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

Kindlaksmääratud kasutusviisid Kiirelt tarduv mört

SGI Industries Ltd
Suite 1, Franklyn House
Daux Road
Billingshurst
West Sussex
RH14 9SJ

Tel: +44(0)845 260 1990
(E–R 09.00–17.00)
Faks: +44(0)845 260 1995
E-post: info@sgiindustries.com  Veebileht: www.sgiindustries.com

1.4. Hädaabitelefoni number

Hädaabi telefon NHS 111 Iirimaa 116117

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine
Klassifikatsioon
Füüsilised ohud

Ohud tervisele

Keskkonnaalased ohud

Pole klassifitseeritud

Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H335

Pole klassifitseeritud

2.2. Märgistuselemendid

Piktogramm

Tunnussõna

Ohulaused

Hoiatus

H315 Põhjustab nahaärritust.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
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1.1 Tootetähis
Toote nimetus

Toote tarnija andmed

Tarnija

1. JAGU: Aine/segu ja firma/ettevõtte tunnusandmed



Hoiatuslaused

Sisaldab

P264 Pärast käitlemist pesta ainega kokku puutunud nahk hoolikalt.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada kasutusest vastavalt kohalikele eeskirjadele.
P402+P404 Hoida kuivas. Hoida suletud mahutis.
Kasutada kuue kuu jooksul alates tootmiskuupäevast.

KALTSIUMOKSIIDI

2.3. Muud ohud

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

3.2. Segud

KVARTSLIIV 

EÜ number: 238-878-4

Klassifikatsioon Klassifikatsioon (67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ)

KALTSIUMOKSIID 

Klassifikatsioon 
 
 

 

Klassifikatsioon (67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ)

Riski- ja ohulausete täistekstid on 16. jaos.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Sissehingamise korral

Allaneelamise korral

Nahale sattumise korral

Silma sattumise korral

Esmaabiandjate kaitse

Viia kannatanu värske õhu kätte, hoida soojas ja mugavas puhkeasendis, mis võimaldab 
kergesti hingata. Kui vaevused ei kao, pöörduda arsti poole.

Loputada kohe suud ning juua rohkelt vett. Kui kannatanul on ebamugav või ta on alla 
neelanud suure koguse (täiskasvanul 50–100 ml): toimetada haiglasse ja anda kaasa 
ohutuskaart.

Saastunud riided viivitamatult seljast võtta ning pesta nahka seebi ja veega Pöörduda arsti 
poole, kui sümptomid on rasked või püsivad pärast pesemist.

Loputada viivitamatult rohke veega kuni 15 minutit. Eemaldada kontaktläätsed, kui need on, 
ning avada silmalaud. Kui ärritus püsib: Pöörduda arsti poole ning võtta kaasa ohutuskaart.

Esmaabitöötajad peavad mis tahes päästetöödel kandma sobivaid isikukaitsevahendeid.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Üldine teave Täiendavat teavet terviseriskide kohta vt 11. jaost.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta
5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad tulekustutusvahendid Toode ei ole süttiv. Kasutada ümbritseva põlengu jaoks sobivaid tulekustutusvahendeid.
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5.2. Aine või seguga seotud eriohud
5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Spetsiaalsed kaitsevahendid 
tuletõrjujatele

Kanda ümbritsevate materjalidega arvestades sobivaid kaitsevahendeid.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Isikukaitsemeetmed Kanda selle ohutuskaardi 8. jaos kirjeldatud kaitserõivastust.

6.2. Keskkonnaalased ettevaatusabinõud

Keskkonnaalased ettevaatusabinõud Vältida sattumist kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastamismeetodid Vältida tolmu teket ja levimist. Koguda lekkinud aine taaskasutamiseks või 
kõrvaldamiseks suletud mahutitesse ning toimetada litsentsitud jäätmekäitlejale.

6.4. Viited teistele jagudele

Viited teistele jagudele Jäätmekäitluse kohta vt 13. jagu.

7. JAGU: Käitlemine ja hoidmine

7.1. Ettevaatusabinõud ohutuks käitlemiseks

Ettevaatusabinõud kasutamisel

Nõuanded üldise tööhügieeni 
kohta

Vältida kokkupuudet naha, silmade ja rõivastega.

Toote kasutamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud

Ohutusnõuded ladustamisel Ladustada tihedalt suletud originaalmahutis kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas.

7.3. Erikasutus(ed)

Erikasutus(ed) Selle toote kindlaksmääratud kasutusalad on märgitud punktis 1.2.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrollparameetrid
Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas
KVARTSLIIV 

Pikaajalise kokkupuute piirnorm (aja-kaalu keskmine piirnorm: 8 tundi): WEL  

WEL = piirnorm töökohal (Workplace Exposure Limit)

8.2. Kokkupuute ohjamine

Kaitsevarustus

Asjakohased tehnilised 
vahendid

Silmade/näo kaitse

Kuna see toode sisaldab koostisaineid, mille kohta kehtivad kokkupuute piirnormid, 
tuleb kasutada suletud protsessi, kohtväljatõmmet või teisi tehnilisi vahendeid, et 
hoida töötajate kokkupuude allpool mis tahes kehtestatud või soovitatavaid 
piirnorme juhul, kui kasutamisega kaasneb tolmu, suitsu, gaasi, auru või udu teke.

Silmade ja näo kaitseks mõeldud isikukaitsevahendid peavad vastama Euroopa 
standardi EN 166 nõuetele.
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Käte kaitse
Muu nahapinna ja 
keha kaitse

Hügieenimeetmed 

Hingamisteede kaitse

Kanda kaitsekindaid.

Kanda sobivaid rõivaid, et vältida toote nahale sattumist.

Pesta iga töövahetuse lõpus, enne sööki ja suitsetamist ning tualettruumi kasutamist.

Kui ventilatsioon on ebapiisav, tuleb kanda sobivat hingamiskaitsevahendit.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus

Värvus

Lõhn

Sulamispunkt

Pulber

Hall

Lõhnatu

Vesilahuses umbes 12–13. 

Pole kohaldatav.

Pole kohaldatav.

Pole kohaldatav.

Pole kohaldatav.

Pole kohaldatav.

Pole kohaldatav.

Algkeemispunkt ja keemisvahemik

Leekpunkt

Aurustumiskiirus

Süttivus (tahkena, gaasilisena)

Aururõhk

Suhteline tihedu

9.2. Muu teave

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime
10.2. Keemiline stabiilsus

Püsivus Tavapärastel keskkonnatemperatuuridel ja nõuetekohase kasutamise korral stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus
10.4. Tingimused, mida tuleb vältida
10.5. Kokkusobimatud materjalid
10.6. Ohtlikud lagusaadused

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta
Nahasöövitus/-ärritus
Inimnaha mudelkatse Ärritav.

Rasked silmakahjustused / silmaärritus
Rasked silmakahjustused / silmaärritus Eeldatav on söövitav mõju silmadele.

Nahka sensibiliseeriv
Nahka sensibiliseeriv Tundlikkust põhjustav.

Mürgisus sihtelundi suhtes (ühekordne kokkupuude)
Sihtelundid Hingamisteed, kopsud

Hingamisteedesse tõmbamise oht
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Hingamisteedesse tõmbamise oht Allaneelamise või hingamisteedesse sattumise korral võib olla kahjulik.

Sissehingamise korral

Nahale sattumise korral

Silma sattumise korral

Ärritab hingamisteid.

Võib tekitada allergilist nahareaktsiooni.

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Mürgisus

12.2. Püsivus ja lagundatavus
12.3. Bioakumulatsioonivõime

Liikuvus Toode ei ole vees lahustuv.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamise tulemused
12.6. Muud kahjulikud mõjud

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmekäitlusmeetodid

Üldine teave Kõrvaldada tootejäägid või kasutatud mahutid kohalikke määrusi järgides

14. JAGU: Veonõuded

Üldist Ei klassifitseerita transpordil ohtlikuks.

14.1. ÜRO number
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus
14.3. Veose ohuklass(id)
14.4. Pakkegrupp
14.5. Keskkonnaalased ohud
14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajale
14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL73/78 ja IBC koodeksiga

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1. Aine või seguga seotud ohutus-, tervisekaitse- ja keskkonnaalased õigusaktid

EL õigusaktid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsembrist 2008 (koos 
muudatustega), mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja 
pakendamist.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsembrist  2006 (koos 
muudatustega), mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja 
piiramist (REACH).

15.2. Kemikaaliohutuse hinnang

Kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud.

16. JAGU: Muu teave

Väljaandja

Versiooni kuupäev

Ohutuskaardi number

Kvaliteedi-, ohutus-, tervise- ja keskkonnajuht

14.09.2015

20402
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12.4. Liikuvus pinnases



Ohulausete täistekst H315 Põhjustab nahaärritust.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H332 Sissehingamisel kahjulik.
H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

Teave puudutab ainult konkreetset nimetatud materjali ega pruugi kehtida juhul, kui seda materjali kasutatakse koos mis 
tahes muude materjalidega või mis tahes muu protsessiga. Teave on ettevõtte parimate teadmiste kohaselt ja väljaandmise 
kuupäeva seisuga täpne ja usaldusväärne. Kuid me ei anna teabe täpsuse, usaldusväärsuse ega täielikkuse kohta mingit 
otsest ega kaudset kinnitust ega garantiid. Kasutaja on kohustatud otsustama, kas meie antud teave on tema otstarbeks 
sobiv.
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