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Versioon: 1

Muutmise kuupäev: 14.03.2012

Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

· Segu identifitseerimine
· Märgistusel olev nimetus:

Knauf Putzgrund

· Segu kasutusala:

ehitustel seinapindade 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

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

· Hädaabitelefon:
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Tel
(+372) 651 8690
Faks (+372) 651 8691
E-post info@knauf.ee

Ohtude identifitseerimine

Liigitamine ja märgistamine
Liigitamine ja märgistamine direktiivide 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ järgi - ei liigidata.
Ohud inimestele ja keskkonnale
Ei ole ohtlik
Märgistamine
Märgistamine EÜ direktiivide järgi
Ei kuulu märgistamisele
Muud ohud
PBT
Ei kohaldata
vPvB:
Ei kohaldata
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Koostis / teave koostisainete kohta

· Keemiline iseloomustus
· Kirjeldus
· Segu ohtlikud koostisained

4

Segu
Vesidispersioon, mis sisaldab akrüülhappe ester-stüreeni
kopolümeeri, kvartsliiva , lubjakivi ja valgeid pigmente
Puuduvad

Esmaabimeetmed

· Üldine teave
· Sissehingamine
· Nahale sattumine

· Silma sattumine
· Allaneelamine

Võtta seljast määrdunud riided.
Erimeetmed ei ole nõutavad.
Pesta maha seebi ja veega.
Loputada avatud silma jooksul voolava vee all paar minutit.
Ärrituse püsimisel pöörduda arsti poole.

Loputada suud ja juua rohkesti vett. Pöörduda arsti poole.
· Akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju Ei ole teada
· Esmaabi ja medistiiniline erikohtlemine Erijuhised puuduvad
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· Lisateave
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Kasutada ümbruskonna tulekahjule sobivaid tulekustusvahendeid.
Eririietus ei ole vajalik
Toode ei ole tuleohtlik

Ei ole vajalikud.
Vältida saaste levikut kanalisatsiooni, pinnavette, põhjavette.
Võib kasutada vedelikku siduvaid materjale.
Saastunud pind pesta puhtaks veega.
p 7 – käitlemine ja hoidmine
p 8 – kokkupuute ohjamine, isikukaitse
p 13 – jäätmekäitlus

Käitlemine ja hoidmine

Käitlemine
Abinõud ohutuse tagamiseks
Tulekahju ja plahvatusohu vältimine
Hoidmine:
Nõuded ladudele ja mahutitele
Kooshoidmise juhised
Lisateave hoiustamise kohta

· Ladustamisklass
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Knauf Putzgrund

Juhusliku keskkonda sattumise korral võetavad meetmed

· Isikukaitsemeetmed
· Keskkonnakaitse meetmed
· Puhastusmeetmed
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Tulekustutusmeetmed

Kustutusvahendid
Sobivad tulekustutusvahendid
Juhised päästetöötajatele
Kaitseriietus:
Lisainformatsioon:
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Erinõuded puuduvad.
Erinõuded puuduvad.
Erinõuded puuduvad.
Ei ole vajalikud.
Säilitada jahedas, kuivas kohas tihedalt suletud mahutites.
Kaitsta kuumuse ja otsese päikesevalguse eest.
Kaitsta külmumise eest.
Mittepõlevad vedelikud

Kokkupuute ohjamine / isikukaitse

· Ained, millele on kokkupuute piirnormid töökeskkonnas
Toode ei sisalda sellisel hulgal aineid, millede osas peab olema
töökohal kontroll.
· Lisateave
Aluseks olid koostamise ajal kehtinud nimekirjad.
· Isikukaitsevahendid
· Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed
· Hingamisteede kaitse
· Käte kaitse

· Kinnaste materjal
· Kindamaterjali läbimisaeg
· Silmade kaitse
· Keha kaitse

Enne töövaheaja algust ja pärast töö lõpetamist pesta käsi.
Vältida pikajalist kontakti nahaga. Vältida silma sattumist.
Ei ole juhisedi.
Kanda kaitsekindaid. Kindad peavad olema ainele vastupidavad ega
tohi seda läbi lasta.
Sobivate kinnaste valik ei oleneb materjalist ja muudest
parameetritest, mis on eri tootjatel erinevad.
Läbimisaja saab kinnaste tootjalt ja sellest tuleb kinni pidada.
Pritsmeohu korral kanda tihedalt liibuvaid kaitseprille.
Kanda kaitseriietust
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Knauf Putzgrund

Füüsikalised ja keemilised omadused

· Üldine teave
Füüsikaline olek:
Värvus:
Lõhn:

vedelik
valge
nõrgalt lõhnav

· pH-väärtus
· Füüsikalise oleku muutus
Sulamistemperatuur:
Keemistemperatuur:
· Leekpunkt

4-7 20 ºC juures

· Isesüttimine:

toode ei ole isesüttiv

· Plahvatusohtlikkus

toode ei ole plahvatusohtlik

· Veeauru rõhk

23 hPa 20°C (vee)

· Tihedus 20 ºC:

1,4 g/cm 20°C

· Lahustuvus / segunemine veega:

lahustub täielikult

· Viskoossus, dünaamiline:

ca 15000 mPas 20 ºC

Kinemaatiline
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0 ºC
100 ºC
ei ole kohaldatav
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ei ole kohaldatav

Püsivus ja reaktsioonivõime

· Reaktiivsus
puudub sellekohane informatsioon
· Keemiline stabiilsus
· Termiline lagunemine / välditavad tingimused Soovituslikes kasutamis- ja hoiustamistingimustes
puuduvad
· Ohtlikud lagusaadused
Ei ole teada ohtlikke reaktsioone.
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Teave toksilisuse kohta

· Teave toksikoloogiliste mõjude kohta
· Toksikoloogiline lisateave:
Toote eeskirjadekohase kasutamise ja käitlemise korral meie
kogemuste ja teadmiste alusel kahjulik mõju puudub.
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Ökoloogiline teave

· Toksilisus
· Toksilisus veekeskonnale
· Püsivus ja lagunduvus
·
·
·
·
·

Puudub asjakohane teave.
Toodet saab veest kõrvaldada abiootiliste protsesside, nt
aktiivmuda abil. Toode ei tohi suunata lagundamata (biopuhastus)
põhjavette.
puuduvad erijuhised.

Käitumine keskkonnas
Toksilisus keskkonnale
Märkus:
Täita kanalisatsiooni kasutamise juhiseid
Täiendav keskkonnalane informatsioon
Üldjuhised:
Kergelt ohtlik veekogudele ja põhjaveele. Ärge laske lahjendamata
toodet suurtes kogustes põhjavette, veekogudesse või
kanalisatsioonisüsteemi.
· PBT ja vPvB hindamine
· PBT
ei kohaldata
· vPvB:
ei kohaldata
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Knauf Putzgrund

Jäätmekäitlus

· Toode
· Soovitus
· Euroopa jäätmenimistu
· Puhastamata pakendid
· Soovitus
· Soovitatav puhastusvahend
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Kuivanud jäägid võib ära anda olmejäätmetena.
08 01 20 Värve või lakke sisaldavad vesisuspensioonid, mis ei ole
koodinumbriga 08 01 19.
Tühjendatud nõud saata taaskasutuseks ümbertöötlemisele.
Vesi

Veonõuded

· ÜRO number ADR, IMDG ja IATA
· ADR, IMGD, IATA klass:

puudub
puudub

· Ohtlike veoste klass ADR, IMDG, IATA puudub
· Erinõuded kasutajale:
puuduvad
· Transpordil MARPOL 73/78 lisa II ja IBC koodeksi järgi erinõuded puuduvad
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Reguleerivad õigusaktid

Ohutuse-, tervise- ja keskkonnalased eeskirjad ning õigusaktid segu kohta
Rahvuslikud õigusakaktid:
Lenduvaid orgaanilisi ühendeid
< 0,1%
Lenduvaid orgaanilisi ühendeid
< 30 g/l (2010)
Antud toode sisaldab maksimaalselt 1 g/l
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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.
· Ohutuskaardi koostas
· Kontaktisik

Knauf Gips KG, Iphofen Saksamaa
Knauf Bauprodukte Polska Sp.z.o.o.
Tehniline teabeteenistus (andmed punktis 1).

