
Väljaandmise kuupäev:    16.03.20171. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE
TOOTE NIMI: Trough Urinal Screen (Mango)
SOOVITATAV KASUTUSALA: Lõhnaeemaldi. Ainult profikasutuseks.
KASUTUSPIIRANGUD: Ainult ettenähtud otstarbeks
OHUTUSKAARDI TARNIJA:

SGI Industries Ltd
Suite 1, Franklyn House
Daux Road
Billingshurst
West Sussex    RH14 9SJ
Tel:   01403 782570
Faks:  01403 786739
E-post:         info@sgiindustries.com 
Veebileht:  www.sgiindustries.com 
Hädaabi telefon:   NHS111

2. jagu: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE
Üldteave:  Sisaldab väikeses koguses kemikaale, mis on ohtlikud tervisele ja
keskkonnale, kuid nii väikestes kogustes, et ei kujuta endast reaalset riski ei
tervisele ega ka keskkonnale.
Süttiv materjal.
2.1. Aine või segu klassifitseerimine
Klassifikatsioon
Füüsilised ohud  Klassifitseerimata
Ohud tervisele Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1 - H317
Keskkonnaohud Aquatic Chronic 3 - H412

2.2. Märgistuselemendid
Piktogramm

Tunnussõna: HOIATUS
Piktogrammid: Hüüumärk
Ohulaused:

H317: Võib tekitada allergilist nahareaktsiooni.
H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H412: Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused:
P273: Vältida sattumist keskkonda.
P280: Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
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P302 + P352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke veega.
P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist.
P333 + P313: Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
P501: Sisu/mahuti kõrvaldada kasutusest vastavalt riiklikele eeskirjadele.

Sisaldab järgmisi aineid: 2-bensüülideen-heptanaal, etüül 2,3-epoksü-3-fenüülbutüraat, eugenool, tsitraal, 2H-1-
BENSOPÜRAAN-2-OON, 3-metüül-4-(2,6,6-trimetüül-2-tsüklohekseen-1-üül)but-3-een-2-oon, 2,4-
dimetüültsükloheks-3-een-1-karboksaldehüüd

EL suunistele vastav märgistus
Xi: Ärritav

3. JAGU: KOOSTIS / TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA
Kemikaali identifitseerimine: Tahkest plastist, aeglase eraldumisega lõhnaeemaldusvalmistis pissuaari 
õhuvärskendi/lõhnaeemaldi kujul. Valmistatud pigmenteeritud termoplastist, mida on immutatud lõhnaseguga 
ning lõhna tähistava värviga. Ainult asutustes kasutamiseks.
Olek/kuju: Pissuaarivõre kaalub umbes 105 g.
CAS number: Pole kohaldatav, kuna toode on segu.
EINECS/ELINCS nr: Pole kohaldatav, kuna toode on segu.
Toode on kompleksne ainete segu, millest järgmised klassifitseeritud tervisele või keskkonnale ohtlikeks või 
millele on direktiivi 67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ mõistes kehtestatud ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas

Sisaldus  
(%)

60-80% 24937-78-8
ETÜLEEN-VINÜÜL 

ATSETAAT-KOPOLÜMEER

<0,1%
Pole 

kohaldatav
Pole 

kohaldatav Bakterid

<6% 5413-60-5 226-501-6

3a,4,5,6,7,7a-
heksahüdro-4,7-

metanoindeen-6-üül 
atsetaat

R52/53 H412 Aquatic Chronic 3 

<3,5% 104-67-6 203-225-4 Undekaan-4-oliid R52/53 H412 Aquatic Chronic 3 

<3,5% 17511-60-3 241-514-7

3a,4,5,6,7,7a-
heksahüdro-4,7-

metano-1H-indeen-6-üül 
propionaat

R36    

R51/53

Xi    

N

H319   

H411

Eye Irrit. 2  

Aquatic Chronic 2 

<3,5% 151-05-3 205-781-3
1,1-dimetüül-2-fenüületüül 

atsetaat
R52/53 H412 Aquatic Chronic 3 

<3,5% 120-51-4 204-402-9 BENSÜÜLBENSOAAT
R22    

R51/53

Xn       

N

H302      

H411

Acute Tox. 4  

Aquatic Chronic 2 

<3,5% 10094-34-5 233-221-8

alfa,alfa-
dimetüülfenetüül 

butüraat

R51/53 N H411 Aquatic Chronic 2 

<3,5% 106-27-4 203-380-8 3-metüülbutüül butüraat
R52/53 H226   

H412

Flam Liq. 3   

Aquatic Chronic 3 

CAS nr EÜ nr Aine
Ohumääratlus

(Dir. 67/548/EÜ) (Reg-nr 1272/2008)
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<3,5% 88-41-5 201-828-7 2-tert-butüültsükloheksüül 
atsetaat

R51/53 N H411 Aquatic Chronic 2 

<3,5% 122-99-6 204-589-7 2-FENOKSÜETANOOL R22   
R36

Xn       
Xi

H319       
H302

Eye Irrit. 2  
Acute Tox. 4

<3,5% 122-40-7 204-541-5 2-bensülideenheptanaal H317 Skin Sens. 1 
H411 Aquatic Chronic 2 

<3,5% 77-83-8 201-061-8 Etüül 2,3-epoksü-3-
fenüülbutüraat

R43  

R51/53

N H317       

H411

Skin Sens. 1B Aquatic 

Chronic 2 

<3,5% 97-53-0 202-589-1 Eugenool R36 Xi H319   

    Eye Irrit. 2
R43 H317

Skin Sens. 1B

<3,5% 8000-41-7 232-268-1 TERPINEOOL R36/38 Xi H315    
H319

Skin Irrit. 2  
Eye Irrit. 2 

<0,35% 5392-40-5 226-394-6 TSITRAAL R38 Xi H315 Skin Irrit. 2 
R43 H317 Skin Sens. 1 

<0,35% 91-64-5 202-086-7 2H-1-BENSOPÜRAAN-2-
OON

H302 Acute Tox. 4 

H317 Skin Sens. 1 

<0..53% 127-51-5 204-846-3
3-metüül-4-(2,6,6-

trimetüül-2-
tsüklohekseen-1-üül)but-3-

een-2-oon

R36/38  
R52/53    
R43

 Xi      
N

H315       
H319       
H317       
H411

Skin Irrit. 2  

Eye Irrit. 2  
Skin Sens. 1B  
Aquatic Chronic 2

<0,35% 68039-49-6 268-264-1 R36/38 Xi H315    
H319

Skin Irrit. 2  
Eye Irrit. 2 

R43 H317 Skin Sens. 1 
R52/53 H412 Aquatic Chronic 3 

Riski- ja ohulausete täistekstid on 16. jaos.
Märkused koostise kohta Meie parimate teadmiste kohaselt ei kuulu see toode REACH-määruse reguleerimisalasse

4. JAGU: ESMAABIMEETMED
4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus
Üldine teave Kui seda on võimalik ohutult teha, viia kannatanu viivitamatult 
kokkupuuteallikast eemale. Kuid tuleb kaaluda, ega kannatanu liigutamine ei põhjusta 
lisavigastusi.
Sissehingamine Viia kannatanu saasteallikast eemale. Viia kannatanu värske õhu kätte, hoida 
soojas ja mugavas puhkeasendis, mis võimaldab kergesti hingata. Kui hingamine seiskub, teha 
kunstlikku hingamist. Kui vaevused ei kao, pöörduda arsti poole. Allaneelamine Mitte kutsuda 
esile oksendamist. Asetada kannatanu küliliasendisse ning veenduda, et hingamine pole 
takistatud. Loputada suud veega. Pöörduda arsti poole.
Nahale sattumine Eemaldada saastunud rõivad, mis ei ole naha küljes kinni. Loputada 
kokkupuutekohta puhta veega. Kui vaevused ei kao, pöörduda arsti poole.
Silma sattumine Eemaldada kontaktläätsed ning avada silmalaud täielikult. Loputada kohe 
rohke veega. Loputada vähemalt 15 minutit ning pöörduda arsti poole.
4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju
Üldine teave Lahjendamata toode võib ärritada nahka ja silmi. Lahjendatud kemikaal võib 
põhjustada kerget nahaärritust. Lahjendatud kemikaali silma sattumise korral tuleb siiski 
tegutseda samamoodi nagu eespool kirjeldatud.
Sissehingamine Vahetut mõju pole oodata.
Allaneelamine Ilma sihiliku kuritarvitamiseta on see ebatõenäoline kokkupuuteviis. Võib 
ärritada limaskesti või põhjustada neis ebamugavustunnet.
Nahale sattumine Võib tekitada naha tundlikkust või allergilist reaktsiooni.
Silma sattumine Võib põhjustada silmade ärritust.

2,4-dimetüültsükloheks-3-
een-1-karboksaldehüüd
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4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta
Märkused arstile Loputada põhjalikult veega. Võib tekitada allergilist nahareaktsiooni
Ravida sümptomaatiliselt
5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED
5.1. Tulekustutusvahendid
Sobivad kustutusvahendid Toode ei ole süttiv. Kasutada ümbritseva põlengu jaoks sobivaid 
tulekustutusvahendeid.
5.2. Aine või seguga seotud eriohud
Eriohud Toode ei ole süttiv. Kuumutamisel võivad moodustuda ärritavad aurud.
5.3. Nõuanded tuletõrjujatele
Ettevaatusabinõud tulekustutamise ajal
Selle tootega seotud tulekahjude kustutamisel tuleb kanda kaitserõivastust ja hingamisteede 
kaitsevahendeid. Kustutusvett tuleb juhtida ja ohjata, hoides seda kanalisatsiooni ja 
veekogudesse sattumast.
Spetsiaalsed kaitsevahendid tuletõrjujatele
Kanda ülerõhumaskiga autonoomset hingamisaparaati (SCBA) ja sobivat kaitserõivastust

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 Aine lekkimisel või kontrollimatult veekogudesse 
sattumisel tuleb sellest teatada keskkonnaametit või muud vastavat reguleerivat organit. 
Vältida või minimeerida keskkonnasaaste tekkimist.
6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Puhastamismeetodid Koguda kokku ja paigutada sobivatesse märgistatud mahutitesse ning 
sulgeda tihedalt.
6.4. Viited teistele jagudele
Viited teistele jagudele Vt 8., 12. ja 13. jagu

7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE
7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud
Ettevaatusabinõud kasutamisel Pikaajalise kokkupuute ja/või suure kontsentratsiooniga 
aurude, pihu või udu korral kanda sobivaid kaitsevahendeid. Lugeda ja järgida tootja soovitusi.
7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Ohutusnõuded ladustamisel Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida ainult originaalmahutis.
Ladustada piiritletud alal, et vältida kanalisatsiooni ja/või veekogudesse sattumist.
7.3. Erikasutus(ed)
Erikasutus(ed) Pissuaari lõhnaeemaldusvõre

8. JAGU: KOKKUPUUTE VÄLTIMINE JA ISIKUKAITSEVAHENDID
Märkused koostisaine kohta: Kui on märgitud kokkupuute tase, tuleks riskihinnanguga 
määrata, kas on vajalik jälgida töökeskkonna atmosfääri. Tulemusi tuleks võrrelda töökoha 
piirnormi (WEL) ja/või tuletatud mittetoimiva taseme (DNEL) andmetega. 
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Tuletatud mittetoimiva taseme (DNEL) ja arvutusliku mittetoimiva sisalduse (PNEC) andmed on 
saadud ainetootjatelt vastavalt REACH-määrusele (EÜ määrus nr 1907/2006) ning neid kasutatakse 
sobivate riskivähendusmeetmete soovitamiseks, et vähendada kasutaja kokkupuudet ainega 
mitteohtliku tasemeni. Kui mõõdetud ja DNEL-iga jagatud kokkupuutetase kokkupuuteviisi kaudu on 
suurem kui 1, tuleb rakendada punktis 8.2 kirjeldatud kokkupuute ohjamise viise. Kui saame REACH-
määruse alusel uusi andmeid, edastatakse need ohutuskaardi uute versioonidena.
Tuletatud mittetoimiv tase Profikasutus - Sissehingamine; Pikaajaline süsteemne mõju: 8,07 mg/m3

Profikasutus - Sissehingamine; Pikaajaline kohalik mõju: 8,07 mg/m3

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus - Magevesi; 0,943 mg/l
- Merevesi; 0,0943 mg/l
- Katkendlik eraldumine; 3,44 mg/l
- Setted (magevee); 7,24 mg/kg
- Setted (merevee); 0,724 mg/kg
- Pinnas; 1,26 mg/kg
- Reoveepuhastid; 24,8 mg/l
Kaitsevarustus:

Isikukaitsevahendid Eespool märgitud isikukaitsevahendid ei ole Suurbritannia tervisele ohtlike 
ainete kontrollimise määruse (COSHH) kohane hinnang. Märgitud isikukaitsevahendite 
kasutamist tuleks kaaluda selle toote tootmise, levitamise, kasutamise ja lõpliku kõrvaldamise 
etappides. Tööandja on kohustatud tegema COSHH-/riskihindamise, et määrata sobival tasemel 
isikukaitsevahendid. Selle hinnangu toetamiseks tuleb kasutada allpool olevaid andmeid. Kui 
võimalik, tuleb manuaalsed protsessid asendada automatiseeritud või suletud protsessidega, et 
minimeerida tootega kokkupuudet.
Silmade/näo katse Kanda tuleb järgimisi kaitsevahendeid: Sobiva kaitsetaseme valimiseks vt 
standardit EN 166. Kemikaalipritsmete eest kaitsvad prillid.
Käte kaitse Kummi (naturaalne, lateks). Polüvinüülkloriid (PVC). Vt standardit EN 374. Neopreen.
Käte kaitse: Nitriilkindad 0,2 mm, läbitungimisaeg >240 minuti
Muu nahapinna ja keha kaitse
Paigaldada silmapesupunkt. Kaitseks pritsmete ja saastumise eest kanda sobivat kaitserõivastust. 
Jalatseid ja rõivaid valides on soovitatav lähtuda standarditest EN 13832 ja EN 943.
Hügieenimeetmed Eemaldada viivitamatult läbilaskvad rõivad, mis on saastunud, juhul kui need 
ei ole naha külge kinni jäänud. Saastunud rõivad pesta enne korduskasutamist.
Tagada silmapesukraani ja avariiduši olemasolu.
Hingamisteede kaitse Pole enamasti vajalik.
Kokkupuute ohjamine keskkonnas
Mitte lasta ainel saastada pinnavett ega põhjavett. Vt 6., 12. ja 13. jagu.
Üldised tervishoiu- ja ohutusmeetmed.
Enne mis tahes kemikaali(de) käsitsemist tuleb teha täielik riskihindamine. Riskihindamisel tuleks 
lähtuda Suurbritannia tervisele ohtlike ainete kontrollimise määrusest (COSHH) ning mis tahes 
muudest asjakohastest või valdkonnapõhistest suunistest kemikaalide kasutamise kohta.
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9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED
9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta
Välimus Aroomiõliga immutatud, termoplastist pissuaarivõre.
Värvus Oranž.
Lõhn Mango
Lõhnakünnis Pole kohaldatav.
pH Pole kohaldatav.
Sulamistemperatuur Pole kohaldatav.
Algkeemispunkt ja keemisvahemik Pole kohaldatav.
Leekpunkt Pole kohaldatav.
Aurustumiskiirus Pole kohaldatav.
Aurustumistegur Pole kohaldatav.
Süttivus (tahkena, gaasilisena) Pole kohaldatav.
Ülemine/alumine süttimis- või plahvatuspiir Pole kohaldatav.
Muu süttivus Pole kohaldatav.
Aururõhk Pole kohaldatav.
Aurutihedus Pole kohaldatav.
Suhteline tihedus Pole kohaldatav.
Mahutihedus Pole kohaldatav.
Lahustuvus Vees lahustuv.
Jaotuskoefitsient Pole kohaldatav.
Isesüttimistemperatuur Pole kohaldatav.
Lagunemistemperatuur Pole kohaldatav.
Viskoossus Määramata.
Plahvatusohtlikkus Pole kohaldatav.
Plahvatusohtlik leegi mõjul Ei peeta plahvatusohtlikuks.
Oksüdeerivad omadused Pole kohaldatav. Ei sisalda oksüdeerivaid koostisaineid.
9.2. Muu teave
Murdumisnäitaja Pole kohaldatav.
Osakeste suurus Pole kohaldatav.
Molekulmass Pole kohaldatav.
Lenduvus Pole kohaldatav.
Küllastuskontsentratsioon Pole kohaldatav.
Kriitiline temperatuur Pole kohaldatav.
Lenduvad orgaanilised ühendid Pole kohaldatav.
Plahvatusohtlikkus Ei ole klassifitseeritud plahvatusohtlikuks.
Nahka sensibiliseeriv
Nahka sensibiliseeriv: Kokkupuude nahaga võib põhjustada naha tundlikkust. 
Kantserogeensus
Kantserogeensus: Selle preparaadi koostisained ei muutu tavapärastes käitlemistingimustes 
kehas süsteemselt saadavaks. Seetõttu ei põhjusta see eeldatavalt vähktõbe. 
Reproduktiivtoksilisus
Reproduktiivtoksilisus – viljakus Selle preparaadi koostisained ei muutu tavapärastes kasutus- ja 
käitlemistingimustes kehas süsteemselt saadavaks. Selle tulemusena ei ole aine eeldatavalt 
toksiline ei reproduktiivsüsteemile ega arenevale lootele. 
Üldine teave Vt punkt 4.2.
Sissehingamine Tavapäraste kasutamistingimuste korral peetakse toodet väheohtlikuks.
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Allaneelamine Võib põhjustada suu, kurgu ja seedetrakti ärritust.
Kokkupuude nahaga Toode sisaldab väikest kogust sensibiliseerivat ainet, mis pärast korduvat kokkupuudet 
võib tundlikel inimestel esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Silma sattumine Ärritab silmi.

10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME
Püsivus: Tavatingimustes püsiv.
Välditavad tingimused: Vältida kõrget temperatuuri ja lahtist leeki.
Välditavad ained: Tugevalt oksüdeerivad ained.
Laguained: Tavapäraste ladustamistingimuste korral puuduvad.

11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA
Vahetu mõju: Koostisained sisaldavad väheses koguses lenduvaid lõhnakemikaale, mis võivad sisaldada 
väheses koguses aineid, mis on allaneelamisel kahjulikud ja/või ärritavad silmi ja nahka.
Krooniline mõju: Pole teada.
Terviseriskid:
SISSEHINGAMINE: Pikaajaline kokkupuude lenduvate koostisainetega ei põhjusta tõenäoliselt ärritust ega 
muud tervisele kahjulikku mõju.
ALLANEELAMINE: Reaalne tervisele kahjuliku mõju oht puudub.
KOKKUPUUDE NAHAGA: Reaalne tervisele kahjuliku mõju oht puudub.
SILMA SATTUMINE: Reaalne tervisele kahjuliku mõju oht puudub.

12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE
Ökotoksilisus Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
12.1. Mürgisus
Mürgisus Tavapärasel kasutamisel ei põhjusta eeldatavalt ohtu keskkonnale.
12.2. Püsivus ja lagundatavus
Püsivus ja lagundatavus Selle toote vedelad koostisained peaksid tavapärase kasutamise korral 
biolagunema.
12.3. Bioakumulatsioonivõime
Bioakumulatsioonivõime Eeldatavalt ei bioakumuleeru.
Jaotuskoefitsient Pole kohaldatav.
12.4. Liikuvus pinnases
Liikuvus Toode sisaldab aineid, mis on vees lahustuvad ning võivad levida veesüsteemides.
12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste 
hindamise tulemused
Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate (vPvB) 
omaduste hindamise tulemused
See toode ei sisalda püsivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks (PBT) ega väga püsivaks ja väga 
bioakumuleeruvaks (vPvB) klassifitseeritud aineid.
12.6. Muud kahjulikud mõjud
Muud kahjulikud mõjud Määramata.

13. JAGU: Jäätmekäitlus
13.1. Jäätmetöötlusmeetodid
Üldine teave Jäätmeid käideldes tuleb järgida toote käsitsemisega seotud ettevaatusabinõusid. Toote, 
selle lahuste, jääkide ja kõikide kõrvalsaaduste kõrvaldamine peab alati vastama keskkonnakaitse nõuetele 
ja jäätmekäitluse õigusaktidele ning kõigile kohaliku omavalitsuse nõuetele.
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Mitte segada teiste kemikaalideg
Kõrvaldusmeetodid Väikesed lahusekogused võib suunata kanalisatsiooni.

14. JAGU: VEONÕUDED
Üldteave Toode ei kuulu rahvusvahelise ohtlike kaupade veo eeskirjade alla

(IMDG, IATA, ADR/RID).
14.1. ÜRO number
Pole kohaldatav.
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus
Pole kohaldatav.
14.3. Veose ohuklass(id)
Veose hoiatusmärk pole nõutav.
14.4. Pakkegrupp
Pole kohaldatav.
14.5. Keskkonnaohud
Keskkonnaohtlik aine / mere saasteaine
Ei.
14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajale
Pole kohaldatav.
14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisa ja IBC koodeksiga
Vedu mahtlastina kooskõlas 
MARPOLi 73/78 II lisa
 ja IBC koodeksiga:               Pole kohaldatav

15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID
15.1. Aine või seguga seotud ohutus-, tervisekaitse- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

EL seadused Euroopa määrus (EÜ) nr 1272/2008 ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja 
pakendamise kohta.
See asendab ohtlike ainete klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise direktiivi 67/548/EMÜ ning 
ohtlike kemikaalide klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise määruse (EÜ) nr 453/2010. Arvesse 
on võetud ka REACH-määrust (EÜ) nr 1907/2006.
15.2. Kemikaaliohutuse hindamine
Kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud.

16. JAGU: MUU TEAVE
Ohutuskaardis kasutatud lühendite ja akronüümide selgitus
(EÜ) nr 1272/2008: EL määrus ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta.
NPIS - Suurbritannia riiklik mürgistusinfokeskus.
vPvB – väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (very Persistent and very Bioaccumulative).
PBT – Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (Persistent, Bioaccumulative and Toxic).
REACH – kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine (EÜ määrus 1907/2006).
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DNEL – tuletatud mittetoimiv tase (Derived No Effect Level).
PNEC = Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (Predicted No Effect Concentration).
COSHH – Suurbritannia tervisele ohtlike ainete kontrollimise määrus.
Tööstus – Viitab 8. jaos aine kasutamisele tööstuslikus protsessis.
Profikasutus – Viitab 8. jaos segu/toote kasutamisele ametialases kontekstis.
Üldine teave See dokument on ohutuskaart, MITTE CoSHH-hinnang. Klient on kohustatud 
tegema täieliku COSHH-hindamise, arvestades ohutuskaardi andmeid ning muid riskihindamisel 
arvesse võetud kohalikke tegureid. Allpool loetletud riski- ja ohulaused on dokumendis kasutatud 
lühendite täistekst. Need ei ole lõplik klassifikatsioon, vt 2. jagu. 2. 
Märkused muudatuste kohta See on esimene väljaanne.
Versiooni kuupäev 12.08.2015
Ohutuskaardi number 22983
Ohulausete täistekst

H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H315 Põhjustab nahaärritust.
H317 Võib tekitada allergilist nahareaktsiooni.
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.
H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

REACH-määrusega seotud märkused ohutuskaardi kohta
REACH nõuab, et kemikaale käitlevad isikud peavad rakendama vajalikke riskijuhtimismeetmeid, 
arvestades tootjate ning kemikaalide maaletoojate hinnanguid. Asjakohased soovitused tuleb 
edastada kõigile tarneahelas osalejatele. Need hinnangud on tavajuhul märgitud 
kokkupuutestsenaariumides.
Juhul, kui selles tootes kasutatud ainete kohta on antud kokkupuutestsenaariumid, on vastav 
teave lisatud ka ohutuskaardile.
Teave puudutab ainult kindlat nimetatud materjali ega pruugi kehtida juhul, kui seda materjali 
kasutatakse koos mis tahes muude materjalidega või mis tahes muus protsessis. Teave on 
ettevõtte parimate teadmiste kohaselt ja väljaandmise kuupäeva seisuga täpne ja usaldusväärne. 
Kuid me ei anna teabe täpsuse, usaldusväärsuse ega täielikkuse kohta mingit kinnitust ega 
garantiid. Kasutaja on kohustatud otsustama, kas meie antud teave on tema otstarbeks sobiv.
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