha 
sklype, kurio numatoma naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir 
sandėliavimo objektų teritorijos), planuojama vykdyti AB „Kauno baldai“ veiklą, statyti naują 
gamybinį pastatą, įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, žaliuosius plotus. Kitas sklypas (~1,4 ha) 
bus atskirtas nuo AB „Kauno baldai“ veiklos. 

Artimiausias gyvenamas individualus namas Švenčionių g. 1 nuo PŪV teritorijos nutolęs 
~20 m, gyvenamas namas Švenčionių g. 3 nutolęs ~35 m, gyvenamas namas Drobės g. 91 nutolęs 

2021-08- Nr.Nr. (30.3)-A4E-

Elektroninio dokumento nuorašas
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~45 m, gyvenamas namas Drobės g. 89 nutolęs ~57 m, gyvenamas namas Drobės g. 87 nutolęs ~60 m, 
gyvenamas namas Drobės g. 85 nutolęs ~68 m.

PŪV teritorija urbanizuota, joje nėra pievų. Nagrinėjant vietiniu, lokaliu lygmeniu, ji yra 
lyguminiame reljefe ir neturi beveik nė vieno vertingo kraštovaizdžio elemento, todėl PŪV negali 
turėti įtakos šio kraštovaizdžio estetinėms pamatinėms vertybėms. Aktyvių geologinių procesų ir 
reiškinių aplink teritoriją ir jos ribose nėra. Artimiausias naudingųjų iškasenų telkinys, kurio ištekliai 
yra parengtinai išžvalgyti, bet neeksploatuojami, nutolęs apie 5,1 km atstumu (Nr. 1520 Vaišvydava, 
smėlis) nuo PŪV teritorijos.

PŪV sklypas nepatenka ir nesiriboja su saugomomis teritorijomis. Artimiausia buveinių 
apsaugai svarbi „Natura 2000“ teritorija yra 45 m atstumu – Aukštųjų Šančių ąžuolynas 
(LTKAU0030), kuriame saugoma 9160 skroblynai; 9180 griovų ir šlaitų miškai; Niūriaspalvis 
auksavabalis. Artimiausi geotopai – Nr. 205 Rokų atodanga, nutolusi apie 2,7 km, Adomo 
Mickevičiaus akmuo, esantis Ąžuolyno parke nutolęs apie 2,9 km. PŪV teritorija į Europos Bendrijos 
svarbos natūralias buveines, biotopus nepatenka. SRIS sistemoje nurodyta, kad į PŪV teritoriją 
nepatenka nė viena saugoma biologinės įvairovės rūšis. 

Planuojama teritorija nepatenka į vandens telkinių apsaugos zonas ar pakrančių apsaugos 
juostas. Artimiausias vandens telkinys – Nemunas yra už 125 m. Jį nuo PŪV teritorijos skiria 
medžiais apaugęs Nemuno šlaitas.

PŪV nepatenka į nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijas ar jų apsaugos zonas.
5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.
Įmonės veikla susideda iš baldo kūrimo, baldo pardavimo, žaliavų atsivežimo, sandėliavimo, 

baldo gamybos, sandėliavimo ir pristatymo. Šiuo metu pagaminama apie 91200 sąlyginių vnt. baldų 
per metus. Padidinus apimtis planuojama po plėtros pagaminti apie 581,5 sąlyginių vnt. baldų per 
pamainą ir apie 175000 sąlyginių vnt. baldų per metus. Šiuo metu vienas sąlyginis baldas susideda iš 
1,6 pakuotės, o po plėtros planuojama, kad vienas sąlyginis baldas susidės iš 1,74 pakuotės. 
Planuojama gaminti minkštus svetainės, miegamojo baldus, minimalius kiekius čiužinių. 
Asortimentas bus papildytas minkštais odiniais baldais ir baldais su judėjimo funkcijomis. Įmonės 
veikla apima dvi pamainas, nuo 6 iki 23 val., po plėtros įmonės darbo laikas nesikeis.

Planuojama, kad bus nugriaunami: du gamybiniai pastatai, katilinė, produkcijos ir 
sandėliavimo stoginė, krautuvų garažas, esamas produkcijos sandėlis, pjuvenų sandėlis. 

Po modernizacijos įmonėje numatoma 20 aplinkos oro taršos šaltinių: projektuojama 19 naujų 
ir išlieka vienas esamas taršos šaltinis įrengtas pastate, kuris plėtros metu nebus griaunamas. Senoji 
kieto kuro katilinė bus nugriauta ir patalpų šildymui pastate projektuojama nauja dujinė katilinė, 
kurioje bus sumontuoti trys dujiniai katilai po 620 kW galingumo, bendra katilinės galia 1860 kW. 
Naujame pastate bus vykdoma dabartinei veiklai analogiška minkštų baldų gamybos veikla: 
supjaunama medžio drožlių plokštė ir mediena, paruošiami ir klijuojami porolono ruošiniai ir 
čiužiniai, pagaminti medienos ruošiniai, apmušimo medžiagos, porolono ruošiniai ir čiužiniai, 
komplektuojančios detalės surenkamos, pagaminamas minkštas baldas.

Porolono ir čiužinių klijavimo darbai bus atliekami penkiuose klijavimo postuose apmušimo 
ir porolono baruose, klijavimo metu susidarę teršalai į aplinką bus šalinami per penkis atskirus 
ortakius (5 nauji taršos šaltiniai). Čiužiniai bus gaminamai minkštų baldų gamybos linijose, 
panaudojant minkštų baldų gamybai naudojamas medžiagas: poroloną, klijus. Į klijavimo darbo zonas 
tiekiamo oro pašildymui planuojama įrengti penkis dujinius oro šildytuvus, po 209 kW galingumo 
(5 nauji taršos šaltiniai). Planuojamos dvi klijavimo kameros eksperimentiniame bare, kur bus 
kuriami naujų baldų pavyzdžiai (2 nauji taršos šaltiniai).

Dulkių, pjuvenų nuo pjovimo staklių surinkimui pastate planuojama bendra nutraukimo 
sistema. Kaip iki šiol, nutrauktos dulkės oro pagalba bus transportuojamos į uždarą valymo sistemą, 
kurioje dulkės atskiriamos, išvalytas oras gražinamas atgal į patalpas (šaltuoju metų laiku) arba 
šalinamas į aplinką (šiltuoju metų laiku) (1 naujas taršos šaltinis). 
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Gamybos metu susidariusios atraižos bus paduodamos į atraižų smulkintuvą prijungtą prie 
bendros dulkių nutraukimo sistemos, todėl jo darbo metu dulkių išsiskyrimo nebus. Surinktos dulkės, 
taip pat smulkintos gabalinės atraižos, transporterių pagalba paduodamos į mobilius uždarus 
konteinerius (numatoma 2 vnt.), kiekvienas atvežtas tuščias konteineris prieš pradedant jo užpildymą 
lanksčia žarna bus prijungtas prie bendros dulkių nutraukimo sistemos, todėl konteinerio užpildymo 
metu dulkėjimo į aplinką nebus.

Kaip iki šiol elektrokrautuvų pakrovimo metu į aplinką išsiskirs sieros rūgštis, kuri į aplinką 
bus išmetama per projektuojamų trijų ventiliacijos sistemų ortakius (3 nauji taršos šaltiniai). 

Planuojama, kad įvykdžius numatomus pakeitimus, sumažės į aplinkos orą išmetamų teršalų 
kiekis nuo 19,419 t/m iki 16,603 t/m. Maksimalios PŪV išsiskiriančių aplinkos oro teršalų 
koncentracijos, įvertinus foninę oro taršą ties įmonės teritorijos ribomis: NO2 metinė - 0,49 ribinės 
vertės (toliau – RV, be fono <0,1 RV), KD10 metinė - 0,93 RV, KD2,5 metinė - 0,91 RV (KD2,5 ir 
KD10 be fono <0,1 RV), acetonas paros 0,22 RV, solventnaftos pusės valandos 0,17 RV ir kitų teršalų 
<0,1 RV.

Aplinkoje kvapas nebus juntamas, nes 1 OUE/m3 vertė nebus pasiekiama.
Paviršinėms nuotekoms nuo transporto aikštelių įrengiamas valymo įrenginys – naftos 

gaudyklė. Gamyboje vanduo nenaudojamas, vanduo naudojamas buitinėms reikmėms. Planuojamas 
sunaudoti metinis vandens kiekis 20 000 m3. Numatoma įrengti nuo 2 iki 3 l/s našumo riebalų 
gaudyklę, kuri apvalytų buitines nuotekas prieš išleidžiant į miesto buitinių nuotekų tinklus.

Numatoma, kad griovimo metu susidarys šios atliekos: gelžbetoniniai pamatai, kolonos, 
sienos, perdangos, grindys, plytos (mūras), geležis ir plieno gaminai, mediena, skarda, stiklas, 
plastikas, termoizoliacinės medžiagos, bituminiai mišiniai (nenurodyti 17 03 01). Planuojama, kad 
po plėtros padvigubėjus pagamintos produkcijos kiekiui, kai kurių atliekų kiekiai taip pat dvigubai 
padidės: perdirbto tekstilės pluošto atliekos (nepavojingos 04 02 22) sudarys ~ 14 t/metus; 
neperdirbto tekstilės pluošto atliekos (nepavojingos 04 02 21) ~ 120 t/metus; medinės pakuotės 
(nepavojingos 15 01 03) ~ 100 t/metus; popieriaus ir kartono pakuotės (nepavojingos 15 01 01) 
~140 t/metus.

Gyvenamųjų pastatų žemės sklypų ribos ribojasi su intensyvaus transporto eismo Drobės ir 
Švenčionių gatvėmis. Skirtingų triukšmo šaltinių (transporto infrastruktūros ir pramonės objektų) 
modeliavimas bei triukšmo lygio skaičiavimai artimiausiose gyvenamosiose aplinkose parodė, kad 
dominuojantis triukšmo šaltinis supančioje aplinkoje yra transporto sukeliamas triukšmas. Išplėtus 
ūkinę veiklą numatomas sunkiasvorio autotransporto srauto padidėjimas įtakos triukšmo lygio 
padidėjimą ~14 %dienos metu, tačiau RV viršijimas nenumatomas. Likusiais paros periodais (vakaro, 
nakties) akustinė aplinka lyginant su esama situacija nekis. 

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba 
užkirsti jam kelią ir jų įgyvendinimo grafikas.

6.1. Atsisakius biokuro deginimo įmonės šilumos poreikiams tenkinti, ženkliai sumažės 
aplinkos oro tarša anglies monoksidu (A), azoto oksidais (A), sieros dioksidu (A), kietosiomis 
dalelėmis (A).

6.2. Atsisakius biokuro perpylimo katilinės sandėliuose ir jo iškrovimo iš transporto priemonių, 
sumažėja aplinkos oro tarša kietosiomis dalelėmis (C).

6.3. Dujiniai katilai katilinėje bus „žemų NOx koncentracijų“, NOx koncentracija dūmuose 
eksploatacijos metu bus iki 100 mg/Nm3.

6.4. Po plėtros krautuvai lauko teritorijoje nebevažinės. Krovos, sandėliavimo darbai, kurie 
kelia triukšmą bus atliekami uždaruose sandėliuose, rampose.

6.5. Gamybiniai įrenginiai montuojami vidaus patalpose, nuo kurių triukšmo sklidimą į išorę 
slopins sienos sudarytos iš „Sandwich“ panelių Rw 32 dB. Išorės triukšmo įrenginiai yra atitraukiami 
nuo gyvenamųjų namų į priešingą pusę.

6.6. Triukšmo sumažinimui ties šiaurine teritorijos riba numatoma akustinė siena, kurios 
aukštis 2,5 m, ilgis ~66 m, garso izoliacija daugiau kaip 27 dB.
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6.7. Dulkių, pjuvenų surinkimui pastate planuojama bendra nutraukimo sistema. Nutrauktos 
dulkės oro pagalba bus transportuojamos į uždarą valymo sistemą, kurioje dulkės atskiriamos, 
įrenginys užtikrins aukštą išvalymo laipsnį (kietų dalelių koncentracija šalinamame ore neviršys 
3 mg/m3).

6.8. Statybos darbų metu, prieš transporto priemonėms išvažiuojant iš statybos aikštelės į 
miesto gatves, bus nuvalomos prie ratų prilipusios žemės ir purvas. Statybos darbų metu, ties statybos 
aikštele, įmonė numato periodiškai vykdyti gatvės dangos valymo darbus.

6.9. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos 
informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant 
taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtis/nutraukti 
veiklą.

6.10. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalo laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių 
teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius. 

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą.
7.1. Pagal Kauno miesto bendrąjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-

04-10 sprendimu Nr. T-209, AB „Kauno baldai“ teritorija patenka į verslo ir pramonės teritorijas, 
PŪV sprendiniai neprieštarauja Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams. 

7.2. AB „Kauno baldai“ PŪV oro taršos šaltinių teršalų sklaidos skaičiavimų rezultatų analizė 
parodė, kad įvertinus esamą foninę taršą, susidariusi tarša neviršija ribinių aplinkos oro užterštumo 
verčių, nustatytų gamtos ir žmonių sveikatos apsaugai, esant nepalankioms meteorologinėms 
sąlygoms, modeliuojant aplinkos orui nepalankiausią PŪV scenarijų. Po PŪV plėtros į aplinkos orą 
išmetamų teršalų kiekis sumažės nuo 19,419 t/m iki 16,603 t/m.

7.3. Nuo PŪV susidariusių teršalų, kurie turi kvapo slenkstines vertes planuojamos 
didžiausios koncentracijos neviršys HN 35:2007 nurodytų kvapo slenkstinių verčių. Kvapo 
koncentracija aplinkos ore gali siekti 0,883 OUE/m3, todėl aplinkoje kvapas visais atvejais nebus 
juntamas, nes vertė nuo kurios gali būti jaučiamas kvapo buvimas (1 OU E/m3) nebus pasiekiama. 

7.5. Planuojama, kad paviršinės nuotekos bus nukreipiamos į miesto nuotekų lietaus 
kanalizacijos tinklus.

7.6. Vertinant triukšmo lygius artimiausių gyvenamųjų namų zonose didelę įtaką daro 
intensyvaus transporto eismo Drobės ir Švenčionių gatvės, kurios skiria ūkinės veiklos teritoriją nuo 
gyvenamųjų teritorijų. Šiuo metu netaikomos jokios priemonės galinčios sumažinti gatvės triukšmą 
su ja besiribojančiose teritorijose. Triukšmo sumažinimui ties šiaurine teritorijos riba numatoma 
akustinė siena, kurios aukštis 2,5 m, ilgis ~66 m, garso izoliacija daugiau kaip 27 dB. Atlikti 
prognoziniai triukšmo lygio skaičiavimai nuo visų PŪV teritorijoje planuojamų triukšmo šaltinių 
(transporto, krovos, gamybos ir kt.) parodė, jog triukšmo lygis padidės 14 % dienos metu, tačiau 
neviršys RV nustatytų pagal HN 33:2011. Likusiais paros periodais triukšmo lygis išlieka nepakitęs. 
Nakties periodu įmonė veiklos neplanuoja vykdyti.

7.7. PŪV metu susidariusios atliekos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių 
patvirtinimo”, reikalavimus bus renkamos, rūšiuojamos ir perduodamos pagal sutartis atliekas 
tvarkančioms įmonėms. 

7.8. Veikla susijusi su baldų gamyba, todėl dėl biologinės taršos neigiamas poveikis, ligų 
sukėlimas žmonėms nenumatomas.

7.9. PŪV nepriskiriama veiklai, kur galimos didelės avarijos (pavyzdžiui, pavojingų cheminių 
medžiagų išsiliejimai, dujų nuotėkis ir pan.).

7.10. Planuojamai veiklai buvo atliktas „Natura 2000” reikšmingumas ir gauta Valstybinės 
saugomų teritorijų tarnybos išvada 2021-04-23 Nr. 0(4)-V3-616, kad poveikio aplinkai vertinimas 
neprivalomas.

7.11. Poveikio aplinkai vertinimo subjektų pateikti motyvuoti pasiūlymai: 
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Kauno miesto savivaldybės administracija pagal PAV įstatymo 6 str. 5 d. 5 p., atsakinga dėl 
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai, 
atsižvelgdama į patvirtintų ir galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius bei galimybes 
pagal teisės aktų reikalavimus juos keisti ir į pagal įstatymus vykdomo savivaldybės aplinkos 
stebėsenos (monitoringo) duomenis, 2021-05-25 raštu Nr. 36-2-732 pasiūlė priimti atrankos išvadą, 
kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas;

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 
departamentas pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 1 punktą, atsakingas už planuojamos ūkinės 
veiklos veiksnių, darančių įtaką visuomenės sveikatai, galimo poveikio visuomenės sveikatai 
vertinimą, 2021-08-05 raštu Nr. (2-11 14.3.5 Mr)2-102254 nurodė, kad įvertinęs pateiktą papildomą 
informaciją, pasiūlymų neturi; 

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba pagal PAV įstatymo 6 str. 5 d. 3 p., atsakinga už 
planuojamos ūkinės veiklos vykdymo metu galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų 
situacijų, numatomų priemonių joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti, pasiūlymų 
informacijai atrankai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei pasiūlymų, kad planuojamai ūkinei 
veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė;

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno skyrius pagal PAV įstatymo 
6 str. 5 d. 2 p., atsakingas už galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį nekilnojamajam kultūros 
paveldui, pasiūlymų informacijai atrankai, pagal kurią priimama ši atrankos išvada, bei pasiūlymų, 
kad planuojamai ūkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimą nepateikė.

Agentūra, pasibaigus pasiūlymų teikimo terminui dėl PŪV poveikio aplinkai vertinimo, 
pastabų ir pasiūlymų iš suinteresuotos visuomenės negavo.

8. Priimta atrankos išvada.
Vadovaujantis PAV įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi ir atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, 

priimama atrankos išvada: AB „Kauno baldai“ plėtra, adresu Drobės g. 68, Kaune – poveikio aplinkai 
vertinimas neprivalomas.

Atrankos išvada yra priimta pagal pateiktą Atrankos informaciją, kuri yra patalpinta Aplinkos 
apsaugos agentūros tinklalapyje aaa.lrv.lt nuorodoje Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)> 
2021 metai > 3. Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo informacija 2021 m. > Kauno regionas ir 
yra atrankos išvados sudedamoji dalis.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka. 
Šį sprendimą turite teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 

01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos 
įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 
Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną 
mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos.

Direktoriaus pavaduotojas Rikantas Aukškalnis
 

Edita Valaitė, tel. 8 687 65387, el. p. edita.valaite@aaa.am.lt
Dainora Puvačiauskienė, tel. +370 687 44371, el. p. dainora.puvaciauskiene@aaa.am.lt

261



6

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2021-08- RAŠTO NR. (30.3)-A4E- 
ADRESATŲ SĄRAŠAS

Kauno miesto savivaldybės administracijai
El. p. info@kaunas.lt

Nacionalinio visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno 
departamentui
El. p. kaunas@nvsc.lt

Kauno apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai
El. p. kaunas.pgv@vpgt.lt

Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys
El. p. kaunas@kpd.lt

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos
El. p. info@aad.am.lt
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Juridinių asmenų registre 
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L. Sapiegos g. 10 

44501 Kaunas 

Tel.   8 706 85 419 

Faks. 8 706 86 961 

El. paštas  kauno.miestas@nzt.lt 

 

 

 

 

 

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS 

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 

KAUNO MIESTO SKYRIUS 
 

 
AB „Kauno baldai“ 

El. p. info@kaunobaldai.lt 

  

               ______________ Nr. _________________ 
 

           Į ______________      _________________  

 

DĖL TERITORIJOS, KURIOJE TAIKOMOS SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO 

SĄLYGOS, NUSTATYMO  

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius, 

vadovaudamasis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – 

Įstatymas) 7 straipsnio nuostatomis ir atsižvelgdamas į AB „Kauno baldai“  2021 m. birželio 14 d. 

gautą prašymą ir schemą, kurioje pažymėta numatoma nustatyti specialioji žemės naudojimo sąlyga,  

neprieštarauja dėl: 

1. 4,8855 ha ploto specialiosios žemės naudojimo sąlygos – gamybinių objektų sanitarinės 

apsaugos zonos nustatymo valstybinės žemės sklype (kadastro Nr. 1901/0197:123, unikalus  

Nr. 4400-0655-3282), Drobės g. 68, Kaune; 

2. 0,1648 ha ploto specialiosios žemės naudojimo sąlygos – gamybinių objektų sanitarinės 

apsaugos zonos nustatymo valstybinės žemės sklype (kadastro Nr. 1901/0197:65, unikalus  

Nr. 1901-0197-0065), Drobės 66A , Kaune; 

3. 0,2996 ha ploto specialiosios žemės naudojimo sąlygos – gamybinių objektų sanitarinės 

apsaugos zonos nustatymo schemoje pažymėtoje nesuformuotoje valstybinėje žemėje.  

Nuostoliai, patiriami dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose Įstatyme 

nurodytose teritorijose, turi būti atlyginami Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka, 

vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. Įstatymo 13 straipsnio 4 dalyje minimas 

kompensacijos dydis turėtų būti apskaičiuojamas, vadovaujantis Kompensacijos dėl specialiųjų 

žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme 

nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo 

metodikos, patvirtintos ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 

1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“  

(Nutarimas Nr. 1248 pakeistas  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 1 d. nutarimu 

Nr. 339 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1248 „Dėl  

Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo”) 

nuostatomis. 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos nuo nustatytų Įstatyme nurodytų teritorijų 

įregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos. 

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikymas baigiasi: 

1. Kai pripažįstamos netekusiomis galios visos Įstatyme nurodytoje teritorijoje nustatytos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas Įstatymo pakeitimo 

įstatymo, kuriuo pripažįstamos netekusiomis galios visos Įstatyme nurodytoje teritorijoje nustatytos 

specialiosios žemės naudojimo sąlygos, įsigaliojimo dieną išregistruoja Įstatyme nurodytą teritoriją, 

kurioje nustatytos visos specialiosios žemės naudojimo sąlygos buvo pripažintos netekusiomis galios.  

     2021-06-14 

8SD-      -(14.8.125 E.)  

  gautą prašymą 
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2. Kai pripažįstamos netekusiomis galios dalis Įstatyme nurodytoje teritorijoje nustatytų 

specialiųjų žemės naudojimo sąlygų arba jos pakeičiamos, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas 

Įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo pripažįstamos netekusiomis galios dalis Įstatyme nurodytoje 

teritorijoje nustatytų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų arba jos pakeičiamos, įsigaliojimo dieną 

atitinkamai patikslina informaciją Nekilnojamojo turto registre apie Įstatyme nurodytoje teritorijoje 

taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.  

3. Kai nelieka objekto (objekto, kuriame vykdoma ir (ar) planuojama vykdyti ūkinė ir (ar) 

kitokia veikla, statinio ir (ar) įrenginio, arba kito šiame įstatyme nurodyto objekto ar veiklos), dėl 

kurio buvo nustatyta šiame įstatyme nurodyta teritorija, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas šio 

objekto savininko ar valdytojo arba žemės sklypo, patenkančio į nustatytą pasikeitusią ir (ar) 

panaikintą teritoriją, savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio (pateikus šio objekto 

savininko ar valdytojo, jeigu toks yra, rašytinį sutikimą) prašymu kartu su Nekilnojamojo turto 

registro nuostatuose nurodytais dokumentais šiuose nuostatuose nustatyta tvarka ir sąlygomis 

išregistruoja šią teritoriją; tokiu atveju specialiosios žemės naudojimo sąlygos netaikomos nuo jų 

išregistravimo dienos. 

4. Kai nustatyta šiame įstatyme nurodyta teritorija panaikinama teismo sprendimu, šio 

sprendimo pagrindu Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas per 5 darbo dienas nuo įsiteisėjusio 

teismo sprendimo gavimo dienos išregistruoja panaikintą šiame įstatyme nurodytą teritoriją. 

PRIDEDAMA. Schema su numatomomis sanitarinės apsaugos zonos (SAZ ribomis) 

nesuformuotoje valstybinėje žemėje, 1 lapas. 

 

 

 

Skyriaus patarėjas, 

atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas                                                                     Kęstutis Tarnauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Mocevičienė, tel. 8 706 85 418, el. p. Diana.Moceviciene@nzt.lt            
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Visuomenės informavimas ir viešas supažindinimas su ataskaita 

 

Visuomenės informavimo apie Ataskaitą ir viešo supažindinimo su visuomene 

APIBENDRINIMAS 

 

Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų vykdymas elektroninėmis komunikacijos 

priemonėmis, vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos rekomendacijomis (https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-

proceduru-vykdymas-tik-elektroninemis-komunikacijos-priemonemis). 

Apie parengtą AB „Kauno baldai“  plėtros, adresu Drobės g. 68, Kaune poveikio visuomenės 

sveikatai vertinimo ataskaitą visuomenė buvo informuota: 

• Kauno miesto savivaldybės internetiniame puslapyje 2021-08-18, 

http://www.kaunas.lt/seniunijos/informacija-apie-parengta-ab-kauno-baldai-pletros-

poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita-ir-viesa-susirinkima-internetines-

vaizdo-transliacijos-budu/  

• Šančių seniūnija informuota, patvirtinimas gautas 2021-08-18; 

• Respublikinėje spaudoje „Lietuvos rytas“  2021-08-19; 

• Miesto laikraštyje „Kauno diena“ 2021-08-20; 

• Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 

2021-08-18. 

Elektroniniu paštu informuotas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos Kauno departamentas (kaunas@nvsc.lt) 2021-08-19. 

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje 

www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės informavimas“ http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-

informavimas/  nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 6 d. 

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“ raštu, 

elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt arba biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas iki viešo 

supažindinimo. 

Pasiūlymų per supažindinimo laikotarpį iš visuomenės negauta. 

Viešas pristatymas vyko nuotoliniu būdu, elektroninėmis vaizdo priemonėmis 2021 m. rugsėjo 6 

d. nuo 17:00 val., tačiau per valandą nuo susirinkimo pradžios visuomenė neprisijungė, todėl konstatuojama, 

kad procedūros įvykdytos, o projektas nekelia visuomenės nepasitenkinimo. Dalyvavo PAV dokumentų 

rengėjai, organizatoriaus atstovai. 

Prieduose pridedamas susirinkimo įrašas, kuris teikiamas Nacionaliniam visuomenės sveikatos 

centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos peržiūrėti kartu su poveikio visuomenės sveikatos vertinimo 

ataskaita teisės aktų nustatyta tvarka. 

Po viešo supažindinimo visuomenė dar 10 darbo dienų turėjo teisę teikti pasiūlymus, tačiau per šį 

laikotarpį pasiūlymų dėl Ataskaitos taip pat negauta. 

Pridedama: Raštų, skelbimų, el. laiškų kopijos pridedamos prie ataskaitos. 
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(http://www.kaunas.lt/2021/08/naujienos/skiepu-autobusu-stoteles-rugpjucio-16-22-dienomis/)

Pradžia (http://www.kaunas.lt)
/  Seniūnijos (http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/seniunijos/)
/  Šančių seniūnija (http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-

kontaktai/seniunijos/sanciu-seniunija/)
/  Informacija apie parengtą AB „Kauno baldai“ plėtros poveikio visuomenės sveikatai

vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą

Informacija apie parengtą AB „Kauno baldai“ plėtros
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą ir
viešą susirinkimą
Paskelbta: 2021-08-18 (Trečiadienis)

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  AB „Kauno baldai“, Drobės g. 66, LT-45181
Kaunas, tel. +370 37 341987, faksas +370 37 341925, el. p. info@kaunobaldai.lt.

 Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370
607 23980, el. p. info@ekostruktura.lt (mailto:info@ekostruktura.lt).

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): AB „Kauno baldai“  plėtra, adresu Drobės g. 68, Kaune.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant planuojamai
ūkinei veiklai – UAB „Kauno baldai“ baldų gamybos plėtrai, nustatyti sanitarinę apsaugos zoną
(SAZ). Plėtros metu numatoma iš esmės pertvarkyti teritoriją, nugriauti senus pastatus ir vietoje
jų pastatyti modernų dviejų aukštų gamybos paskirties pastatą, įrengti naujas automobilių
stovėjimo aikšteles ir vykdyti tą pačią veiklą kaip iki šiol.

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje
www.ekostruktura.lt (http://www.ekostruktura.lt), rubrikoje „Visuomenės informavimas“
http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/ (http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-
informavimas/)  nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 6 d.

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt
(mailto:info@ekostruktura.lt)   galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“ biuro adresu
Studentų g. 67-410, LT-51392 Kaunas iki viešo supažindinimo.

Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. rugsėjo 6 d. 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos
būdu panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/SQFM1hi (https://cutt.ly/SQFM1hi) arba paspaudus
susirinkimo nuorodą, nurodytą www.ekostruktura.lt (http://www.ekostruktura.lt) puslapyje.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko 24, Kaunas, tel. (37) 331683, el. p.
kaunas@nvsc.lt.

UAB „EKOSTRUKTŪRA“ informacija

Naujienos (http://www.kaunas.lt/administracija/struktura-ir-kontaktai/seniunijos/sanciu-
seniunija/sanciu-seniunijos-naujienos/)
Apie mus (http://www.kaunas.lt/seniunijos/sanciu-sen/)
Veikla (http://www.kaunas.lt/seniunijos/sanciu-seniunijos-veikla/) Prisijungę
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2021-08-16 Gmail - Informavimas apie užregistruotą dokumentą

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=08cab7bb25&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1708236278548689077&simpl=msg-f%3A1708236… 1/1

ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Informavimas apie užregistruotą dokumentą 
1 žinutė

kontora2015@kaunas.lt <kontora2015@kaunas.lt> 2021 m. rugpjūčio 16 d. 11:04
Kam: info@ekostruktura.lt

Informuojame, kad Jūsų pateiktas dokumentas Dėl visuomenės informavimo apie poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo ataskaitą (PVSV) ir viešą susirinkimą (internetinės vaizdo transliacijos būdu) užregistruotas - Reg.data
2021-08-16, Reg. Nr. R12-3771.

Prašome neatsakinėti į šį laišką, nes pranešimas siunčiamas automatiškai.
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2021-08-19 Informacija apie parengtą AB „Kauno baldai“ plėtros, adresu Drobės g. 68, Kaune, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskai…

https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-ab-kauno-baldai-pletros-adresu-drobes-g-68-kaune-poveikio-visu… 1/2

    +370 607 23980  info@ekostruktura.lt

Informacija apie parengtą AB „Kauno
baldai“ plėtros, adresu Drobės g. 68,

Kaune, poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo ataskaitą ir viešą susirinkimą
(internetinės vaizdo transliacijos būdu)

Paskelbta: rugpjūčio 18, 2021

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius:  AB „Kauno baldai“, Drobės g. 66, LT-45181
Kaunas, tel. +370 37 341987, faksas +370 37 341925, el. p. info@kaunobaldai.lt.

 Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607
23980, el. p. info@ekostruktura.lt.

PŪV pavadinimas, vieta (adresas): AB „Kauno baldai“  plėtra, adresu Drobės g. 68, Kaune.

PŪV aprašymas: Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas siekiant planuojamai ūkinei
veiklai – AB „Kauno baldai“ baldų gamybos plėtrai, nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ). Plėtros
metu numatoma iš esmės pertvarkyti teritoriją, nugriauti senus pastatus ir vietoje jų pastatyti modernų
dviejų aukštų gamybos paskirties pastatą, įrengti naujas automobilių stovėjimo aikšteles ir vykdyti tą pačią
veiklą kaip iki šiol.

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt,
rubrikoje „Visuomenės informavimas“ https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/  nuo 2021
m. rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 6 d.
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2021-08-19 Informacija apie parengtą AB „Kauno baldai“ plėtros, adresu Drobės g. 68, Kaune, poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskai…

https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-ab-kauno-baldai-pletros-adresu-drobes-g-68-kaune-poveikio-visu… 2/2

Pasiūlymus Ataskaitos klausimais raštu, elektroniniu paštu info@ekostruktura.lt   galima teikti ataskaitos
rengėjui UAB „Ekostruktūra“ biuro adresu Studentų g. 67-410, LT-51392 Kaunas iki viešo supažindinimo.

Viešas supažindinimas vyks: 2021 m. rugsėjo 6 d. 17:00 val. internetinės vaizdo transliacijos būdu
panaudojus šią nuorodą: https://cutt.ly/SQFM1hi arba paspaudus susirinkimo nuorodą, nurodytą
www.ekostruktura.lt puslapyje. Prisijungti prie susirinkimo.

Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Kauno departamentas, K. Petrausko 24, Kaunas, tel. (37) 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt.

Susipažinti su ataskaita: PVSV_Kauno baldai 1, Priedai sujungti

   

    

KITA KVAPŲ, ORO TARŠOS MODELIAVIMAS TRIUKŠMO MODELIAVIMAS IR SAZ NUSTATYMAS

KONTAKTAI VISUOMENĖS INFORMAVIMAS ATLIKTI PROJEKTAI LICENCIJA PRIVATUMO POLITIKA
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2021-08-19 Gmail - Informuojame apie AB „Kauno baldai“ plėtros, adresu Drobės g. 68 PVSV ataskaitą

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=08cab7bb25&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-4585663909031112687&simpl=msg-a%3Ar-4585… 1/1

ekoStruktura lt <ekostruktura.lt@gmail.com>

Informuojame apie AB „Kauno baldai“ plėtros, adresu Drobės g. 68 PVSV
ataskaitą 

EKOstruktura <info@ekostruktura.lt> 2021 m. rugpjūčio 19 d. 14:51
Kam: Kaunas NVSC <kaunas@nvsc.lt>

Laba diena, 

Informuojame apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą.   
Pavadinimas: AB „Kauno baldai“  plėtra, adresu Drobės g. 68, Kaune. 

Organizatorius: AB „Kauno baldai“, Drobės g. 66, LT-45181 Kaunas, tel. +370 37 341987, faksas +370 37 341925, el.
p. info@kaunobaldai.lt. 

Ataskaitos rengėjas: UAB „Ekostruktūra“, Raudondvario pl. 288a-9, Kaunas LT-47164, tel. +370 607 23980, el.
p. info@ekostruktura.lt.  

Visuomenės informavimo laikotarpis nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d.  

Informacija apie skelbimą, nuoroda į susirinkimą, PVSV ataskaita skelbiama PVSV rengėjo internetiniame
puslapyje: https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/ 

Ataskaita patalpinta po skelbimu: https://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/informacija-apie-parengta-ab-
kauno-baldai-pletros-adresu-drobes-g-68-kaune-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita-ir-viesa-
susirinkima-internetines-vaizdo-transliaci/ 

Prisegame visuomenės informavimo skelbimą (1 lapas) ir labai prašome patvirtinti, kad gavote laišką.

Pagarbiai, 
Ona Samuchovienė

Direktorė, UAB "Ekostruktūra"
Tel. : +370 607 23980 
El. paštas: info@ekostruktura.lt 
Internetinis puslapis: www.ekostruktura.lt
Biuro adresas: Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas
Registracijos adresas: Raudondvario pl. 288A-9, Kaunas

Visuomenės informavimo skelbimas.doc 
38K
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1

AB „Kauno baldai“  plėtra, adresu Drobės g. 68, Kaune.

POVEIKIO  VISUOMENĖS  SVEIKATAI  VERTINIMAS

SANITARINĖS  APSAUGOS  ZONOS  NUSTATYMAS
2021-09-06

Pranešėja: UAB „Ekostruktūra“ direktorė Ona Samuchovienė

Dalyvauja: UAB „Ekostruktūra“ aplinkosaugos vadovas Darius Pratašius

PVSV dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“. Juridinio asmens licencija, leidžianti verstis poveikio
visuomenės sveikatai vertinimu: Nr.VSL-552.

Užsakovas: AB „Kauno baldai“, Drobės g. 66, LT-45181 Kaunas, tel. +370 37 341987, faksas +370 37 341925,
el. p. info@kaunobaldai.lt

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS

2

• Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas (toliau – PVSV) atliekamas planuojamai ūkinei veiklai – AB „Kauno baldai“
baldų gamybos plėtrai, nustatyti sanitarinę apsaugos zoną (SAZ).

• AB „Kauno baldai” plėtrai buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo ir gauta Aplinkos apsaugos agentūros
išvada 2021-08-12 Nr. (30.3)-A4E-9377, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

• Pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.), planuojama ūkinė veikla priskiriama C sekcijai
„Apdirbamoji gamyba: 31 skyriui „Baldų gamyba“, 31.0 grupei „Baldų gamyba“, 31.09 klasei „Kitų baldų gamyba“.

• Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166) 2 priedą
veiklai taikoma specialioji sąlyga - „GAMYBINIŲ OBJEKTŲ SANITARINĖS APSAUGOS ZONŲ DYDIS“ (suvestinė
redakcija nuo 2021-01-01) 47. Baldų gamyba, čiužinių gamyba, sanitarinės apsaugos zonos dydis yra 100 m.

• Atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, normatyvinės sanitarinės apsaugos zonos ribos yra tikslinamos, jų
pagrindimą pateikiant šioje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje.
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Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS

3

• Esamos veiklos aprašymas. Įmonė gamina minkštus baldus (sofos, sofos – lovos, kampinės sofos, foteliai, pufai),
minimalius kiekius čiužinių. Įmonės veikla susideda iš baldo kūrimo, baldo pardavimo, žaliavų atsivežimo, baldo gamybos,
sandėliavimo ir pristatymo. Įmonė turi žaliavų sandėlius, juose sandėliuoja įvairias medžiagas ar pusgaminius ir gatavos
produkcijos sandėlius, kuriuose sandėliuojama pagaminta produkcija. Bendrovėje yra gamybos padaliniai, kieto kuro
katilinė, cheminių medžiagų sandėlis, pjuvenų sandėlis, gatavos produkcijos sandėliai, žaliavų sandėliai.

• Planuojama plėtra. Planuojama 6,1133 ha ploto teritorijoje iš esmės pertvarkyti teritoriją bei atskirti teritorijos dalį, kuri
nebebūtų susijusi su AB „Kauno baldai” veikla, nugriauti senus pastatus ir vietoje jų pastatyti modernų dviejų aukštų
gamybos paskirties pastatą, įrengti naujas automobilių stovėjimo aikšteles ir vykdyti tą pačią veiklą kaip iki šiol. Po plėtros
įmonėje naujų, papildomų technologinių operacijų, kurių metu susidarytų naujo pobūdžio aplinkos oro tarša, nebus.

• Naujame pastate bus įrengtos administracines patalpos, žaliavos ir produkcijos sandėliai, gamybinės patalpos, kuriose bus
vykdoma analogiška veikla dabartinei veiklai. Po plėtros krautuvai lauko teritorijoje nebevažinės ir krovos, sandėliavimo
darbai nebus atliekami. Žaliava ir produkcija bus sandėliuoja naujame pastate naudojant tik elektrinius krautuvus. Tiek
žaliava tiek produkcija bus pakraunama į sunkųjį autotransportą (SA) naudojant kišenines ar šonines krovų rampas.

• Padidinus apimtis planuojama pagaminti apie 175000 sąlyginių vnt. baldų per metus. Planuojama taip pat papildyti
asortimentą ir gaminti minkštus odinius baldus ir baldus su judėjimo funkcijomis (pavyzdžiui porankių atsilenkimas,
sėdėjimo padėties keitimas, kojų atramų atlenkimas ir pan.).

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS

4

• Tiek šiuo metu, tiek po plėtros gamyboje yra bus naudojamos šios žaliavos: medienos ruošiniai, medienos drožlių
plokštė (MDP), baldų apmušimo medžiagos, porolonas, vatinas, polietileno plėvelė, kartonas, gofra, pakavimo medžiagos,
emulsija, skiediklis, klijai, porolono klijai, savo gamybos šalutinis gamybos produktas – smulkinta medžio drožlių plokštė.

• Žaliavos gaunamos iš užsienio firmų ir vietinių tiekėjų ir pristatomos įvairaus tonažo krovininiu transportu. Žaliava ir
eksploatacinės medžiagos iškraunamos „rankiniu” būdu, hidraulinio vežimėlio arba krautuvų pagalba. Žaliavos iš
sunkvežimio yra pervežamos į buferines zonas, kur jos apžiūrimos, suskaičiuojamos ir surūšiuojamos.

• Transportas, krautuvai:

• Šiuo metu po teritoriją važinėja 3 dujiniai krautuvai, krovos rampoje dirba 6 krautuvai, po plėtros krautuvų padaugės
iki 17 vnt., tačiau jie lauko teritorijoje nebevažinės, o dirbs tik sandėliuose, rampose. Visi numatomi krautuvai –
elektriniai.

• Šiuo metu atvažiuoja apie 21 vnt. sunkaus transporto, kuris atveža žaliavas, po plėtros šis kiekis padidės iki 42 vnt.
sunkaus transporto per parą.

• Atvažiuoja apie 10 vnt. sunkaus transporto, kuris išveža produkciją, po plėtros šis kiekis padidės iki 20 vnt. sunkaus
transporto per parą.

• Atvažiuoja iki 360 lengvųjų automobilių per parą (darbuotojai, svečiai, lankytojai), po plėtros šis kiekis padidės 500
automobilių per parą.
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Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS

5

• Darbo laikas. Šiuo metu įmonės veikla apima dvi pamainas, nuo 6 iki 23 val., po plėtros įmonės darbo laikas nekis.

• Darbuotojai. Šiuo metu įmonėje dirba 403 darbuotojai, po plėtros darbuotojų skaičius ženkliai padidės, planuojama, kad
galėtų dirbti apie 550 ar daugiau darbuotojų.

• Šildymas. Šiuo metu patalpoms šildyti yra katilinė, kurioje įrengti 2 kieto kuro vandens šildymo katilai: 2,5 ir 1,2 MW. Po
plėtros, senoji katilinė bus nugriauta ir patalpų šildymui pastate projektuojama nauja dujinė katilinė, kurioje bus sumontuoti
trys dujiniai katilai po 620kW galios, bendra katilinės galia 1860kW. Metinis numatomas sudeginti dujų kiekis
40700m3/metus.

• Atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas:

• Veiklos metu susidaro pagrindinė atlieka – pelenai. Iš katilų pakurų grandikliniu transporteriu jie šalinami į pelenų
konteinerį ir perduodami atliekų tvarkytojams. Vidutinis metinis pelenų kiekis sudaro apie 40 t. Po plėtros, panaikinus
kieto kuro katilinę šių atliekų nebeliks. Šildymas bus dujinis.

• Minkštųjų baldų gamybos metu susidaro sintetinio vatino, gobeleno bei porolono atraižos. Atliekos laikomos
specialiuose tam skirtuose konteineriuose iki pridavimo atliekų tvarkytojams. Po plėtros šių atliekų tvarkymas nesikeis,
tik padidės kiekiai.

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS
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Pav. Esama situacija (esami pastatai) pav. Planuojama situacija (naujas užstatymas)
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Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas, SAZ  NUSTATYMAS. 

7

SAZ nustatomas objekto naudojimo etape – jau vykdomai baldų gamybai ir su ja susijusiai plėtrai.

Ūkinė veikla neterminuota. Numatomas ilgalaikis objekto naudojimas.

Šiuo metu 6,1133 ha ploto teritoriją sudaro trys sklypai:

• sklypas Drobės g. 68, plotas 4,8855 ha kurio unikalus Nr. 4400-0655-3282, sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis –
kita, žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Visas sklypas yra užstatyta teritorija.

• sklypas Drobės g. 66, plotas 1,0630 ha kurio unikalus Nr. 4400-0655-3250, sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis –
kita, žemės sklypo naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Visas sklypas yra užstatyta teritorija.

• sklypas Drobės g. 66A, plotas 0,1648 ha kurio unikalus Nr. 1901-0197-0065, sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis –
kita, žemės sklypo naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Po pertvarkymo iš šios teritorijos atskiriamas 4,7 ha sklypas bus skirtas AB „Kauno baldai” teritorijai ir naujam
gamybiniam pastatui, automobilių stovėjimo aikštelėms, žaliesiems plotams, o kitą ~1,4 ha sklypą palikti atskirtą nuo AB „Kauno
baldai“ veiklos su ketinimu jį išnuomoti ar paskirti kitoms veikloms.

Naujai formuojamo apie 4,7 ha ploto sklypo, adresu Drobės g. 68, paskirtis ir naudojimo būdas po plėtros nesikeis,
liks pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas
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Vandens tiekimas. Vanduo tiekiamas iš centralizuoto vandentiekio. Gamyboje vanduo nenaudojamas, vanduo
naudojamas buitinėms reikmėms. Po plėtros padidėjus darbuotojų skaičiui ir atsidarius valgyklai (vanduo bus
naudojamas indų plovimui) metinis vandens poreikis padidės iki 20 000 m3 vandens.

Nuotekų surinkimas, tvarkymas:

• Buitinės nuotekos susidaro buitinėse patalpose (iš tualetų, praustuvų ir t.t) kurios patenka į UAB „Kauno
vandenys“ buitinių nuotekų tinklus. Kadangi numatoma valgykla po plėtros numatoma 2 iki 3 l/s našumo
riebalų gaudyklė, kad apvalyti buitines nuotekas prieš išleidžiant į miesto buitinių nuotekų tinklus.

• Gamybinių nuotekų nesusidaro.

• Švarioms nuotekoms (lietaus vandeniui surinkti nuo stogo) bus įrengta lietaus nuvedimo sistema iš latakų ir
lietvamzdžių. Šios paviršinės nuotekos bus nukreipiamos į šalia esančius žalius plotus ir natūraliai
infiltruotis į gruntą

• Paviršinės (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos nuo galimai taršių teritorijų. Planuojamos transporto
stovėjimo aikštelės priskiriamos prie galimai teršiamų teritorijų. Plėtros teritorija bus padengta kieta danga.
Paviršinės nuotekos nuolydžio pagalba per surinkimo šulinėlius pateks į surinkimo rezervuarą su naftos
gaudykle, kurioje bus apvalomos yra išleidžiamos į miesto lietaus nuotekų tinklus.

7
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• Veiklos vieta reikšminga ekonominiu požiūriu: aplinkui yra
įsikūrusios ir kitos įmonės.

• Pagal galiojantį Kauno miesto bendrąjį planą planuojama
veikla patenka į „verslo ir pramonės teritorijas“, pramoninėje
zonoje, kuri apsupta kitų pramonės ir verslo objektų bei
gyvenamųjų namų kvartalo.

• Istorinė veiklos vieta. Istoriškai įmonė tai vienu tai kitu
pavadinimu šioje teritorijoje veikia nuo pat įkūrimo 1880 m.,
gamino lenktus baldus ir parketą.

• 1992 m. įregistruota akcinė bendrovė „Kauno baldai“, kuri
veikia iki dabar ir šiuo metu iš esmės atsinaujina,
pertvarkydama senų pastatų teritoriją į naują modernų pastatą,
į tvarkingą ir estetišką aplinką.

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas
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Artimiausi gyvenamieji namai:

• Artimiausias gyvenamas individualus namas
Švenčionių g. 1 nuo planuojamos Drobės g. 68
ribos nutolęs ~20 m,

• gyvenamas namas Švenčionių g. 3 nutolęs ~35 m,
gyvenamas namas Drobės g. 91 nuo planuojamos
teritorijos nutolęs ~45 m,

• gyvenamas namas Drobės g. 89 nutolęs apie 57 m,

• gyvenamas namas Drobės g. 87 nutolęs apie 60 m,

• gyvenamas namas Drobės g. 85 nutolęs apie 68 m.

• Artimiausi mokslo paskirties pastatai: Kauno
lopšelis-darželis „Žilvitis“ (Kaunas, Hipodromo g.
70) nuo AB „Kauno baldai“ teritorijos nutolęs apie
470 m atstumu; Kauno Karalienės Mortos mokykla
(Kaunas, A. Juozapavičiaus pr. 13B), nuo
planuojamos ūkinės veiklos sklypo nutolusi apie
630 m atstumu.

9
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Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, yra nustatoma planuojamos ūkinės veiklos
sanitarinė apsaugos zona, jos pagrindimą pateikiant šioje poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitoje.

Vertinimai atlikti licencijuotomis programomis:

• triukšmo modeliavimai atlikti licencijuota „CADNA A“ paketo programa, skirta pramoniniam, kelių ir geležinkelių 
triukšmui, įvertinant vietovės reljefą ir vietovės triukšmo absorbcines savybes, esamų ir planuojamų pastatų aukštį, 
meteorologines sąlygas;

• teršalų išsklaidymo atmosferos ore skaičiavimas atliktas programa „AERMOD“. Šia programa atliekant skaičiavimus 
įvedami penkių metų meteorologiniai duomenys kiekvienai metų valandai, t.y. aplinkos oro temperatūra, oro drėgnumas, 
vėjo greitis, vėjo kryptis, krituliai, debesuotumas, atmosferinis slėgis ir kiti skaičiavimams reikalingi parametrai;

• Kvapo koncentracijos įvertinimui naudota AERMOD programa.

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas. Triukšmas

12

Esami analizuojamoje teritorijoje mobilūs ir

stacionarūs triukšmo šaltiniai:

• Pagrindiniai su veikla susiję triukšmo šaltiniai
yra sumontuoti/patalpinti gamybiniuose

pastatuose t.y. įvairūs technologiniai įrenginiai
skirti baldų paruošimui, surinkimui: Šių

gamybos technologinių įrenginių triukšmas
įvertintas remiantis užsakovo pateiktais

triukšmo matavimo protokolai.

• Pastatų išorėje (lauko teritorijoje) triukšmą kelia
dujinių krautuvų manevravimas, krovos,

sandėliavimo darbai, sunkvežimių (SA)
manevravimas ir lengvojo transporto (LA)

srautas į teritorijoje ir iš jos, automobilių
rotacija stovėjimo aikštelėse, bei vienas dulkių

nusiurbimo įrenginys.

pav. Esami triukšmo šaltiniai

11
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Įvertinta planuojama akustinė situacija po

plėtros:

• krautuvai lauko teritorijoje nebevažinės, krovos,
sandėliavimo darbai nebus atliekami. Žaliava ir

produkcija bus sandėliuoja naujame pastate
naudojant tik elektrinius krautuvus;

• įvertinama, kad esamas dulkių nusiurbimo

įrenginys projektu perkeliamas į kitą vietą;

• įvertinti numatomi išorės ŠVOK įrenginiai

(kondicionieriaus lauko blokas, oro šalinimo
ventiliatorius, vėdinimo įrenginys, šalčio

mašinos);

• įvertintas triukšmas nuo įrenginių vidaus
patalpose;

pav. Planuojami triukšmo šaltiniai

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas. Triukšmas

14

Atliktas triukšmo modeliavimas „CADNA A“

programa, išskirtos PŪV viršnorminės
triukšmo zonos pagal HN 33:2011 Ldiena,

Lvakaras, Lnaktis.

Yra gautas sutikimas iš Nacionalinės žemės
tarnybos dėl sanitarinės apsaugos zonos

(SAZ).

pav. Viršnorminės triukšmo zonos

13
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Rezultatai:

• Atlikti prognoziniai triukšmo lygio skaičiavimai įgyvendinus visus planuojamus sprendinius, parodė jog triukšmo viršijimų
pagal HN 33:2011 artimiausiose gyvenamosiose aplinkose neprognozuojami.

• Prognozuojama, kad padidės triukšmo lygis aplinkose dienos metu dėl PŪV transporto srauto į ir iš teritorijos. Didžiausias
triukšmo lygis nuo PŪV transporto priemonių sukeliamo triukšmo kartu su foniniu triukšmu siektų aplinkoje adresu
Švenčionių g. 3, Ldiena-64,9 dB(A) (RV-65 dB(A)), Lvakaras-62,2 dB(A) (RV-60 dB(A)), Lnaktis 56,5 dB(A) (RV-55
dB(A)). Vakaro ir nakties periodų viršijimų priežastis intensyvus esamas gretimos gatvės transporto eismas ir su tuo susijęs
triukšmas. Skaičiavimais nustatyta, kad PŪV transportas šiems viršijimas įtakos neturi.

• Atlikti prognoziniai triukšmo lygio skaičiavimai nuo visos PŪV teritorijoje planuojamų triukšmo šaltinių (transportas, krova,
gamyba, švok) parodė, jog triukšmo lygis padidės, tačiau viršijimų pagal HN 33:2011 nebūtų. Didžiausias triukšmo lygis
prognozuojamas gyvenamojoje aplinkoje (ties žemės sklypo riba) adresu Švenčionių g. 3. Ldiena siektų 48,4 dB(A) (RV 55
dB(A)), Lvakaro – 43,1 dB(A) (RV-50 dB(A) ir Lnakties – 41 dB(A) (RV 45 dB(A).

• Dėl planuojamos ūkinės veiklos triukšmo ribinių verčių dėl PŪV nebūtų, o planuojami sprendiniai atitinka HN 33:2011
keliamus reikalavimus.

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas. Oro tarša

Įvertinta visų procesų ir transporto tarša:

Įmonei 2014 metais išduotas taršos leidimas Nr. TL-K.4-13/2014, įmonėje 2017 m atlikta ir suderinta Aplinkos oro taršos šaltinių ir
iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita.

Inventorizacijos metu įmonėje nustatyti 9 stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai (4 organizuoti ir 5 neorganizuoti): katilinės
kaminas (1 taršos šaltinis), įrankių galandinimo ir suvirinimas (2 taršos šaltiniai), porolono vatino klijavimas (2 taršos šaltiniai),
pjuvenų iškrovimas (1 taršos šaltinis), akumuliatorių įkrovimas (1 taršos šaltinis), kuro smulkinimas ir perkrovimas prie pakuros (1
taršos šaltinis), dulkių krovimas į transporto priemones (1 taršos šaltinis).

Po modernizacijos įmonėje numatoma 20 aplinkos oro taršos šaltinių: projektuojama 19 naujų ir išlieka vienas esamas (Nr. 018)
taršos šaltinis:

• Esama kieto kuro katilinė bus panaikinta. Patalpų šildymui pastate projektuojama nauja dujinė katilinė, kurioje bus
sumontuoti trys dujiniai katilai po 620kW galios, bendra katilinės galia 1860kW (kaminai 3 nauji taršos šaltiniai).

• Po plėtros įmonėje naujų, papildomų technologinių operacijų, kurių metu susidarytų naujo pobūdžio aplinkos oro tarša,
nebus. Naujame pastate bus vykdoma analogiška minkštų baldų gamybos veikla: supjaunama medžio drožlių plokštė ir
mediena, paruošiami ir klijuojami porolono ruošiniai ir čiužiniai, pagaminti medienos ruošiniai, porolono ruošiniai ir
čiužiniai, apmušimo medžiagos, komplektuojančios detalės surenkamos, pagaminamas minkštas baldas.

16
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• porolono baruose, klijavimo metu susidarę teršalai į aplinką bus šalinami per penkis atskirus ortakius (5 nauji taršos šaltiniai,
atskiros čiužinių gamybos linijos kaip iki šiol įmonėje nebus, čiužiniai bus gaminamai minkštų baldų gamybos linijose,
panaudojant minkštų baldų gamybai naudojamas medžiagas: poroloną, klijus). Į klijavimo darbo zonas tiekiamo oro pašildymui
taip pat planuojama įrengti penkis dujinius oro šildytuvus, kiekvienas po 209kW galios (5 nauji taršos šaltiniai). Taip pat
planuojamos dvi klijavimo kameros eksperimentiniame bare, kur bus kuriami naujų baldų pavyzdžiai (2 nauji taršos šaltiniai).

• Dulkių, pjuvenų nuo pjovimo staklių surinkimui pastate planuojama bendra nutraukimo sistema. Kaip iki šiol, nutrauktos
dulkės oro pagalba bus transportuojamos į uždarą valymo sistemą, kurioje dulkės atskiriamos, išvalytas oras gražinamas
atgal į patalpas (šaltuoju metų laiku) arba šalinamas į aplinką (šiltuoju metų laiku) (1 naujas taršos šaltinis).

• Gamybos metu susidariusios atraižos bus paduodamos į atraižų smulkintuvą. Smulkintuvas taip pat bus prijungtas prie bendros
dulkių nutraukimo sistemos, todėl jo darbo metu dulkių išsiskyrimo nebus.

• Surinktos dulkės, taip pat smulkintos gabalinės atraižos, uždarų transporterių pagalba paduodamos į mobilius konteinerius
(numatoma 2 vnt.), kuriems užsipildžius jie pakeičiami tuščiu konteineriu, užpildyti konteineriai išvežami autotransportu.
Pjuvenų, atraižų konteineriai bus uždari, kiekvienas atvežtas tuščias konteineris prieš pradedant jo užpildymą lanksčia žarna bus
prijungtas prie bendros dulkių nutraukimo sistemos, todėl konteinerio užpildymo metu dulkėjimo į aplinką nebus.

• Kaip iki šiol elektrokrautuvų metu į aplinką išsiskirs sieros rūgštis, kuri į aplinką bus išmetama per projektuojamų trijų
ventiliacijos sistemų ortakius (3 nauji taršos šaltiniai).

17

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas. Oro tarša

Esama baldų gamykla yra registruota kaip tirpiklius naudojantis įrenginys, yra teikiamos tirpiklių apskaitos formos.

Po plėtros gamyklai kaip iki šiol bus taikomi „Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių
įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos“ reikalavimai: nauja gamykla bus registruota kaip tirpiklius naudojantis įrenginys, bus
teikiamos tirpiklių apskaitos.

Teršalų išsklaidymo atmosferos ore skaičiavimas atliktas programa „Aermod“.

Skaičiavimai atlikti pagal apskaičiuotus teršalų išmetimus dviem variantais:

• 1 variantas – įmonės aplinkos oro taršos šaltinių ir teritorijoje manevruojančių transporto priemonių išmetamų teršalų sklaida
neįvertinant foninio užterštumo.

• 2 variantas – įmonės aplinkos oro taršos šaltinių ir teritorijoje manevruojančių transporto priemonių išmetamų teršalų sklaida
įvertinant foninį užterštumą.

Įvertintos susidarysiančios koncentracijos: anglies monoksido (CO), azoto dioksido (NO2), kietųjų dalelių, sieros dioksido, lakiųjų
organinių junginių (LOJ), acetono, etanolio, geležies ir jos junginių, mangano oksidų, sieros rūgšties, solventnaftos.

18
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Išvados.

Gauti modeliavimo rezultatai rodo, kad įmonė
eksploatacijos metu aplinkos oro užterštumui turės
minimalią įtaką – daugumos įmonės veiklos metu išmetamų
teršalų koncentracijos aplinkos ore nesieks 0,1 ribinės vertės, o
su fonu ribinės vertės visais atvejais nebus viršijamos.

Modeliavimo kartu įvertinus įmonės ir foninę aplinkos oro taršą
rezultatai rodo (2 variantas, t.y. su aplinkos fonine tarša), kad
aplinkos oro teršalų koncentracijos aplinkos ore tiek ant
numatomų SAZ ribos tiek už jos ribų nustatytų ribinių verčių
neviršys.

Neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai
nenumatomas.

19

Poveikio  visuomenės  sveikatai  vertinimas. Kvapai

20

Kvapų šaltiniai įmonės teritorijoje. Vykdant baldų gamybą per aplinkos oro taršos šaltinius į aplinką bus išmetamos
kvapą turinčios medžiagos - acetonas, etanolis, solventnafta, izopropenilbenzenas, heksanas, LOJ (sunkusis benzinas,
nafta hidrinta lengvoji). Teritorijoje manevruojant transporto priemonėms ir krovos technikai, į aplinką išsiskirs kvapą
skleidžiantys teršalai – azoto dioksidas bei LOJ, t.y. mobili tarša.

Įmonėje yra atliekami medienos klijavimo darbai. Kaip iki šiol, įmonėje bus naudojami tik vandens pagrindu pagaminti
klijai, sudėtyje neturintys lakių organinių junginių, todėl klijai yra bekvapiai.

Kvapas tai organoleptinė savybė, kurią junta uoslės organas, įkvepiant tam tikrų lakiųjų medžiagų. Kvapams apibūdinti
ir jų intensyvumui nustatyti priimtas kvapų vertinimo kriterijus - europinis kvapo vienetas. Didžiausia Lietuvoje
leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore yra 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3).

Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterine programa „AERMOD View”, AERMOD matematiniu modeliu,
skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje modeliuoti.

19
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Rezultatai.

Atliktas kvapų koncentracijos vertinimas rodo, aplinkoje kvapas
visais atvejais nebus juntamas, nes 1 OUE/m3 vertė nebus
pasiekiama.

Kvapų ribinės vertės tiek ant įmonės teritorijos ribos, tiek už
teritorijos ribos nebus viršijamos ir nesieks nei šiuo metu galiojančios
8 OUE/m3 RV, nei nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliosiančios naujos
kvapo RV – 5 OUE/m3.

Neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai dėl kvapų
nenumatomas.

21

Rekomenduojamas SAZ

Įvertinus planuojamos ūkinės veiklos galimą
poveikį visuomenės sveikatai, AB „Kauno
baldai“ plėtrai, adresu Drobės g. 68, Kaune
nustatyta - 5,3499 ha ploto sanitarinės
apsaugos zona.

SAZ apima:

• Žemės sklypą Drobės g. 68, plotas
4,8855 ha, kurio unikalus Nr. 4400-
0655-3282;

• Žemės sklypą Drobės g. 66A, plotas
0,1648 ha, kurio unikalus Nr. 1901-
0197-0065

• 0,2996 ha ploto gretimai esančią
valstybinę žemę, į kurią dalinai patenka
AB „Kauno baldai“ sanitarinė
apsaugos zona.

Yra gautas raštiškas Nacionalinės žemės tarnybos sutikimas
dėl specialiosios sąlygos įrašymo.

22
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23

Informavimas vyksta pagal karantino metu galiojančias rekomendacijas, kad poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų
vykdymas – tik elektroninėmis komunikacijos priemonėmis. Nurodyta Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos tinklalapyje (https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-proceduru-vykdymas-tik-
elektroninemis-komunikacijos-priemonemis).

Apie parengtą AB „Kauno baldai“ plėtros, adresu Drobės g. 68, Kaune poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą visuomenė
buvo informuota:

• Kauno miesto savivaldybės internetiniame puslapyje 2021-08-18, http://www.kaunas.lt/seniunijos/informacija-apie-
parengta-ab-kauno-baldai-pletros-poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-ataskaita-ir-viesa-susirinkima-internetines-vaizdo-
transliacijos-budu/

• Šančių seniūnija informuota, patvirtinimas gautas 2021-08-18;

• Respublikinėje spaudoje „Lietuvos rytas“ 2021-08-19;

• Miesto laikraštyje „Kauno diena“ 2021-08-20;

• Ataskaitos rengėjo UAB „Ekostruktūra“ internetiniame puslapyje: www.ekostruktura.lt, 2021-08-18.

Elektroniniu paštu informuotas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas
(kaunas@nvsc.lt) 2021-08-19.

Ataskaita viešai eksponuojama PVSV dokumentų rengėjo internetiniame puslapyje www.ekostruktura.lt, rubrikoje „Visuomenės
informavimas“ http://www.ekostruktura.lt/visuomenes-informavimas/ nuo 2021 m. rugpjūčio 23 d. iki rugsėjo 6 d.

24

Viešas visuomenės supažindinimas

• Iki susirinkimo visuomenės pasiūlymų nebuvo pateikta.

• Kaip nurodyta Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje
Internetinės vaizdo transliacijos dalyvių kalbos neturi būti protokoluojamos.

• Išsaugotas transliacijos įrašas bus pateikiamas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos
ministerijos peržiūrėti kartu su poveikio visuomenės sveikatos vertinimo ataskaita teisės aktų nustatyta tvarka
(https://nvsc.lrv.lt/lt/naujienos/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimo-proceduru-vykdymas-tik-elektroninemis-
komunikacijos-priemonemis)
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Viešas visuomenės supažindinimas, sprendimo priėmimas

• Visuomenė per 10 darbo dienų po nuotolinio viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo turi teisę pateikti
Ataskaitos rengėjui pasiūlymus dėl Ataskaitos.

• Pasiūlymus Ataskaitos klausimais elektroniniu paštu galima teikti ataskaitos rengėjui UAB „Ekostruktūra“, el. p.
info@ekostruktura.lt arba paštu biuro adresu Studentų g. 67-410, 51392 Kaunas.

• Sprendimą dėl PŪV galimybių priims Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kauno departamentas, K. Petrausko 24, Kaunas, tel. (37) 331683, el. p. kaunas@nvsc.lt.

______________

Dėkojame už dėmesį.
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