Tooteohutuskaart
direktiivi 1907/2006/EÜ artikli 31 kohaselt

Märgistusel olev nimetus: Knauf Rotband Plus
Originaali väljaandmise kuupäev: 12.03.2015

1.

Eestikeelse dokumendi väljaandmise kuupäev:

16.03.2015

AINE/SEGU JA ETTEVÕTTE IDENTIFITSEERIMINE

1.1 Kaubanduslik nimetus:

Knauf Rotband Plus

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata:
Õhukesekihiline spetsiaalsete lisanditega kipskrohv sisetöödeks.
1.3 Andmed tarnija kohta
Tootja/eksportija:
Ettevõtte
registrikood:
Aadress:
Telefon/faks:
E-post:
Veebisait:

SIA Knauf
LV40003219730
Daugavas iela 4, Stopiņu nov., Saurieši, LV-2118, Läti Vabariik
+371 67032999 / +371 67032969
info@knauf.lv
www.knauf.lv

1.4 Hädaabitelefoni number:
Kiirabi: 112
Päästeteenistus: 112
Mürgistusteabekeskus (9:00-17:00): 16662 / +372 626 9390

2.

OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

2.1 Aine või segu klassifitseerimine:
Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008:
Segu ohtlikkus:
Füüsikalis-keemiline
oht:

Eye Dam. 1; H318
Segu ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.

Terviseoht:
Keskkonnaoht:

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Segu ei ole klassifitseeritud keskkonnaohtlikuks.

Klassifikatsioon vastavalt direktiivile 1999/45/ЕÜ:
Segu ohtlikkus:

Xi; R36

Füüsikalis-keemiline
oht:
Terviseoht:

Segu ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.

Keskkonnaoht:

Põhjustab silmade ärritust.
Segu ei ole klassifitseeritud keskkonnaohtlikuks.

2.2 Märgistuselemendid:
Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008:
GHSi ohupiktogrammid:

Tunnussõnad:
Ohulaused:

Ohtlik
H318

Täiendav
ohumärgistus:

Ei ole vajalik.

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
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Hoiatuslaused:
Üldised:

P102

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Ohtu ennetavad:

P280

Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

Reageerimine:

P305 +
P351 +
P338

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada silmi mitme minuti jooksul
ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid
kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada.
Loputada veel kord.

P315

Pöörduda viivitamata arsti poole.

Säilitamine:

Ei ole vajalik.

Kõrvaldamine:

P501

Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele/piirkondlikele/riiklikele
eeskirjadele.

Segu komponentide
nimetused:

Kaltsiumhüdroksiid.

Täiendav
märgistus:

Ei ole vajalik.

Lastekindel pakend:

Ei ole vajalik.

Taktiilsed
hoiatusmärgid:
2.3 Muud ohud:

Ei ole vajalik.

PBT või vPvB kriteeriumid: Segu ja selle komponendid ei vasta kriteeriumidele.
Muud
klassifikatsioonivälised
ohud:

3.

Segu kokkupuutel veega moodustub leeliseline keskkond, mis võib põhjustada
ärritust.
Mõju tervisele ja sümptomeid ning mõju keskkonnale on kirjeldatud vastavalt
jagudes 11 ja 12.

KOOSTIS / TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

3.2 Segud:
Koostis:

Kaltsiumsulfaadi (erineva astme hüdraadid), kaltsiumhüdraadi, tselluloosieetri,
mineraalsete kerglisandite, pindaktiivsete ainete ja looduslike
hüdroksükarboksüülhapete kuivsegu.

Koostisainete deklaratsioon vastavalt direktiivile 67/548/ЕMÜ ja määrusele 1272/2008/ЕÜ:
Aine nimetus
Kaltsiumdihüdroksiid;
Kaltsiumhüdroksiid;
Ca(OH)2

EINECS-i nr
215-137-3

CAS-i nr
1305-62-0

Konts., %
<5

Ohtlikkuse klassifikatsioon
67/548/EMÜ

1272/2008/ЕÜ

Xi; R37/38-41

Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
STOT SE 3

REACH-määruse kohane
registreerimisnumber: 01-211947515145-0147

H315
H318
H335

[1]
[2]

Toote peamine koostisosa, mida ei ole ohtlikuks klassifitseeritud:
Kaltsiumsulfaat, CaSO4 231-900-3

7778-18-9

> 85

-

-

[2]

REACH-määruse kohane
registreerimisnumber: 01-211944491829-XXXX

Kokkupuutemõju, ohuklasside ja ohulausete täistekstid on esitatud jaos 16.
Suurimad lubatud kontsentratsioonid (kui on) on esitatud jaos 8.
[1] Ained, mis on klassifitseeritud tervise- või keskkonnaohtlikuks.
[2] Ained, mille suhtes on määratud suurimad lubatud kontsentratsioonid.

4.

ESMAABIMEETMED

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus:
Silma sattumise
korral:

Loputada silmi viivitamata 15 minutit suure veekogusega, hoides silmi nii
avatuna kui võimalik.
Pöörduda viivitamata arsti poole.
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Nahale sattumise
korral:

Loputada nahka voolava veega.

Sissehingamise korral:

Minna värske õhuga kohta. Loputada tolmust ärritatud suud ja neelu. Vajaduse
korral pöörduda arsti poole.

Allaneelamise korral:

Loputada suud veega. Juua väikeste sõõmudega palju vett.
Pöörduda arsti poole.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju:
Silma sattumise
korral:

Võib põhjustada silmade ärritust. Võib põhjustada mehaanilisi
vigastusi, mis suurendavad ärritust.

Nahale sattumise
korral:

Kestev kokkupuude toote lahusega võib põhjustada naha ärritust.
Samaaegne mehaaniline mõju võib ärritust suurendada.

Sissehingamise korral:

Tolm võib põhjustada hingamiselundite ärritust. Võib põhjustada köha.

Allaneelamise korral:

Suure tootekoguse allaneelamine on vähetõenäoline.
Allaneelamise korral võib põhjustada kerget seedekulgla limaskesta
ärritust.

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta:
Soovitus arstile:

5.

Toode sisaldab kaltsiumhüdraati ning moodustab kokkupuutel veega leeliselise
keskkonna. Kasutada sümptomaatilist ravi, mis on suunatud mis tahes mõju
tagajärgede leevendamisele.

TULEKUSTUTUSMEETMED

5.1 Tulekustutusvahendid:
Sobivad
kustutusvahendid:

Toode on mittepõlev.
Kasutada olukorrale vastavaid kustutusvahendeid.

Sobimatud
kustutusvahendid:

Ei ole.
Mitte kasutada ümbritsevate põlevmaterjalide kustutamiseks sobimatuid
kustutusvahendeid.

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud:
Ohtlikud
põlemissaadused:

Ei ole.

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele:
Erilised tulekustutusmeetodid:

Ei ole.

Tuletõrjujate
erikaitsevahendid:

Ei ole.
Kasutada põlevate materjalide ohtlikkusele vastavaid vahendeid

Täiendav teave:
Veega kokkupuutumise järel toode kõvastub.

6.

MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras:
Eriolukordade kohase
väljaõppeta personal:

Kui ei ole vastavat väljaõpet, tuleb hoiduda tegevustest, millega võivad
kaasneda mis tahes ohud.
Vajaduse korral kasutada isikukaitsevahendeid.

Päästetöötajad:

Vältida toote sattumist nahale ja silma. Tagada hea ventilatsioon.
Kanda tolmu eest kaitsvat kaitsemaski, kaitsekindaid ja tihedalt ümber olevaid
kaitserõivaid.
Tähelepanu – veega segunenud tootega kaetud pinnad on libedad!

6.2 Keskkonnakaitsemeetmed:
Seoses leeliselise reaktsiooni tekkega ei tohi lasta suurt tootekogust sattuda kanalisatsiooni ega
looduslikesse veekogudesse.
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6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:
Koristada toode mehaaniliselt pärast kuivamist.
Vältida tolmu teket ja levikut.
6.4 Viited muudele jagudele:
Märkus: hädaolukorras vajalikud kontaktandmed on esitatud jaos 1, isikukaitsevahendite ja jäätmete
kõrvaldamise kohane teave on esitatud vastavalt jagudes 8 ja 13.
Muu teave:
Veega kokkupuutumise järel toode kõvastub.

7.

KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud:
Kasutusjuhendi järgmise korral ei ole vaja erilisi ohutusmeetmeid kasutada.
Vältida tolmu teket. Vältida tolmu sissehingamist ning sattumist nahale ja silma. Vt jagu 4.
7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused:
Hoida toodet originaalpakendis ja kuivas kohas.
Tuleohutus ja plahvatusohutus: erilisi meetmeid ei ole vaja kasutada.
7.3 Erikasutus:
Kasutada õhukesekihilist spetsiaalsete lisanditega kipskrohvi sisetöödeks.

8.

KOKKUPUUTE OHJAMINE / ISIKUKAITSE

8.1 Kontrolliparameetrid:
Kasutatavad lubatava
kontsentratsiooni
piirväärtused:

Aine
Kaltsiumsulfaat
Kaltsiumhüdroksiid
a

Bioloogilised lubatava
kontsentratsiooni
piirväärtused:

6
5

a

mg/m3

5 (tolm)

– kopsudesse jõudes osa.

Ei ole normitud.

Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL): Kokkupuute
subjektid

Arvutuslik mittetoimiv
kontsentratsioon (PNEC):

MAK (TRGS 900), mg/m3

Kokkupuuteviis

Mõju tervisele

Väärtus

Kaltsiumdihüdroksiid, 1305-62-0
Töötajad
Sissehingamine
Töötajad
Sissehingamine
Elanikkond
Sissehingamine
Elanikkond
Sissehingamine

Akuutne/lühiajaline lokaalne mõju
Pikaajaline lokaalne mõju
Akuutne/lühiajaline lokaalne mõju
Pikaajaline lokaalne mõju

4 mg/m3
1 mg/m 3
3
4 mg/m
3
1 mg/m

Kaltsiumsulfaat, 7778-18-9
Töötajad
Sissehingamine
Töötajad
Sissehingamine
Elanikkond
Sissehingamine
Töötajad
Sissehingamine
Elanikkond
Suukaudne

Pikaajaline süsteemne mõju
Akuutne/lühiajaline süsteemne mõju
Pikaajaline süsteemne mõju
Akuutne/lühiajaline süsteemne mõju
Pikaajaline süsteemne mõju

Elanikkond

Akuutne/lühiajaline süsteemne mõju

Suukaudne

Kaitstav keskkonnaosa

Väärtus

Kaltsiumdihüdroksiid, 1305-62-0
Magevesi
Merevesi
Vesi (korrapäratud heited)

0,49 mg/l
0,32 mg/l
0,49 mg/l

21,17 mg/m 3
5082 mg/m
2,29 mg/m

3

3
3

3811 mg/m
1,52 mg/kg
kehamassi kohta
11,4 mg/kg
kehamassi kohta
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Magevee põhjasete
Merevee põhjasete
Pinnas
Reoveepuhastusjaamad (STP)

Käesoleval ajal andmed puuduvad või ei ole piisavad.
Käesoleval ajal andmed puuduvad või ei ole piisavad.
1080 mg/kg kuivmassi kohta
3 mg/l

Kaltsiumsulfaat, 7778-18-9:
Reoveepuhastusjaamad (STP)

100 mg/l

Tagada kõikides kasutuskohtades piisav ventilatsioon segu koostisosadest
moodustunud tolmu kontsentratsiooni hoidmiseks tööalal suurimast lubatud
kontsentratsioonist väiksemana.

Isikukaitsevahendid:
Hingamisteede
kaitsmine:

Suure tolmu kontsentratsiooni korral on soovitatav kasutada P1- või
FFP1-kaitseklassi näomaski.

Naha kaitsmine:
Käte kaitsmine:

Pikaajalise kokkupuute korral kanda kaitsekindaid.

Keha kaitsmine:

Kanda pikkade käistega ja tihedalt ümber olevaid töörõivaid ning toodet
mitteläbilaskvaid jalatseid.

Silmade/näo kaitsmine:

Kaitseks tolmu ja toote lahuse pritsmete eest kanda tihedalt katvaid kaitseprille.

Hügieenimeetmed:

Järgida üldisi tööohutus- ja hügieenitavasid.

Kokkupuute ohjamine
keskkonnas:

Vältida suure tootekoguse sattumist kanalisatsiooni või looduslikesse
veekogudesse.
Vt ka jagusid 6 ja 12.

Pesta enne tööpause ja tööpäeva lõpus käsi.

9.

FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta:
Välimus:
Füüsikaline olek:

Pulber

Värvus:

Beežvalge, valge, tuhkjas

Lõhn:

Lõhnatu.

Lõhnalävi:

Andmed puuduvad.

pH:

Kuival tootel ei ole. ~ 10–12 (suspensioon vees)

Sulamis-/külmumispunkt:

Ei kasutata.

Keemise algpunkt ja keemisvahemik:

Ei kasutata.

Leekpunkt:

Ei kasutata.

Aurustumiskiirus:

Ei kasutata.

Süttivus (tahke, gaasiline):

Mittesüttiv.

Ülemine/alumine süttivus- või lahvatuspiir:

Ei kasutata.

Aururõhk:

Ei kasutata.

Auru tihedus:
Tihedus:

Ei kasutata.
3
2,3 - 3,0 g/cm (CaSO4·xH2O, x = 0, ½, 2)

Lahustuvus:

Vees: ~ 2 g/l (20 °C)

Jaotustegur n-oktanool/-vesi:

Ei kasutata.

Isesüttimistemperatuur:

Ei kasutata.

Lagunemistemperatuur (kips):

CaSO4 ja H2O
CaO ja SO3

alates ~ 140 °C
alates ~ 1000 °C
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9.2 Muu teave:
Andmed puuduvad.

10.

PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

10.1 Reaktsioonivõime:
Normaalsete käitlus- ja ladustamisolude korral reaktsioone ei teki.
10.2 Keemiline stabiilsus:
Toode on normaalsete käitlus- ja ladustamisolude korral stabiilne.
10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus:
Normaalsete käitlus- ja ladustamisolude korral ohtlikke reaktsioone ei teki.
10.4 Tingimused, mida tuleb vältida:
Kaitsta niiskuse eest.
10.5 Kokkusobimatud materjalid:
Happed.
10.6 Ohtlikud lagusaadused:
Ei ole teada.

11.

TEAVE TOKSILISUSE KOHTA
Segu toksikoloogilisi uuringuid ei ole tehtud.
Koostisainete omadustest lähtuv segu toksilisuse hinnang on esitatud allpool.

11.1 Teave toksiliste mõjude kohta:
Akuutne toksilisus:
Koostisained:

Nahasöövitus/-ärritus:
Rasked kahjustused/
silmade ärritus:
Koostisained:

Toksilist või kahjulikku mõju ei ole täheldatud.
Aine

Kokkupuuteviis, katseloom (meetod)

Kaltsiumdihüdroksiid

LD50, suukaudne, rott (OECD 425)
LC50, sissehingamine
LD50, nahakaudne, küülik, 24 t (OECD 402)

Doos/mõju
> 2000 mg/kg
Andmed puuduvad.
> 2500 mg/kg

Andmed puuduvad. Söövet ei ole täheldatud.
Vt ka selles jaos allpool esitatud teavet.
Andmed puuduvad.
Vt ka selles jaos allpool esitatud teavet.
Aine
Kaltsiumdihüdroksiid

Kokkupuuteviis,
katseloom
Silmad, küülik, 150 g/l

Mõju

Meetod

Ärritav, esimene kategooria

OECD
405

Hingamisteede või
naha ülitundlikkuse
tekitamine:

Andmed puuduvad. Ülitundlikkuse teket ei ole täheldatud.

Mutageensus
sugurakkudele:

Toode ei sisalda mutageenseteks liigitatud koostisosi.

Kantserogeensus:

Toode ei sisalda kantserogeenseteks liigitatud koostisosi.

Reproduktiivtoksilisus:

Toode ei sisalda reproduktiivtoksilisteks liigitatud koostisosi.

Toksilisus sihtorgani suhtes (STOT):
Ühekordne kokkupuude Andmed puuduvad.
(STOT SE):
Korduv kokkupuude
Andmed puuduvad.
(STOT RE):
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Ei ole segu suhtes asjakohane.

Teave võimalike kokkupuuteviiside kohta:
Võib mõjutada organismi sissehingamisel, nahale ja silmade limaskestale sattumisel ningall aneelamisel
(vähetõenäoline).
Füüsikaliste, keemiliste või toksiliste omadustega seotud sümptomid:
Silma sattumise
korral:

Võib põhjustada silmade ärritust.
Võib põhjustada mehaanilisi vigastusi, mis suurendavad ärritust.

Nahale sattumise
korral:

Kestev kokkupuude toote lahusega võib põhjustada naha ärritust.
Samaaegne mehaaniline mõju võib ärritust suurendada.

Sissehingamise korral:

Tolm võib põhjustada hingamiselundite ärritust. Võib põhjustada köha.

Allaneelamise
korral:

Suure tootekoguse allaneelamine on vähetõenäoline. Allaneelamise korral võib
põhjustada kerget seedekulgla limaskesta ärritust.

Lühi- ja pikaajalise kokkupuutega seotud kohene, hilisem ja krooniline mõju:
Pikaajaline kokkupuude nahaga võib naha niiskuse tõttu põhjustada naha ärritust ja -põletikku.
Praktilised tähelepanekud:
Otsene kokkupuude ärritab silmi.
Muu teave:

12.

Praeguste teadmiste ja kogemuse kohaselt ei põhjusta toode õige kasutamise
korral inimesele kahjulikke tervisemõjusid.

ÖKOLOOGILINE TEAVE

12.1 Toksilisus:
Selle segu kohta andmed puuduvad.
12.2 Püsivus ja lagunevus:
Toode on raskesti biolagunev.
12.3 Bioakumulatsioon:
Akumulatsiooni elusorganismides ei ole täheldatud.
12.4 Liikuvus pinnases:
Füüsikaliste ja keemiliste omaduste alusel on toote liikuvus pinnases väike.
12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste
hindamise tulemused:
Ei ole selle toote suhtes asjakohane.
12.6 Muud kahjulikud mõjud:
Seoses leeliselise reaktsiooniga ei tohi lasta suurel tootekogusel sattuda kanalisatsiooni ega looduslikesse
veekogudesse. Vältida toote sattumist kanalisatsiooni eelneva neutraliseerimiseta.

13.

JÄÄTMEKÄITLUS
13.1 Jäätmetöötlusmeetodid:
Toote jäägid ja pakend tuleb kõrvaldada vastavalt kehtivate õigusaktide nõuetele.
Toote jääke ei tohi valada valamusse ega WC-sse. Lisada vett, lasta kõvastuda ning viia kohalikke
nõudeid arvestades ehitusjäätmete prügilasse.
Väikese koguse korral võib kõrvaldada koos olmejäätmetega.
Täielikult puhastatud pakendkotid võib anda ringlussevõtusüsteemi.
Jäätmete liigid:
Toode:

Alajaotised: 1708 Kipsipõhised ehitusmaterjalid;
1709 Muu ehitus- ja lammutuspraht.
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Jäätmete koodinumbrid:
170802 Kipsipõhised ehitusmaterjalid, mida ei ole nimetatud koodinumbriga
170801; 170904 Ehitus- ja lammutussegapraht, mida ei ole nimetatud
koodinumbritega 170901, 170902 ja 170903.
Pakend:

14.

Alajaotis: 1501 Pakendid (sealhulgas lahus kogutud olmepakendijäätmed).
Koodinumber: 150101 Paber- ja kartongpakendid.

VEONÕUDED

14.1 ÜRO number:
Ei ole klassifitseeritud.
14.2 ÜRO veose tunnusnimetus:
Ei ole klassifitseeritud.
14.3 Transpordi ohuklass(id):
Ei ole klassifitseeritud.
14.4 Pakendirühm:
Ei ole klassifitseeritud.
14.5 Keskkonnaohud:
Ei ole täheldatud.
14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele:
Ei ole näidatud.
14.7 Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga:
Ei kasutata.
Muu teave:
Rahvusvaheliste veoreeglite kohaselt ei ole see toode ohtlik veos.

15.

REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

15.1 Aine või seguga seotud ohutus-, tervisekaitse- ja keskkonnaalased õigusaktid:
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 1999/45/EÜ, 31. mai 1999, ohtlike preparaatide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist
käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist,
märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning
muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (REACH)
Komisjoni määrus (EL) nr 453/2010, 20. mai 2010, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006,
mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, 19. november 2008, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud
direktiivid

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine:
Kemikaaliohutuse hindamine on tehtud segu koostisosade kohta.
Täielik teave on kättesaadav Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) andmebaasist.
Muu teave:
REACH-määruse lisad:

XIV lisa:
XVII lisa:

16.

Toode ei sisalda aineid, mille suhtes kehtivad
litsentsinõuded.
Ei kasutata.

MUU TEAVE:

Lühendid:
PBT - Püsiv, bioakumuleeruv, toksiline aine
vPvB - Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine
TRGS - Ohtlike ainete tehnoeeskiri, Saksamaa
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Tooteohutuskaart
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MAK - Maksimaalne lubatav kontsentratsioon töökeskkonnas, Saksamaa
OECD - Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon

Riskilausete täistekstid:
R37/38 - Ärritab hingamissüsteemi ja nahka
R41 - Silmade raske kahjustuse tekkimise oht

Ohuklasside ja -kategooriate koodide tähendused:
Eye Dam. 1 - Raske silmakahjustus, 1. ohukategooria
Skin Irrit. 2 - Nahaärritus, 2. ohukategooria
STOT SE 3 - Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude, 3. ohukategooria
H315 - Põhjustab nahaärritust
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust

Klassifikatsioon ja klassifitseerimise protseduur vastavad määrusele 1272/2008/ЕÜ:
Klass:
H318:

Klassifitseerimise protseduur: Eye Dam. 1;
Arvutusmeetod.

Teabeallikad:
Toote lähtematerjalide ohutuskaardid.
Teave ohutuskaardi originaali sisu muudatuste kohta:
Versiooni number

Kuupäev

1.00

12.03.2015.

Esimaväljaanne.

Ohutuskaardi koostaja:
Käesolev ohutuskaart on tõlgitud eesti keelde ja koostatud ettevõttes SIA Knauf (Daugavas iela 4,
Stopiņu nov., Saurieši, LV-2118, Läti Vabariik, www.knauf.lv) ohutuskaardi alusel, välja antud 12. märtsil
2015 läti keeles.
Lisateave: telefon: (+371) 28344602, Māris Bērziņš, marisddl@gmail.com

Lahtiütlus:
Käesolevas ohutuskaardis esitatud tooteteave põhineb tootja teadmiste praegusele tasemele, kuid tootja ei taga esitatud
teabe kõikehõlmavust ning ei vastuta esitatud teabe kasutamise tagajärgede eest.
Teavet ei tohi muuta ega kasutada teistele toodetele vastavaks kohandatult. Ohutuskaarti võib kopeerida teksti sisu
muutmata. Toote kasutaja peab hindama ülalpool esitatud andmeid, nende vastavust konkreetsetele toote
kasutusoludele ning täitma toote kasutamisel kõiki ohutusnõudeid.
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