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Versioon: 1

Muutmise kuupäev: 30.01.2009

Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

· Segu identifitseerimine
· Märgistusel olev nimetus:

Knauf Haftemulsion

· Segu kasutusala:

ehitustel seina- ja põrandapindade kruntimisvahend

· Tootja/tarnija
Knauf Bauprodukte Polska Sp.z.o.o
Gipsowa 5
97-427 Rogowiec
Poola
Tel
+48 22 369 5600
Faks +48 22 369 5610
E-post grzegorek.tomasz@knauf.pl

Maaletooja
Knauf Tallinn UÜ
Masina 20
10144 Tallinn

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

Ohtude identifitseerimine

· Oht inimestele ja keskkonnale
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Tel
(+372) 651 8690
Faks (+372) 651 8691
E-post info@knauf.ee

Toode ei ole ohtlik ega kuulu liigitamisele ja märgistamisele EMÜ ja
EÜ eeskirjade järgi

Koostis / teave koostisainete kohta

· Kirjeldus

Akrüülhappeestri, metakrüülestri, stüreeni, tselluloosiderivaatide
ning vahutamisvastastel ja säilitusaintele põhinev
polümeerdispersiooni vesisuspensioon.

· Segu ohtlikud koostisained koos nende klassifikatasiooniga
Indeks nr
EÜ-nr
CAS-nr Aine nimetus
Sisaldus
Klassifikatsioon
613-036-00-0 201-174-2 79-07-2 2-kloroatseetamiin c < 0,1 massi-%
Reproduktiivtoksilisuse
kat. R62 T, R25, R43

4

Tähis
T
R: 25-43-62

Esmaabimeetmed

· Üldine teave
· Sissehingamine
· Nahale sattumine

Võtta seljast määrdunud riided
Viia värske õhu kätte, halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.
Pesta maha seebi ja veega.

· Silma sattumine

Loputada avatud silma jooksul voolava vee all.
Ärrituse püsimisel pöörduda arsti poole.

· Allaneelamine

Loputada suud ja juua rohkesti vett. Pöörduda arsti poole.
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Tulekustutusmeetmed

· Üldteave
· Sobivad tulekustutusvahendid

Toode on pakendatud kujul mittesüttiv. Ümbruskonnas puhkenud
tulekahju korral kasutada sobivaid tulekustusvahendeid.
CO2, pulber, veejuga.
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Muutmise kuupäev: 30.01.2009

Knauf Haftemulsion

Juhusliku keskkonda sattumise korral võetavad meetmed

· Isikukaitsemeetmed
· Keskkonnakaitse meetmed
· Puhastusmeetmed
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Versioon: 1

Kanda kaitseriietust. Vältida sattumist nahale ja silma.
Vältida saaste levikut kanalisatsiooni, pinnavette, põhjavette.
Koguda kokku vedelikku siduva materjaliga (liiv, saepuru, happeid
siduv materjal).

Käitlemine ja hoidmine

· Käitlemine

Toimida tööohutuseeskirjade kohaselt. Töö ajal mitte süüa, juua ega
suitsetada. Vältida sattumist nahale ja silma.

· Hoidmine

Hoida üksnes hermeetilistes originaalpakendites hästi
ventilaaritavates ruumides.
Soovituslik hoiustamistemperatuur on 5-30 ºC.
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Kokkupuute ohjamine / isikukaitse

· Lisateave tehniliste meetmete kohta Lisateave puudub, vaadake punkti 7.
·
·
·
·
·
·
·

Koostisained, mille kohta on olemas kokkupuute piirnormid töökeskkonnas
Lisateave
Isikukaitsevahendid
Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed
Hingamisteede kaitse
Käte ja keha kaitse

· Silmade kaitse
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Aluseks olid koostamise ajal kehtinud nimekirjad.
Järgida kemikaalide käitlemisega seotud ettevaatusabinõusid.
Enne töövaheaja algust ja pärast töö lõpetamist pesta käsi.
Kanda kaitsekindaid ja kaitseriietust.
Kindad peavad olema ainele vastupidavad ega tohi seda läbi lasta.
Kanda tihedalt liibuvaid kaitseprille.

Füüsikalised ja keemilised omadused

· Üldine teave
Füüsikaline olek:
Värvus:
Lõhn:
· Füüsikalise oleku muutus
Sulamistemperatuur:
Keemistemperatuur:
· Isesüttimistemperatuur:
· Tihedus:

veepasta
piimvalge
nõrgalt lõhnav
0 ºC
100 ºC
toode ei ole isesüttiv
1,05 g/cm
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· Lahustuvus vees / segunemine veega: lahustub väga hästi
· pH-väärtus 20 ºC:
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7.

Püsivus ja reaktsioonivõime

· Välditavad tingimused
· Ohtlikud lagusaadused

Hoiustamise ja pealkandmise ajal vältida miinuskraade.
Soovituslikes kasutamis- ja hoiustamistingimustes puuduvad.
Tahkub vee aurustumisel.
Tulekahju korral võivad tekkida termilise lagunemise gaasilised
saadused.
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Knauf Haftemulsion

Teave toksilisuse kohta

· Toksikoloogiline lisateave
· Akuutne ja krooniline toksilisus
· Silma sattumisel
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Versioon: 1

Toote õige kasutamise korral puudub kahjulik mõju inimestele ja
loomadele.
Pärast kuivamist raskesti maha pestav, naha pinnalt eemaldamise
proovimise tulemusena võib tekkida kerget nahaärritust, seetõttu
tuleb toode eemaldada nii kiiresti kui võimalik.
Võib tekitada keemilist ja mehaanilist ärritust.

Ökoloogiline teave

· Üldine teave

Vältida toote sattumist veekogudesse, kanalisatsiooni ja pinnasesse.
Toote ökotoksilisuse kohta puuduvad koguselised andmed.
· Juhised kõrvaldamiseks (vastupidavus biolagunemisele, utuliseerimine)
Toodet saab veest kõrvaldada abiootiliste protsesside, nt
aktiivsetetega imamise abil.
Toode ei tohi lagundamata (biopuhastus) sattuda põhjavette.
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Jäätmekäitlus

· Toode
· Soovitus
· Euroopa jäätmenimistu
· Puhastamata pakendid
· Soovitus
· Jäätmekood:
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Jäägid koguda kokku ja ladustada originaalmahutites, anda üle
jäätmekäitlusettevõttele.
08 01 20 Värve või lakke sisaldavad vesisuspensioonid, mis ei ole
koodinumbriga 08 01 19.
Tühjendatud nõud võib saata ümbertöötlemiseks.
15 01 02 plastpakendid
15 01 04 metallpakendid

Veonõuded

· Maismaavedu ADR/RID ja GGVS/GGVE (piiriülene/riigisisene)
· ADR/RID-GGVS/E klass:
· Merevedu IMDG/GGVSee
· IMDG/GGVSee klass:
· Õhuvedu ICAO-TI ja IATA-DGR
· ICAO/IATA klass:
· Lisateave:
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Vältida vedu miinuskraadidel!
Külmumisel toode kaotab omadused.

Kohustuslik teave märgistusel

· Märgistamine vastavalt EMÜ direktiividele Toodet ei pea EÜ direktiivide alusel märgistama.
· Riiklikud õigusaktid
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18-12.2006 aasta määrus (EÜ)
nr 1907/2006.
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Knauf Haftemulsion

Muu teave

Andmed põhinevad meie praegustel teadmistel. Andmed on koostatud eeskätt ohutusnõuandeid silmas
pidades ega ei kujuta need endast toote omaduste garantiid ega lepinguliste õigussuhete alust. Andmeid ei
tohi muuta ega muudele toodetele üle kanda. Levitamine on lubatud üksnes koopiate õigsuse säilitamisel.
Punktis 15 esitatud ohutusalane teave kehtib alates uuendamise kuupäevast ja ei pruugi kattuda üks-ühele
jaemüügis olevate pakendite etikettide sisuga.
· Riskilaused

R25 Mürgine allaneelamisel.
R43 Kokkupuutel nahaga võib tekitada ülitundlikkust.
R62 Võimalik sigivuse kahjustumise oht.

· Ohutuskaardi koostas
· Kontaktisik

Knauf Bauprodukte Polska Sp.z.o.o.
Tehniline teabeteenistus (andmed punktis 1).

