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OHUTUSKAART
(REACH-määrus (EÜ) nr 1907/2006 – nr 453/2010)

1. JAGU: AINE/SEGU JA FIRMA/ETTEVÕTTE TUNNUSANDMED
1.1. Tootetähis

Toote nimi: THERMOCOLOUR VDI
Tootekood: THERMOCOLOUR VDI.

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

1.3. Ohutuskaardi tarnija andmed
Ettevõtte registreeritud nimi: SGI Industries Ltd.
Aadress: Suite 1, Franklyn House, Daux Road, Billingshurst,West Sussex.RH14 9SJ
Telefon: +44 (0)845 2601990.      Faks: +44(0)845 2601995.
info@sgiindustries.com

1.4. Hädaabitelefoni number: +33 (0)1 45 42 59 59.
Ühendus/organisatsioon: INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE
2.1. Aine või segu klassifitseerimine
Vastavalt EÜ määrusele nr 1272/2008 ja selle muudatustele.

Nahka söövitav, 1. ohukategooria (Skin Corr. 1A, H314). 
Segu ei ole füüsiliselt ohtlik. Järgida soovitusi teiste kohapeal olevate toodete kohta.
Segu ei ole ohtlik keskkonnale. Standardsete kasutustingimuste korral teadaolev või eeldatav keskkonnakahju puudub.

Vastavalt määrustele 67/548/EMÜ, 1999/45/EÜ ja nende muudatustele.
Corrosive (C, R 35).
Segu ei ole füüsiliselt ohtlik. Järgida soovitusi teiste kohapeal olevate toodete kohta.
Segu ei ole tervisele ohtlik, välja arvatud võimalikke töökeskkonna piirnorme ületavas koguses (vt 3. ja 8. jagu).
Segu ei ole ohtlik keskkonnale. Standardsete kasutustingimuste korral teadaolev või eeldatav keskkonnakahju puudub.

2.2. Märgistuselemendid
Vastavalt EÜ määrusele nr 1272/2008 ja selle muudatustele.

Ohupiktogrammid:

GHS05

Tunnussõna: 
OHT
Tootetähised : 
EC 231-639-5 VÄÄVELHAPE
Ohulaused:
H314

Hoiatuslaused – Ennetamine:
P264

P280

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Pärast käitlemist pesta hoolega kokkupuutekohta.
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
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Hoiatuslaused – Reaktsioon
P301 + P330 + P331

P303 + P361 + P353

P305 + P351 + P338

ALLANEELAMISE KORRA: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.
NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta saastunud rõivad viivitamatult seljast. 
Loputada nahka veega [või loputada duši all].
SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada 
kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Jätkata loputamist.
Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.P310

2.3. Muud ohud
Segu ei sisalda väga ohtlikeks aineteks (VOA) klassifitseeritud aineid > = 0,1%, avaldatud Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) 
REACH-määruse 57. artikli alusel: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Segu ei vasta segude PBT- ega vPvB-kriteeriumitele, vastavalt (EÜ= REACH-määruse 1907/2006 XIII lisale.

3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA
3.2. Segud
Koostis:

Identifitseerimine (EÜ) 1272/2008 67/548/EMÜ Märkus %
REGISTER: 016 020 00 8
CAS: 7664-93-9
EÜ: 231-639-5
REACH: 01-2119458838-20-XXXX 

VÄÄVELHAPE

GHS05
Dgr
Skin Corr. 1A, H314

C
C;R35

B 
[1]

50 <= x % < 100

Teave koostisainete kohta:
[1] Aine, mille kohta on saadaval maksimaalsed piirnormid töökohal.

4. JAGU: ESMAABIMEETMED
Üldjuhul tuleb kahtluste korral või juhul, kui sümptomid püsivad, alati pöörduda arsti poole.
Teadvusetul inimesel ei tohi KUNAGI midagi suu kaudu manustada.

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus
Pritsmete või silma sattumise korral:

Loputada põhjalikult pehme, puhta veega 15 minutit, hoides silmalauge avatuna.
Olenemata algseisundist suunata patsient silmaarstile ning näidata silmaarstile toote etiketti.

Pritsmete või nahale sattumise korral:
Saastunud või pritsmetega rõivad kohe seljast võtta.
Jälgida, ega naha ja rõivaste, kella, jalatsite jm vahel pole tootejääke.
Kui saastunud ala on ulatuslik ja/või nahal on kahjustusi, tuleb nõu pidada arstiga või viia kannatanu haiglasse.

Allaneelamise korral:
Mitte anda patsiendile midagi suu kaudu.
Pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata arstile toote etiketti.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju
Andmed puuduvad.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta
Andmed puuduvad.

5. JAGU: TOIMINGUD TULEKAHJU KORRAL
Ei ole tuleohtlik.

5.1. Tulekustutusvahendid
5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Põlemisel tekib sageli tihe must suits. Kokkupuude laguainetega võib olla tervisele ohtlik.
Vältida suitsu sissehingamist.
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Tulekahju korral võivad moodustuda järgmised ained:
- vääveldioksiid (SO2)

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele
Toodete termilisel lagunemisel eralduva gaasi mürgisuse tõttu peavad tuletõrjujad kandma autonoomset isoleerivat 
hingamisaparaati.

6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA
6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Vt 7. ja 8. jaos loetletud ohutusmeetmeid.
Juhised tavatöötajale

Vältida aine kokkupuudet naha ja silmadega.
Juhised esmaabitöötajale

Esmaabitöötajad peavad kandma sobivat isikukaitsevarustust (vt 8. jagu).
6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Piirata ja koguda mahavoolanud või lekkinud aine kokku mittepõleva absorbendi abil nagu näiteks liiv, muld, vermikuliit, 
diatomiitmuld ja panna vaatidesse kõrvaldamiseks.

   Vältida aine sattumist kanalisatsiooni või veekogudesse.
6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Neutraliseerida leeliselise puhastusainega nagu näiteks naatriumkarbonaadi vesilahus vms.
Kui maapind on saastunud, siis koguda toode kokku inertse ja süttimatu, imava käsnja ainega ning seejärel loputada saastunud 
ala rohke veega.
Puhastada eelistatavalt puhastusainega, lahusteid mitte kasutada.

6.4. Viited teistele jagudele 
Andmed puuduvad.

7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE
Ladustamisruumide nõuded kehtivad ka kõigi rajatiste kohta, kus segu käideldakse.

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud
Pärast käsitsemist pesta alati käed.
Saastunud rõivad võtta seljast ja pesta enne korduskasutamist.
Rajatistes, kus segu pidevalt käideldakse, on nõutavad avariidušid ja silmapesupunktid.

Tulekahju vältimine:
   Välistada volitamata isikute juurdepääs.
Soovitatavad vahendid ja protseduurid:

Isikukaitsevahendite kohta vt 8. jagu.
   Järgida etiketil olevaid ettevaatusabinõusid ning ka tööstuse ohutuseeskirju.
Keelatud vahendid ja protseduurid:
   Segu kasutamise kohtades on keelatud suitsetada, süüa või juua.
7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud

Andmed puuduvad.
Pakendid

Hoida ainult originaalpakendiga samast materjalist pakendis.
7.3. Erikasutus(ed)

Andmed puuduvad.

8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE
8.1. Kontrollparameetrid
Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas:

- EL (2009/161/EL, 2006/15/EÜ, 2000/39/EÜ, 98/24/EÜ)
CAS VME-mg/m3 : VME-ppm : VLE-mg/m3 : VLE-ppm : Märkused :

7664-93-9 0,05 - - - -
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- ACGIH (USA riikliku tööhügieenikute nõukogu) soovituslikud lubatud piirnormid (TLV – Threshold Limit Value) 
TWA : STEL :CAS Ülemmäär : Määratlus : Kriteeriumid :

7664-93-9 0.2 mg/m3 - - - Th

- Prantsusmaa (INRS - ED984 :2008):
CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : TMP nr :

7664-93-9 - 0.05t -

VLE-mg/m3 : Märkused : 
3 - -

8.2. Kokkupuute ohjamine
Isikukaitsemeetmed, nt isikukaitsevahendid

Isikukaitsevahendite kandmise kohustust näitav(ad) piktogramm(id):

Kanda puhtaid ja õigesti hooldatud isikukaitsevahendeid.
Hoida isikukaitsevahendeid puhtas ruumis, tööpiirkonnast eemal.
Aine kasutamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Saastunud rõivad võtta seljast ja pesta enne korduskasutamist. Veenduda, 
et õhuvahetus on piisav, eriti suletud ruumides.

- Silmade/näo kaitse
Vältida silma sattumist.
Kanda vedelikupritsmete eest kaitsmiseks mõeldud kaitseprille
Enne käitlemist panna ette külgkaitsmega kaitseprillid, mis vastavad standardi EN 166 nõuetele.
Suure ohu korral kaitsta nägu visiiriga.
Optilisi prille ei loeta kaitseprillideks.
Kontaktläätsi kandvad isikud peaksid töö ajal kandma optilisi prille juhul, kui võib eeldada kokkupuudet ärritavate aurudega.
Rajatistesse, kus toodet pidevalt käideldakse, tuleb paigaldada silmapesupunktid.

- Käte kaitse
Pikaajalise või korduva nahaga kokkupuute korral kanda sobivaid kaitsekindaid.
Kanda sobivaid kaitsekindaid, mis on kemikaalide suhtes läbilaskmatud vastavalt standardi EN 374 nõuetele.
Kindad tuleb valida kasutusala ning kasutuskestuse järgi.
Kaitsekindad tuleb valida konkreetsele töökohale sobivuse järgi: arvesse tuleb võtta muid käideldavaid kemikaale, kinnastelt 
nõutavat füüsilise kaitse võimet (lõikekindlus, torkekindlus, kuumakindlus) ning tööks vajalikku käteosavuse taset.
Soovitatavad kindatüübid:
- PVC (polüvinüülkloriid)
- Butüülkummi (isobutüleen-isopreen kopolümeer)
- Looduslik lateks
- Nitriilkummi (butadieen-akrülonitriil kopolümeerkummi (NBR))
Soovitatavad omadused:
- Läbilaskmatud kindad vastavalt standardile EN 374

- Keha kaitse
Vältida kokkupuudet nahaga.
Kanda sobivaid kaitserõivaid.
Sobivate kaitserõivaste tüübid:
Suure pritsmekoguse korral kanda keemiliste ohtude eest kaitsvat vedelikutihedat kaitserõivastust (tüüp 3), mis vastab standardi 
EN 14605 nõuetele, et vältida nahale sattumist.
Pritsmeohu korral kanda keemiliste ohtude eest kaitsvat kaitserõivastust (tüüp 6), mis vastab standardi EN 13034 nõuetele, et 
vältida nahale sattumist.
Kanda sobivaid kaitserõivaid, täpsemalt kombinesooni ja saapaid. Kaitserõivaid ja kaitsejalatseid tuleb hoida heas korras ja 
pärast kasutamist puhastada.
Töötajate kantavaid töörõivaid tuleb regulaarselt pesta.
Pärast tootega kokkupuutumist tuleb pesta kõik saastunud kehaosad.
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9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED
9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta
Üldine teave:

Füüsikaline olek:
Oluline tervisekaitse-, ohutus- ja keskkonnateave

pH-tase:

Keemispunkt / keemistemperatuuri vahemik:
Leekpunkti vahemik:
Aururõhk (50 ºC):
Tihedus:
Lahustuvus vees:
Sulamispunkt/sulamisvahemik:
Isesüttimistemperatuur:
Lagunemispunkt/lagunemisvahemik:

Voolav vedelik.

0.00.
Tugevalt happeline. 
Pole määratud. 
Pole asjakohane. 
Pole asjakohane. 
1.84
Lahustatav.
Pole määratud. 
Pole määratud. 
Pole määratud.

9.2. Muu teave
Andmed puuduvad.

10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME
10.1. Reaktsioonivõime
   Andmed puuduvad.
10.2. Keemiline püsivus

7. jaos märgitud soovitatavate käitlemis- ja ladustamistingimuste korral püsiv.
10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Andmed puuduvad.
10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Vältida:
- külmakraade.

10.5. Kokkusobimatud ained
10.6. Ohtlikud lagusaadused

Termilisel lagunemisel võib eralduda/moodustuda:
- vääveldioksiid (SO2)

11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA
11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Võib põhjustada pöördumatuid nahakahjustusi; kuni kolmeminutise kokkupuute järel võib tekkida nähtav, marrasnahast nahani 
ulatuv nekroos.
Iseloomulikud reaktsioonid söövitavale mõjule on haavandid, veritsus, verised kärnad ning pärast 14-päevase jälgimisperioodi 
lõppu naha heledamaks muutumisest tulenev värvimuutus, karvakaolaigud ning armid.

11.1.1. Ained
Äge mürgisus:

VÄÄVELHAPE ...% (CAS: 7664-93-9)
Suukaudne kokkupuude: LD50 = 2,14 mg/kg

Liik: Rott

11.1.2. Segu
Toksikoloogilised andmed segu kohta puuduvad.

- Koostatud European Label Systems® MSDS litsentsi alusel InfoDyne‘i tarkvara abil - http://www.infodyne.fr –



Versioon 5.1 (08.10.2014) – Lehekülg 6/8OHUTUSKAART (MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006 – REACH) 
SGI Industries Ltd

THERMOCOLOUR VDI - THERMOCOLOUR VDI

12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE
12.1. Mürgisus
12.1.1. Ained

VÄÄVELHAPE ...% (CAS: 7664-93-9)
Mürgisus kaladele: 

Mürgisus koorikloomadele: 

LC50 = 42 mg/l
Liik: Gambusia affinis 
Kokkupuute kestus: 96 h

EC50 = 70 mg/l
Liik: Crangon crangon 
Kokkupuute kestus: 48 h 

12.1.2. Segud
Veekeskkonnale toksilisuse kohta andmed puuduvad.

12.2. Püsivus ja lagundatavus
Andmed puuduvad.

12.3. Bioakumulatsioonivõime
   Andmed puuduvad.
12.4. Liikuvus pinnases

Andmed puuduvad.
12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamise 
tulemused

Andmed puuduvad.
12.6. Muud kahjulikud mõjud

Andmed puuduvad.

13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS
Segu ja/või selle mahuti õige jäätmekäitlus tuleb määrata direktiivi 2008/98/EÜ nõuete järgi.

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid
Mitte valada kanalisatsiooni ega veekogudesse.

Jäätmed:
Jäätmekäitlus peab toimuma inimeste tervist ja keskkonda kahjustamata ning eriti veekogusid, õhku, pinnast, taimi ja loomi 
ohustamata.
Jäätmed suunata ümbertöötlemiseks või kõrvaldamiseks kehtivaid seadusi järgides, eelistatavalt sertifitseeritud jäätmekogumis- 
või jäätmekäitlusettevõtte kaudu.
Maapinda ega veekogusid jäätmetega mitte saastada, mitte visata jäätmeid keskkonda.

Määrdunud pakend:
Tühjendada mahuti täielikult. Mahutilt silti/silte mitte eemaldada.
Toimetada litsentsitud jäätmekäitlejale.

14. JAGU: VEONÕUDED
Toote vedu: maanteeveod üksnes ADR-i nõuete ning raudteeveod RID-i nõuete järgi, mereveod IMDG-i ning õhuveod ICAO/
IATA nõuete järgi(ADR 2013 -IMDG 2012 - ICAO/IATA 2014).

14.1. ÜRO nr
1830

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus
UN1830 = VÄÄVELHAPE enam kui 51% happesisaldusega
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14.3. Veose ohuklass(id)
- Klassifikatsioon:

8

14.4. Pakkegrupp
II

14.5. Keskkonnaalased ohud
-

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajale

ADR/RID Klass Kood Pakkegrupp Märgistus Tunnus Piiratud kogus Klausel Erandlik kogus Kat Tunnelikood
8 C1 II 8 80 1 L - E2 2 E

IMDG Klass 2. märgistus Pakkegrupp Piiratud kogus Esmaabi Klausel Erandlik kogus
8 - II 1 L F-A,S-B - E2

IATA Klass 2. märgistus Pakkegrupp Reisijavedu Reisijavedu Kaubavedu Kaubavedu märkus Erandlik kogus
8 - II 851 1 L 855 30 L - E2
8 - II Y840 0,5 L - - - E2

Piiratud koguste kohta vt OACI/IATA punkt 2.7 ning ADR ja IMDG peatükk 3.4.
Erandlike koguste kohta vt OACI/IATA punkt 2.6 ning ADR ja IMDG peatükk 3.5.

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL73/78 ja IBC koodeksiga
Andmed puuduvad.

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine
Andmed puuduvad.

16. JAGU: MUU TEAVE
Kuna kasutaja töötingimused pole meile teada, põhineb selle ohutuskaardi teave meie praegustel teadmistel ning kehtivatel
riiklikel ja kohalikel seadustel ja määrustel.
Segu ei tohi kasutada muuks kui 1. jaos määratletud otstarbeks, kui selleks pole eelnevalt saadud kirjalikke käitlemisjuhiseid.
Kasutaja on alati kohustatud võtma kõiki vajalikke meetmeid, et järgida seadusenõudeid ja kohalikke määrusi.
Ohutuskaardi teavet tuleb pidada segu ohutusnõuete kirjelduseks, seda ei saa lugeda segu omaduste garantiiks.

- Koostatud European Label Systems® MSDS litsentsi alusel InfoDyne‘i tarkvara abil - http://www.infodyne.fr –

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

Kasutatud on järgmisi määrusi ja eeskirju:
- Direktiiv 67/548/EMÜ ja selle kohandused
- Direktiiv 1999/45/EÜ ja selle kohandused
- EL määrus nr 1272/2008 ning selle parandus, EL määrus nr 487/2013.
- EL määrus nr 1272/2008 ning selle parandus, EL määrus nr 758/2013.
- EL määrus nr 1272/2008 ning selle parandus, EL määrus nr 944/2013.
- EL määrus nr 1272/2008 ning selle parandus, EL määrus nr 605/2014.

- Andmed mahuti kohta:
Andmed puuduvad.

- Erisätted
Andmed puuduvad.
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Vastavalt määrustele 67/548/EMÜ, 1999/45/EÜ ja nende muudatustele.
Ohusümbolid:

Söövitav
Sisaldab:
EC 231-639-5 VÄÄVELHAPE
Riskilause:
R 35

Ohutuslause:
S 26

S 36/37/39

S 45

S 30

S 60

Põhjustab tugevat söövitust.

Silma sattumise korral loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.
Kanda sobivaid kaitserõivaid, kaitsekindaid ja silma-/näokaitset.
Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral 
näidata pakendit või etiketti).
Kemikaalile vett mitte lisada.
See aine ja selle mahuti tuleb äraviskamisel panna ohtlikke jäätmete sekka.

3. jaos mainitud ohulaused, CLP eriohulaused ja riskilaused:
H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
R 35 Põhjustab tugevat söövitust.

Lühendid:
ADR: Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo 30. septembri 1957. a Euroopa kokkulepe.
IMDG: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri.
IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon.
ICAO: Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon.
RID: Ohtlike kaupade rahvusvaheliste raudteevedude eeskiri.
WGK: Veele ohtlikkuse kategooria (Saksamaa).
GHS05: Korrosioon
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