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Ohutuskaart
Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31
Trükkimiskuupäev 08.01.2010
*

Läbi vaadatud: 08.01.2010

1 Aine/valmistise ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine
· Toote detailid
· Kaubanduslik nimetus: ZEP SPLIT
· Artikkel: H09
· Aine/preparaadi kasutamine · Tootja/Tarnija:
Maaletooja:
Zep Eesti OÜ
Punane 6
Tallinn 13619
Estonia
Telefon: +372 5030 592
Tootja:
ZEP ITALIA s.r.l.
Via Nettunense Km. 25.000
04011 APRILIA (LT) - IT
Tel. +39.06926691 / Fax. +39.06.92747061
sito: www.zepitalia.it / e-mail: info@zepitalia.it
· Lähemat informatsiooni saab:
ZEP ITALIA SRL
Ph. +39.06.926691
· Informatsioon hädaolukorras:
112
+372 5030592 - Estonia
+39.0266101029 - Italy (Niguarda Hospital Milano)

2 Ohtude identifitseerimine
· Ohu kirjeldus:
Xi Ärritav
· Informatsioon konkreetse ohu kohta inimestele ja keskkonnale:
Toode peab olema mä rgistatud vastaval t kalkul eerimisprotseduuri "Üldine klassifi tseerimisjuhend
EL-s kasutatavatele preparaatidele" viimasele kehtivale versioonile.
R 36/38 Ärritab silmi ja nahka.
· Klassifikatsioonisüsteem:
K la ssifi ka tsio o n va sta b vi i ma st el e EL-I n imeki rjad e n in g n ei d o n t äi en da t ud et tevõ tt elt ja
kirjanduselt saadud andmetega.

3 Koostis / teave koostisainete kohta
· Keemiline iseloomustus
· Kirjeldus: Segu allpool loetletud ohutute lisanditega substantsidest.
· Ohtlikud koostisosad:
Preservation Agents
C,
Xn,
N; R 21/22-34-50
· Lisainformatsioon: Loetletud riskitunnuste sõnaline kuju vastab osale 16.

5-10 %
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4 Esmaabimeetmed
· Pärast sissehingamist:
Teadvuse kaotamise korral paigutage patsient stabiilselt külili transportimiseks.
· Pärast nahale sattumist: Koheselt peske veega ja seebiga ning loputage täielikult.
· Pärast silma sattumist:
Lopu tage avatud silm mõne minut i joo ksul jooksva vee all. Kui sümpt omid säiliva d, ko nsulteerige
arstiga.
· Pärast allaneelamist: Kui sümptomid säilivad, konsulteerige arstiga.

5 Tuletõrjemeetmed
· Sobivad kustutusained:
CO2, kustutuspulber või veepihustus. Suuremaid leeke kustutada veepihustusega või alkoholikindla
vahuga.
· Kaitsevarustus: Erilised meetmed pole nõutavad.

6 Juhuslikul keskkonda sattumisel võetavad meetmed
· Isiklikud ohutusmeetmed: Pole nõutav.
· Keskkonnakaitse meetmed: Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele või krundivette.
· Meetmed puhastuseks /kogumiseks: Koguge kokku mehhaaniliselt.

7 Käitlemine ja hoidmine
· Kasutamine:
· Informatsioon ohutuks kasutamiseks: Säilitada jahedas, kuivas kohas tihedalt suletud mahutites.
· Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta: Erilised meetmed pole nõutavad.
· Hoiustamine:
· Nõudmised ladudele ja anumatele: Ei ole erilisi nõudeid.
· Informatsioon koos hoiustamise kohta: Pole nõutud.
· Lähem informatsioon hoiustamistingimuste kohta: Anum säilitada tihedalt suletuna.

8 Kokkupuute vältimine / isikukaitsevahendid
· Lisainformatsioon tehniliste seadmete kohta: Rohkem andmeid pole; vaadake punkt 7.
· Töökohas järelevalvatavad koostisained piirväärtustega:
Toode ei sisalda olulisel hulgal kriitiliste väärtustega materjale, mis vajavad järelevalvet töökohas.
· Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.
· Isiklik kaitsevarustus:
· Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed:
Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja söökidest.
Koheselt eemaldage kõik määrdunud ja saastunud riideid
Enne pause ja töö lõpetamisel peske käed.
Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga.
· Hingamisteede kaitse: Pole nõutav.
(Jätkub lehelt 3)
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· Käte kaitsmine:
Kaitsekindad
Kinnaste materjal peab olema läbitungimatu ja vastupidav toote/ substantsi/ preparaadi suhtes.
Puu duvat e t estid e t õttu ei saa to otele/ p repara adile/ k emika alide segule and a mingei d soovit usi
kindamaterjali kohta.
Kinda materjali valik tuginedes läbitungivuse aegadele, difusiooni ja degradeerimisnäitajatele
· Kinnaste materjal
Sobivate ki nnaste valik ei sõl tu mitte üksnes mat erjalist, vaid samut i ka kvaliteedimärgistusest ning
erineb erinevate too tja te p uhul . Ku na t ood e on mitmest sub sta ntsist k oosnev preparaat, ei saa
ki nn aste mat erja li vastu pi da vu st k al ku leerid a et te n in g seep ärast tu leb neid enn e ka su tu st
kontrollida.
· Kinnaste materjali läbitungimisaeg
Täpse läbitungimisaega on määranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb järgida.
· Silmakaitse:
Tihedalt hermeetilised kaitseprillid

9 Füüsikalis-keemilised omadused
· Üldine informatsioon
Kuju:
Värvus:
Lõhn:

Tahke
Valge
Nõrk, iseloomulik

· Oleku muutus
Sulamispunkt/Sulamisvahemik: Ei ole määratud.
Keemispunkt /Keemisvahemik: 100°C (212°F)
· Leegipunkt:

Ei ole kohaldatav.

· Isesüttimine:

Toode ei ole isesüttiv.

· Plahvatusoht:

Toode ei tekita plahvatusohtu.

· Tihedus juures 20°C (68°F):

0,905 g/cm³

· Lahustatavus / Segunemine
Vesi:

Osaliselt lahustuv.

· pH väärtus juures 20°C (68°F):

7,6

· Lahusti sisaldus:
Orgaanilised lahustid:

0,0 %

10 Stabiilsus ja reaktsioonivõime
· Termiline lagunemine / välditavad tingimused:
Lagunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.
(Jätkub lehelt 4)
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· Välditavad materjalid:
· Ohtlikud reaktsioonid Ei ole teada ohtlikke reaktsioone.
· Ohtlik lagunemine tootes: Toote ohtlikku lagunemist ei ole teada.

11 Toksikoloogiline teave
· Äge toksilisus:
· Peamine ärritav efekt:
· nahal: Ärritav nahale ja limaskestade membraanidele.
· silmadel: Ärritav efekt.
· Tundlikkuse tekitamine: Sensibiliseerivaid efekte pole teada.
· Täiendav toksikoloogiline informatsioon:
To od e esin dab va sta va lt Üld ist e EL p rep araat ide kl assifitseerimisjuh end i viimases versio on is
esitatud kalkuleerimismeetoditele järgnevad ohtusid:
Ärritav

12 Ökoloogiline teave
· Täiendav keskkonnaalane informatsioon:
· Üldised märkused:
Vee ohtlikkusklass 2 (Saksa eeskirjad) (Enesehinnang): ohtlik vee jaoks
Toode ei tohi sattuda krundivetesse, vooluveekogudesse või kanalisatsioonisüsteemi.
Ohtlik joogiveele isegi väikeste koguste krunti sattumisel.

13 Kõrvaldamisjuhised
· Toode:
· Soovitused Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemidesse.
· Puhastamata pakend:
· Soovitused: Käitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.
· Soovitatavad puhastusagendid: Vesi, vajaduse korral koos puhastusainetega.

14 Veoalane teave
· Maismaa transport ADR/RID ja GGVS/GGVE (välismaa/kohalik):
· ADR/RID-GGVS/E klass: · Meretransport IMDG:
· IMDG klass:
· Mere saasteaine:

Ei

· Õhutransport ICAO-TI ja IATA-DGR:
· ICAO/IATA klass:
EST
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15 Reguleerivad õigusaktid
· Märgistamine vastavalt EU ettekirjutustele:
Too de o n kl assi fi tseeri t ud ja mä rg ista tu d va sta va lt EU Di rekt ii vi dele / Oh tl ik e ma terjal id e
direktiivile.
· Kooditäht ja ohumärk tootel:
Xi Ärritav
· Riskitunnused:
36/38 Ärritab silmi ja nahka.
· Ohutustunnused:
26
Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.
36/37/39 Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset.
45
Õn net usjuht umi või hal va enesetu nde korra l pö örd uda arsti p ool e (võimalu se k orral
näidata talle etiketti).
60
Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed.

16 Muu teave
Käesolev informatsioo n põ hineb meie praegustel e tea dmistele. Siiski ei garan teeri see mõnin gaid
spetsiifilisi tooteomadusi ning ei kehtesta õiguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.
· Vastavad R tunnused
21/22 Kahjulik kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.
34
Põhjustab söövitust.
50
Väga mürgine veeorganismidele.
· MSDS-d väljastav amet: Reparto Tecnico divisione Sicurezza prodotti ZEP ITALIA
· Kontaktisik:
FRANCESCA VANNUCCI - e-mail: francesca.vannucci@zepitalia.it
ALVES COSTANZA - e-mail: alves.costanza@zepitalia.it
· * Kuupäev võrreldud eelmise muudetud versiooniga. EST
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