NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
BIOCIDINIŲ PRODUKTŲ GRUPĖS AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. BSV.10-4863(16.6.1. 10.14)-(A-02VAP931750(01/02/03/04)/A-16-120)
Išduotas 2016 m. rugpjūčio 18d., galioja iki 2024 m. balandžio 30 d.
Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Recitt Benckiser Latvia SIA, Strēlnieku 1A-2, LV-1010 Ryga, Latvija.
Biocidinių produktų tipas
2 produktų tipas. Dezinfekantai, kurie nėra skirti tiesioginiam ţmonių ar gyvūnų naudojimui.
Biocidinių produktų grupės pavadinimas
Vandenilio chlorido rūgšties grupė B.
Biocidinių produktų gamintojų pavadinimai, adresai
Gamintojas 1: Reckitt Benckiser (UK) Ltd, Sinfin Lane, Derby, Derbyshire DE24 9GG Jungtinė
Karalystė;
Gamintojas 2: Reckitt Benckiser Production (Poland) sp z.o.o., Ul Okunin 1, 05-100 Nowy Dwor,
Mazowiecki, Lenkija;
Gamintojas 3: P.P.H.U. TRANS-CHEM, ul. Przemysłowa 5, 05-100, Nowy Dwor Mazowiecki,
Lenkija.
Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
Vandenilio chlorido rūgštis, CAS Nr. netaikomas, EB Nr. EB Nr. 231-595-7.
Specialiosios autorizacijos sąlygos
Buitinės paskirties ir visuomenės sveikatos prieţiūros dezinfekantų grupė. Unitazams valyti bei
dezinfekuoti ir kalkių nuosėdoms tirpinti.
Kitos autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.
Biocidinių produktų grupės ženklinimas
Biocidinių produktų grupės ţenklinimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.
Biocidinių produktų grupės autorizacijos liudijimų paieškos nuoroda
A-02VAP931750(01/02/03/04)/A.
Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo Nr. LV/16/NA/02 pripaţinimas. Biocidinių produktų
grupės autorizacijos liudijimo Nr. BSV.10- 4639(16.6.1. 10.14)-(A-02VAP931750(01/02/03/04)-16113) panaikinamas.

Direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis
Vilniaus departamento direktoriaus funkcijas
A.V.
Liudijimą gavau

Robertas Petraitis

Biocidinių produktų grupės autorizacijos liudijimo
Nr. BSV.10-4863(16.6.1. 10.14)-(A02VAP931750(01/02/03/04)/A-16-120)
priedas
AUTORIZACIJOS SĄLYGOS
BIOCIDINIŲ PRODUKTŲ GRUPĖS CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA
1. Administracinė informacija
1.1. Vandenilio chlorido rūgšties grupės A grupei priskiriamų produktų prekinis (-iai) pavadinimas (ai) ir autorizacijos liudijimų numeriai
Prekinis pavadinimas

Autorizacijos liudijimų numeriai

100 % kalkių nuosėdų valiklis BSV.10- 4863(16.6.1. 10.14)-(AHarpic Original*
02VAP931750(01)/A-16-120)

Šalis (jeigu
taikytina)
Lietuva

100 % kalkių nuosėdų valiklis BSV.10- 4863(16.6.1. 10.14)-(AHarpic Original**
02VAP931750(02)/A-16-120)

Lietuva

100 % kalkių nuosėdų valiklis BSV.10- 4863(16.6.1. 10.14)-(AHarpic Fresh*
02VAP931750(03)/A-16-120)

Lietuva

100 % kalkių nuosėdų valiklis BSV.10- 4863 (16.6.1. 10.14)-(AHarpic Fresh**
02VAP931750(04)/A-16-120)

Lietuva

*xpagaminta Lenkijoje
** pagaminta

Jungtinėje Karalystėje

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas
Autorizacijos liudijimo turėtojo
pavadinimas (vardas ir pavardė) ir
adresas

Autorizacijos liudijimo numeris
Autorizacijos liudijimo data
Autorizacijos liudijimo galiojimo
pabaigos data

Pavadinimas
(vardas ir
pavardė)
Adresas

Recitt Benckiser Latvia SIA

Strēlnieku 1A-2, LV-1010 Ryga,
Latvija.
BSV.10- 4863 (16.6.1. 10.14)-(A02VAP931750(01/02/03/04)/A-16-120)
2016 m. rugpjūčio 18 d.
2024 m. balandţio 30 d.

1.3. Grupei priskiriamų produktų gamintojas (-ai)
Gamintojo pavadinimas
Reckitt Benckiser (UK) Ltd.
Gamintojo adresas
Sinfin Lane, Derby, Derbyshire DE24 9GG Jungtinė
Karalystė
Gamybos vietos
Netaikoma
Gamintojo pavadinimas

Reckitt Benckiser Production (Poland) sp z.o.o.

Gamintojo adresas
Gamybos vietos
Gamintojo pavadinimas
Gamintojo adresas
Gamybos vietos

Ul Okunin 1, 05-100 Nowy Dwor, Mazowiecki,
Lenkija
Netaikoma
P.P.H.U. TRANS-CHEM
ul. Przemysłowa 5, 05-100, Nowy Dwor Mazowiecki,
Lenkija
Netaikoma

1.4. Veikliosios (-iųjų) medţiagos (-ų) gamintojas (-ai)*
Veiklioji medţiaga
Gamintojo pavadinimas
Gamintojo adresas

Vandenilio chlorido rūgštis
Ineos Chlor Limited
South Parade, PO Box 9, Runcorn, Cheshire, WA7 4JE
Jungtinė Karalystė
Gamybos vietos
Netaikoma
Gamintojo pavadinimas
BASF SE
Gamintojo adresas
Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein,
Rheinland-Pfalz
Vokietija
Gamybos vietos
Netaikoma
Gamintojo pavadinimas
PCC Rokita SA
Gamintojo adresas
ul. Sienkiewicza 4,
56-120 Brzeg Dolny
Lenkija
Gamybos vietos
Netaikoma
Gamintojo pavadinimas
Brenntag Polska Sp. z.o.o.
Gamintojo adresas
ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
Lenkija
Gamybos vietos
Netaikoma
Gamintojo pavadinimas
Industrial Chemicals Limited
Gamintojo adresas
Hogg Lane, Grays, Essex, RM17 5DU
Jungtinė Karalystė
Gamybos vietos
Netaikoma
Gamintojo pavadinimas
Borregaard AS
Gamintojo adresas
PO Box 162
Sarpsborg, N-1071, Norvegija
Gamybos vietos
Netaikoma
*duomenys apie veikliųjų medţiagų gamintoją pateikiami asmens, kuriam išduotas biocidinių produktų
grupės autorizacijos liudijimas, sutikimu.

2. Produktų grupės sudėtis ir formuliacija
2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie grupės sudėtį**
Bendrasis
pavadinimas
Vandenilio chlorido
rūgštis

IUPAC
pavadinimas

Funkcinė
paskirtis

Vandenilio
chlorido
rūgštis

Veiklioji
medţiaga

CAS
numeris

EB numeris Kiekis
(proc.)
Min

netaikoma

231-595-7

Max

6,75 6,75

Pilna sudėtis pateikta R4BP
**sudėtis tretiesiems asmenims pateikiama asmens, kuriam išduotas biocidinių produktų grupės
autorizacijos liudijimas, sutikimu.
2.2. Formuliacijos tipas
Paruoštas naudoti skystis
3. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)
1 lentelė. 1 naudojimas. Unitazų paviršių dezinfekavimas profesionaliems/apmokytiems
profesionaliems vartotojams.
2 produktų tipas. Dezinfekantai, kurie nėra skirti tiesioginiam
Produkto tipas
ţmonių ar gyvūnų naudojimui.
Naudoti kaip unitazų paviršių dezinfekantą.
Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas
Plataus poveikio dezinfekantas prieš bakterijas, grybelius,
Kontroliuojamas
mieles, virusus ir bakterijų sporas.
organizmas (įskaitant
vystymosi stadiją)
Dezinfekcinis unitazų valiklis.
Naudojimo sritis
Naudojimo metodas (-ai) Nukreipti butelio antgalį po unitazo apvadu ir išspausti
produkto. Naudoti produkto kiekį, kuris visiškai padengtų
unitazą.
Naudojimo norma (-os) Vienkartinis panaudojimo kiekis apie 80 ml.
Daţnis: Neribojamas. Naudoti pagal poreikį. Naudoti neskiestą.
ir dažnis
Apmokyti profesionalieji / profesionalieji vartotojai
Vartotojų kategorija (os)
Nepermatomas didelio tankio polietileno (HDPE) butelis, kurio
Pakuočių dydžiai ir
talpa 500 ml, 750 ml, 900 ml ir 1000 ml.
pakuočių medžiaga
2 lentelė. 2 naudojimas. Unitazų paviršių dezinfekavimas neprofesionaliems vartotojams.
2 produktų tipas. Dezinfekantai, kurie nėra skirti tiesioginiam
Produkto tipas
ţmonių ar gyvūnų naudojimui.
Naudoti kaip unitazų paviršių dezinfekantą.
Jeigu taikytina, tikslus
autorizuoto naudojimo
aprašas
Plataus poveikio spektro dezinfekantas prieš bakterijas,
Kontroliuojamas

grybelius, mieles, virusus ir bakterijų sporas.
organizmas (įskaitant
vystymosi stadiją)
Dezinfekcinis unitazų valiklis.
Naudojimo sritis
Naudojimo metodas (-ai) Nukreipti butelio antgalį po unitazo apvadu ir išspausti
produkto. Naudoti produkto kiekį, kuris visiškai padengtų
unitazą.
Naudojimo norma (-os) Vienkartinis panaudojimo kiekis apie 80 ml.
Daţnis: Neribojamas. Pagal poreikį. Naudoti neskiestą.
ir dažnis
Neprofesionalieji vartotojai
Vartotojų kategorija (os)
Nepermatomas didelio tankio polietileno (HDPE) butelis, kurio
Pakuočių dydžiai ir
talpa 500 ml, 750 ml, 900 ml ir 1000 ml.
pakuočių medžiaga
4. Pavojingumo ir atsargumo frazės
Grupei priskiriamų produktų klasifikavimas ir ţenklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Klasifikavimas
Pavojingumo kategorija
Netaikoma
Pavojingumo frazė
Netaikoma
Ţenklinimas
Signaliniai ţodţiai
Pavojingumo frazės

Atsargumo frazės

Piktogramos

Pavojinga
H290 Gali ėsdinti metalus;
H314 Smarkiai nudegina odą ir paţeidţia akis;
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius
pakitimus.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. (tik
neprofesionaliems vartotojams);
P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę (tik neprofesionaliems
vartotojams);
P405+P234 Laikyti uţrakintą. Laikyti tik originalioje
talpykloje;
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas;
P280 Mūvėti apsaugines pirštines. (tik profesionaliems
vartotojams);
P301 + P330 + P331+P310 PRARIJUS: išskalauti burną.
Neskatinti vėmimo. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ
KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į
gydytoją;
P304 + P340 ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam
būtina patogi padėtis, leidţianti laisvai kvėpuoti;
P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: kelias minutes
atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie
yra ir jeigu lengvai tai galima padaryti. Toliau plauti akis;
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką;
P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į atliekas pagal
nacionalinius reikalavimus.

Ženklinimas: žr. 4 punktą.
4. Naudojimo taisyklės
5.1. Naudojimo instrukcija
Neprofesionaliajam ir profesionaliajam naudojimui (1 ir 2 naudojimai)
Valant ir dezinfekuojant unitazą, pakelti unitazo dangtį ir atsargiai nukreipti antgalį po
unitazo apvadu. Spausti ir lėtai padengiant vidinį unitazo paviršių. Išspausti pakankamai
skysčio, kad būtų pilnai padengtas visas unitazo paviršius. Valant unitazą, produkto palikti 1,
5, 10, 30 min., po to valyti šepečiu ir nuleisti vandenį. Atliekant dezinfekciją, produkto
palikti 60 min., valyti šepečiu ir nuleisti vandenį. Valant ar dezinfekuojant unitazą,
rekomenduojama mūvėti pirštines.
Pastabos dėl rizikos mažinimo priemonių:
Nenaudoti kartu su balikliais ar kitomis valymo priemonėmis;
Saugoti, kad produkto nepatektų į aplinką;
Pakuotės/talpyklos dangtelis turi atitikti techninius brėţinius, nustatytus PAR (produkto
vertinimo ataskaitoje).
5.2. Išsami informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį neigiamą poveikį, pirmosios pagalbos
instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką
Poveikis žmonių sveikatai
Smarkiai nudegina odą ir paţeidţia akis. Cheminius nudegimus nedelsiant turi gydyti
gydytojas.
Įkvėpimas:
ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidţianti laisvai
kvėpuoti. Jeigu nepageidaujamas poveikis sveikatai nepraeina arba yra stiprus, skambinti į
APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
Sąlytis su oda:
PATEKUS ANT ODOS (ar plaukų): nedelsiant nuvilkti visus uţterštus drabuţius. Odą
nuplauti vandeniu. Jeigu nepageidaujamas poveikis sveikatai nepraeina arba yra
stiprus,skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba
kreiptis į gydytoją. Uţterštus drabuţius išskalbti prieš vėl juos uţsivelkant.
Patekimas į akis:
PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu
jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į
APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.
Nurijimas:
PRARIJUS: išskalauti burną. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ
KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Jeigu asmuo be
sąmonės, niekada nieko nedėti jam į burną. Jeigu asmuo be sąmonės, paguldyti į gaivinimo
padėtį ir nedelsiant suteikti medicinos pagalbą.
Rekomendacija vartotojams: nuplauti rankas ir atvirą odą prieš valgant ir po naudojimo.
Poveikis aplinkai
Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į
aplinką. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į atliekas pagal nacionalinius reikalavimus.
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas
(8 5) 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt.

5.3. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos
Produkto šalinimo metodai: bet kokios uţterštos medţiagos turi būti šalinamos kaip
pavojingos atliekos.Produktas ir jo pakuotės turi būti pašalintos saugiai. Produktą šalinti
laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.
Pakuotės (talpyklos) šalinimo metodai: jei įmanoma, vengti atliekų susidarymo ir maţinti jų
kiekį. Pakuotę šalinti saugiai, laikantis laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.
Pakuotės ir talpyklos gali būti perdirbtos, tik jei visiškai ištuštintos.
Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų,
pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos
priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui,
perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo maţiau jų būtų šalinama
sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose. Panaudotų biocidinių produktų
pakuotėse gali išlikti pavojingų produkto likučių, todėl šios pakuotės, produkto likučiai turi
būti tvarkomi saugiu aplinkai ir ţmonių sveikatai būdu. Atliekos turi būti perduodamos
atliekų tvarkymo leidimus turinčioms įmonėms, kurios perdirbs/šalins atliekas maţiausiai
aplinkai, ţmonių sveikatai pavojingu būdu, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų
nuostatų. Tokiu būdu bus išvengta pavojingų medţiagų patekimo į dirvoţemį, vandenį ir
ţmogaus organizmą per aplinką.
5.4. Produkto saugojimo sąlygos ir galiojimo laikas laikant įprastomis saugojimo sąlygomis
Laikyti originalioje talpykloje (pakuotėje), nuo saulės apsaugotoje, sausoje, vėsioje ir gerai
vėdinamoje vietoje, atokiai nuo nesuderinamų medţiagų, maisto ir gėrimų. Atskirti nuo
šarmų. Iki naudojimo talpyklas laikyti sandariai uţdarytas. Talpyklas, kurios buvo
atidarytos, rūpestingai uţsandarinti ir laikyti stačias. Nelaikyti nepaţenklintose talpyklose.
Produkto tinkamumo naudoti terminas yra 24 mėnesiai
6. Kita informacija
Autorizacijos liudijimo turėtojas privalo paţenklinti produktą ir parengti saugos duomenų
lapą pagal šiame liudijime nustatytas sąlygas;
Naudotojas produkto etiketėje turėtų būti perspėtas apie akių dirginimą paruoštu produktu;
Etiketėje turi būti nurodoma:
Partijos numeris:
Galiojimo laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.
Pakuotė (l):
Gamintojai: Reckitt Benckiser (UK) Ltd, Sinfin Lane, Derby, Derbyshire DE24 9GG
Jungtinė Karalystė; Reckitt Benckiser Production (Poland) sp z.o.o., Ul Okunin 1, 05-100
Nowy Dwor, Mazowiecki, Lenkija; P.P.H.U. TRANS-CHEM, ul. Przemysłowa 5, 05-100,
Nowy Dwor Mazowiecki, Lenkija..
Liudijimas išduotas: Recitt Benckiser Latvia SIA, Strēlnieku 1A-2, LV-1010 Ryga, Latvija.
Biocidinio
produkto
autorizacijos
liudijimas
BSV.10-4863(16.6.1.10.14)-(A02VAP931750(01/02/03/04)/A-16-120), galioja iki 2024-04-30.

