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Ohutuskaart
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Trükkimise kuupäev: 25.07.2009
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Muutmise kuupäev: 30.06.2011

Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

· Segu identifitseerimine
· Märgistusel olev nimetus:

Knauf Unipol

· Segu kasutusala:

ehituses sisetööde lae- ja seinapahtel

· Tootja/tarnija
Knauf SIA
Daugavas iela 4
LV- 2118 Saurieši
Läti
Tel (+371) 6703 2999
Faks (+372) 6703 2969
E-post info@knauf.lv

Maaletooja
Knauf Tallinn UÜ
Masina 20
10144 Tallinn

· Teavitav osakond

Tehniline teabeteenistus: Knauf Tallinn, tel 651 8697
Esmaabi: mürgistusteabekeskuse infoliin (9:00-17:00) 16662
112

· Hädaabitelefon:

2

Ohtude identifitseerimine

· Aine/valmistise klassifikatsioon
· Füüsikalis-keemiline mõju
· Mõju inimeste tervisele
· Mõju keskkonnale
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Tel (+372) 651 8690
Faks (+372) 651 8691
E-post info@knauf.ee

Puudub.
Tavapärastes kasutustingimustes ei avalda kahjulikku mõju.
Valmistis ei ole klassifitseeritud inimese tervist ohustavana.
Valmistis ei ole klassifitseeritud keskkonda ohustavana.

Koostis / teave koostisainete kohta

· Keemiline koostis

Kivijahu, titaandioksiidpigmendi, metüültselluloos- ja
polümeerliimi kuivsegu.
· Tervise- või keskkonnaohtu põhjustavad ained: puuduvad
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Esmaabimeetmed

· Üldine teave
· Sissehingamine
· Nahale sattumine
· Silma sattumine
· Allaneelamine
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Erimeetmed ei ole vajalikud.
Viia kannatanu värske õhu kätte,
halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.
Pesta maha seebi ja veega.
Loputada avatud silmi mitme minuti jooksul voolava vee all.
Vaevuste püsimisel pöörduda arsti poole.
Loputada suud ja juua rohkesti vett. Pöörduda arsti poole.

Tulekustutusmeetmed

· Sobivad tulekustutusvahendid
Toode ei ole tuleohtlik. Sobivad kõik tulekustutusvahendid.
· Tulekustutusvahendid, mida ei tohi
ohutusnõuetest tulenevalt kasutada Juhised puuduvad.
· Eriohud kokkupuutel, mis tulenevad
segust endast, põlemissaadustest
või tekkivatest gaasidest
Juhised puuduvad.
· Spetsiaalsed kaitsevahendid tuletõrjujatele Juhised puuduvad.
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Knauf Unipol

Juhusliku keskkonda sattumise korral võetavad meetmed

· Isikukaitsemeetmed
· Keskkonnakaitse meetmed
· Puhastusmeetmed

Juhised puuduvad.
Juhised puuduvad.
Koguda kokku kuivalt mehaaniliste vahenditega.
Vältida tolmu tekkimist ja levikut.

· Lisateave
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Tähelepanu! Valmistise segunemisel veega võib tekkida
libisemisoht!

Käitlemine ja hoidmine

· Käitlemine Kasutusjuhendi järgimisel ei ole ette nähtud mingeid erimeetmeid.
· Ettevaatusabinõud tulekahju ja plahvatusohu vältimiseks Erimeetmed ei ole vajalikud.
· Hoidmine, ladudele ja mahutitele kehtestatud erinõuded Erinõuded puuduvad.
· Lisateave hoidmistingimuste kohta Hoida kuivas kohas.
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Kokkupuute ohjamine / isikukaitse

· Kokkupuute piirväärtused:
·

·
·
·

·
·
·

tagada piisav ventilatsioon, et valmistise koostisainete kogus
õhus ei ületaks lubatud piirväärtust
Koostisained, mille kohta on olemas kokkupuute piirnormid töökeskkonnas:
Tolmu üldine piirnorm: 325 mg/m
Kaltsiumkarbonaat: 6 mg/m³
Titaandioksiid: 10 mg/m³.
Isikukaitsevahendid
Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed Järgida üldisi ohutus- ja hügieeninõudeid.
Käte kaitse
Juhised puuduvad.
Naha kaitse
Juhised puuduvad.
Silmade kaitse
Pritsmeohu korral kanda tihedalt liibuvaid kaitseprille.
Hingamisteede kaitse
Lihvimisel kanda hingamisteede kaitsemaski filtriga P1.
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Füüsikalised ja keemilised omadused

· Füüsikaline olek
· Värvus
· Lõhn
· pH-väärtus kuival tootel
· pH-väärtus vesidispersioonina
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Pulber.
Valge.
Lõhnatu.
Ei kohaldada.
6.

Püsivus ja reaktsioonivõime

· Välditavad tingimused
· Välditavad materjalid
· Ohtlikud lagusaadused

Kaitsta niiskuse eest. Ohtlikke reaktsioone ei ole teada.
Ei ole teada.
Puuduvad.
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Märgistusel olev nimetus:
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Teave toksilisuse kohta

· Akuutne toksilisus
· Sissehingamine

Teadaolevate andmete kohaselt tavapärastes tingimustes
kasutamisel ohtlikku toimet tõenäoliselt ei teki.
Ohtlikku toimet tõenäoliselt ei teki.

· Sattumine nahale
· Sattumine silma
· Allaneelamine
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Toode on ökoloogiliselt ohutu

Jäätmekäitlus

· Üldine teave
Toode

· Pakendid:
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Pikaajalisel vahetul kokkupuutel võib nahka kergelt ärritada.
Vahetu kokkupuude võib silma limaskesta kergelt ärritada.
Kogus, mida saab alla neelata, ei ohusta tõenäoliselt tervist.

Ökoloogiline teave

· Ökotoksilisus
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Muutmise kuupäev: 30.06.2011

Valmistise ülejääke ja kasutatud pakendit peab käitlema
õigusaktide nõuete kohaselt.
Rühm: 0804 Liimide ja hermeetikute (sealhulgas veekindlust
suurendavad ained) valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel
ja kasutamisel tekkinud jäätmed;
1709 Muud ehitus- ja lammutusjäätmed. Klass: 080410 Liimi- ja
hermeetikujäätmed, mis ei vasta klassile 080409;
170904 ehitusjäätmed, mis ei vasta klassile 170901, 170902 või
170903.
Rühm: 1501 Pakendid (sealhulgas liigiti kogutud
kodumajapidamises tekkinud pakendijäätmed)
Klass: 150101 Paber- ja kartongpakendid.
Täielikult tühjendatud ja puhastatud pakkekotid anda
taaskasutatava tooraine kogumissüsteemi.

Veonõuded

· Maismaavedu ADR/RID ja GGVS/GGVE ei ole ohtlik veos
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·
·
·
·
·
·
·

Kohustuslik teave märgistusel

Ohusümbol ja sõnaline seletus
Mõju kirjeldus
Ohutuslaused
Lisamärgistus
Lastekindel pakend
Ohusümboli täheline tunnus
Riiklikud õigusaktid
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Ei ole vajalik
Ei ole vajalik
Ei ole vajalikud
Ei ole vajalik
Ei ole vajalik
Ei ole vajalik
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 1907/2006 (REACH)

Muu teave

Andmed põhinevad meie praegustel teadmistel. Siiski ei kujuta need endast mingit toote omaduste garantiid
ega lepinguliste õigussuhete alust.
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Märgistusel olev nimetus:

Knauf Unipol

Ohutuskaardi koostas

Knauf SIA, Läti

Kontakt

Tehniline teabeteenistus (andmed punktis 1).

