
OHUTUSKAART:
SLIDE XL

Läbivaatamise kuupäev: kolmapäev, 16. detsember 2020

S96.48

1 JAGU Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine:

1.1 Tootetähis:

SLIDE XL

UFI: /

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata :

/

Kontsentratsioon kasutamisel: /

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta:

SGI Industries LTD

Suite 1, Franklyn House,Daux Road,Billingshurst

RH14 9SJ WEST SUSSEX

Telefon: +4408452601990 — E-post: info@sgiindustries.com — Veebileht: http://www.sgiindustries.com/

1.4 Hädaabitelefoninumber:

08454647

2 JAGU Ohtude identifitseerimine:

2.1 Aine või segu klassifitseerimine:
Aine või segu klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) 1272/2008:

H222 Flam. Aerosol 1  H229  H315 Skin Irrit. 2  H411 Aquatic Chronic 2

2.2 Märgistuselemendid:

Piktogrammid:

Tunnussõna:

Ettevaatust
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Ohulaused:

H222 Flam. Aerosol 1: Eriti tuleohtlik aerosool.
H229: Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
H315 Skin Irrit. 2: Põhjustab nahaärritust.
H411 Aquatic Chronic 2: Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused:

P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest
süüteallikatest. Mitte suitsetada.

P251: Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.
P273: Vältida sattumist keskkonda.
P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P362+P364: Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P410+P412: Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F.

Sisaldab:

puudub

2.3 Muud ohud:

puudub

3 JAGU Koostis/teave koostisainete kohta :

Butaan (<0,01% butadieen-1,3) ≤ 60 % CASi number: 106-97-8
EINECS: 203-448-7
REACHi registreerimisnumber: Annex V
CLP klassifikatsioon: H220 Flam. Gas 1

Isobutaan ≤ 30 % CASi number: 75-28-5
EINECS: 200-857-2
REACHi registreerimisnumber:
CLP klassifikatsioon: H220 Flam. Gas 1

heptaan ≤ 10 % CASi number: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
REACHi registreerimisnumber: 01-2119457603-38
CLP klassifikatsioon: H225 Flam. Liq. 2

H304 Asp. Tox. 1
H315 Skin Irrit. 2
H336 STOT SE 3
H400 Aquatic Acute 1
H410 Aquatic Chronic 1

Propaan ≤ 5 % CASi number: 74-98-6
EINECS: 200-827-9
REACHi registreerimisnumber: Annex V
CLP klassifikatsioon: H220 Flam. Gas 1

Kõikide selles jaos mainitud ohulausete täistekstid on esitatud 16. jaos.

4 JAGU Esmaabimeetmed :
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4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus:

Kui esinevad tõsised või pidevad häired, pöörduda alati viivitamatult arsti poole.

Nahale sattumisel: eemaldada saastunud rõivad, loputada rohke veega, vajadusel pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel: esmalt  loputada  pikaajaliselt  veega  (eemaldada  kontaktläätsed,  kui  neid  on  kerge

eemaldada), seejärel pöörduda arsti poole.
Allaneelamisel: loputada suud, mitte kutsuda esile oksendamist, viia viivitamatult haiglasse.
Sissehingamisel: viia värske õhu kätte, asetada püstiselt istuma, lasta puhata ja viia haiglasse.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju:

Nahale sattumisel: puudub
Silma sattumisel: punetus
Allaneelamisel: kõhulahtisus, peavalu, kõhukrambid, unisus, oksendamine
Sissehingamisel: puudub

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta:

puudub

5 JAGU Tulekustutusmeetmed:

5.1 Tulekustutusvahendid:

CO2, vaht, pulber, pihustatud vesi

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud:

puudub

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele:

Nõuanded tuletõrjujatele: puudub

6 JAGU Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda:

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras:

Mitte  astuda  mahaläinud  ainetesse  ega  puudutada  neid.  Seista  tuulepoolses  küljes,  et  vältida  suitsu,  tolmu  ja  aurude
sissehingamistEemaldada kõik saastunud rõivad ja kasutatud saastunud kaitsevahendid ning kõrvaldada need ohutult.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed:

vältida toote sattumist kanalisatsiooni või veekogudesse.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:

Koguda mahaläinud aine kokku, säilitada sobivates anumates. Võimalusel eemaldada absorbeeriva materjali abil.

6.4 Viited muudele jagudele:

Lisateavet leiab 8. ja 13. jaost.

7 JAGU Käitlemine ja ladustamine :

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud:

käsitseda ettevaatlikult, et vältida mahapaiskumist.
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7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused:

hoida suletud anumas kinnises, külmavabas ja ventileeritud ruumis.

7.3 Erikasutus:

/

8 JAGU Kokkupuute ohjamine/isikukaitse:

8.1 Kontrolliparameetrid:

3. jao ohtlike ainete nimekiri, mille kohta on teada läve piirväärtus

Butaan (<0,01% butadieen-1,3) 2,370 mg/m³, Propaan 1,800 mg/m³, heptaan 1,664 mg/m³

8.2 Kokkupuute ohjamine:

Hingamiskaitse: hingamisteede  kaitsmine  pole  vajalik.  Ärritava  kokkupuute  korral  kasutada  ABEK  tüüpi
gaasimaski. Vajadusel kasutada koos piisava väljatõmbeventilatsiooniga.

Naha kaitsmine:
käsitsemine nitriilkinnastega (EN 374).  Läbitungivusaeg:  >480'  Materjali  paksus:  0,35 mm.
Enne  kasutamist  inspekteerida  kindaid  hoolega.  Kindad  võtta  käest  õigesti,  puutumata
paljaste kätega nende välispinda. Sobivust kindla töökoha jaoks tuleb uurida kaitsekinnaste
tootjalt. Käed tuleb pesta ja kuivatada.

Silmade
kaitsmine:

hoida  silmapesupudelit  käeulatuses.  Tihedad  kaitseprillid.  Erandlike  töötlusprobleemide
korral kanda näokaitset ja kaitseülikonda.

Muud
kaitsevahendid:

läbitungimatud  riided.  Kaitsevahendite  valik  sõltub  ohtlike  ainete  kontsentratsioonist  ja
kogusest vastavas töökohas.

9 JAGU Füüsikalised ja keemilised omadused :

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste koht:

sulamis-/külmumispunkt: /
keemise algpunkt ja
keemisvahemik:

-42 °C — 99 °C

pH: /
1% vesilahuse pH: /
aururõhk/20°C,: /
auru tihedus: ei ole kohaldatav
suhteline tihedus, 20°C: 0,8000 kg/l
välimus/20°C: vedelik
leekpunkt: -4 °C
süttivus (tahke, gaasiline): ei ole kohaldatav
isesüttimistemperatuur: /
ülemine süttivus- või plahvatuspiir,
(Vol %):

/

alumine süttivus- või plahvatuspiir,
(Vol %):

/

plahvatusohtlikkus: ei ole kohaldatav
oksüdeerivus: ei ole kohaldatav
lagunemistemperatuur: /
Vees lahustuvus: pole lahustuv
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jaotustegur: n-oktanool/-vesi: ei ole kohaldatav
lõhn: iseloomulik
lõhnaläv: ei ole kohaldatav
Dünaamiline viskoossus, 20 °C: 1 mPa.s
Kinemaatiline viskoossus, 40 °C: 1 mm²/s
aurustumiskiirus (n-BuAc = 1): 4,300

9.2 Muu teave:

Lenduv orgaaniline ühend (VOC): 92,11 %
Lenduv orgaaniline ühend (VOC): 291,036 g/l
Püsiva põlemise katse : /

10 JAGU Püsivus ja reaktsioonivõime :

10.1 Reaktsioonivõime:

tavatingimustel püsiv.

10.2 Keemiline stabiilsus:

väga kõrged või madalad temperatuurid.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus:

puudub

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida:

Hoida päikesevalguse eest ja mitte hoida temperatuuridel üle +50 °C.

10.5 Kokkusobimatud materjalid:

hoida eemal süttimisallikatest

10.6 Ohtlikud lagusaadused:

tavakasutusel ei lagune

11 JAGU Teave toksilisuse kohta:

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta:

H315 Skin Irrit. 2: Põhjustab nahaärritust.

Arvutuslik äge mürgisus, ATE -
suukaudne:

/

Arvutuslik äge mürgisus, ATE -
nahakaudne:

/

Butaan (<0,01% butadieen-1,3) LD50 suukaudne, rott:: ≥ 5 000 mg/kg
LD50 nahakaudne, rott:: ≥ 5 000 mg/kg
LC50 sissehingamisel, rott, 4 h: ≥ 50 mg/l

Isobutaan LD50 suukaudne, rott:: ≥ 5 000 mg/kg
LD50 nahakaudne, rott:: ≥ 5 000 mg/kg
LC50 sissehingamisel, rott, 4 h: ≥ 50 mg/l
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heptaan LD50 suukaudne, rott:: 2 000 mg/kg
LD50 nahakaudne, rott:: ≥ 5 000 mg/kg
LC50 sissehingamisel, rott, 4 h: ≥ 50 mg/l

Propaan LD50 suukaudne, rott:: ≥ 5 000 mg/kg
LD50 nahakaudne, rott:: ≥ 5 000 mg/kg
LC50 sissehingamisel, rott, 4 h: ≥ 50 mg/l

12 JAGU Ökoloogiline teave:

12.1 Toksilisus:

Lisateave puudub

12.2 Püsivus ja lagunduvus:

Lisateave puudub

12.3 Bioakumulatsioon:

Lisateave:
Butaan (<0,01% butadieen-1,3) log Pow: 2,890

12.4 Liikuvus pinnases:

Vee ohuklass, WGK (AwSV): 2
Vees lahustuvus: pole lahustuv

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine:

Lisateave puudub

12.6 Muud kahjulikud mõjud :

Lisateave puudub

13 JAGU Jäätmekäitlus:

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid:

Toote  juhtimine  kanalisatsiooni  on  keelatud.  Toote  peab  kõrvaldama  litsentseeritud  teenusepakkuja.  Alati  peab  järgima
võimalikke piiravaid kohalikke eeskirju.

14 JAGU Veonõuded:

14.1 ÜRO number:

1950

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus:

UN 1950 aerosoolid, tuleohtlikud, 5F, (D)

14.3 TTranspordi ohuklass(id):

Klass(id): 5F
Ohu tunnusnumber: ei ole kohaldatav
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14.4 Pakendirühm:

ei ole kohaldatav

14.5 Keskkonnaohud:

keskkonnaohtlik

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele:

Ohu iseloom: Tuleoht. Plahvatusoht. Sisu võib kuumutamisel plahvatada.
Lisajuhised: Varju. Hoia madalatest kohtadest eemale

15 JAGU Reguleerivad õigusaktid:

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid:

Vee ohuklass, WGK (AwSV): 2
Lenduv orgaaniline ühend (VOC): 92,110 %
Lenduv orgaaniline ühend (VOC): 291,036 g/l
Koostis vastavalt direktiivile (EÜ)
648/2004:

alifaatsed süsivesinikud > 30%

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:

Andmed puuduvad

16 JAGU Muu teave:

Ohutuskaardil kasutatud lühendite selgitus:

ADR: Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe
ATE: Acute Toxicity Estimate
BCF: Biokontsentratsioonitegur
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Kemikaalide klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine
EINECS: Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu
LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects
LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects
Nr.: number
PTB: püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline
TLV: Läve piirväärtus
UFI: Unique Formula Identifier
vPvB: väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad ained
WGK: Vee ohuklass
WGK 1: veele pisut ohtlik
WGK 2: veele ohtlik
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WGK 3: veele väga ohtlik

Ohutuskaardil kasutatud ohulausete selgitus:

H220  Flam.  Gas  1: Eriti  tuleohtlik  gaas.  H222  Flam.  Aerosol  1: Eriti  tuleohtlik  aerosool.
H225  Flam.  Liq.  2: Väga  tuleohtlik  vedelik  ja  aur.  H229: Mahuti  on  rõhu  all:  kuumenemisel  võib  lõhkeda.
H304  Asp.  Tox.  1: Allaneelamisel  või  hingamisteedesse  sattumisel  võib  olla  surmav.  H315  Skin  Irrit.  2: Põhjustab
nahaärritust.  H336  STOT  SE  3: Võib  põhjustada  unisust  või  peapööritust.  H400  Aquatic  Acute  1: Väga  mürgine
veeorganismidele.  H410  Aquatic  Chronic  1: Väga  mürgine  veeorganismidele,  pikaajaline  toime
H411 Aquatic Chronic 2: Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Arvutusmeetod CLP:

Arvutusmeetod

Läbivaatamise põhjus, muudatused järgmistes jagudes:

Jagu: 15.1

Ohutuskaardi viitenumber:

ECM-108033,00

See ohutuskaart on koostatud vastavalt määruse (EÜ) nr 2015/830 lisale II/A. Klassifikatsioon on arvutatud vastavalt määrusele
(EÜ) nr 1272/2008 ja selle parandustele. See on koostatud ülima hoolega. Sellegipoolest ei saa me võtta vastutust kahju eest,
mille võib põhjustada nende andmete või asjaomase toote kasutamine. Kui valmistist soovitakse kasutada eksperimentideks või
uuel kasutusalal, peab kasutaja ise läbi viima materjali sobivuse ja ohutuse uuringu.
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