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ULTRASAN  

OHUTUSKAART 
 

1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE 

 
1.1 Toote identifitseerimine:  
      Toote kood: PR057 
      Toote nimi: ULTRASAN 
 
1.2  Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning 
kasutusalad, mida ei soovitata: 
 
Aine kirjeldus: Kontsentreeritud vahend sanitaarseks töötluseks. 
 
1.3  Andmed ohutuskaardi tarnija kohta: 
 
 
Äriühing                                           Profkeemia Company OÜ, reg nr14695901  
Aadress                                           Tallinn, Laki 14a, korpus B. 
                                                        10621 
                                                         Eesti 
Telefon                                            +372 5262638 
                                                        +372 56700439 
E-post                                              company@profkeemia.ee 
Veebileht:                                        www.profkeemia.ee  
Tootja:                                             Chem-Italia S.r.l. Via Galileo Galilei, 41 Chignolo                     
                                                        D'Isola (BG) 24040 ITALY  
                                                        
 
 
1.4. Hädaabitelefoni number 
. 
 
Kohaliku hädaabitelefoni number: 112 
 
Eesti mürgistusteabekeskus: 16662 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:company@profkeemia.ee
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ULTRASAN  

2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE 

 

2.1. Aine või segu klassifitseerimine. 
 
Vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) on toode ohtlik aine ega segu. 
Seepärast vajab toode ohutuskaarti, mis on kooskõlas EÜ määrusega 1907/2006 ja 
selle hilisemate muudatustega. 
 
Vaadake punkte 11 ja12 tervise-ja keskkonnariski kohta teabe saamiseks.   
 
2.1.1 Ohumärgistus vastavalt EÜ määrusele 1272/2008 (CLP) ja selle 
hilisematele muudatustele ja täiendustele. 
 
Terviseriskid ja ohulahused 
 

Silmade ärritus,  kategooria 2 H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust 
Nahka söövitav/ärritav, kategooria 2    H315 Põhjustab nahaärritust 

 
2.1.2  Klassifitseerimine vastavalt EL direktiivile 67/548/EMÜ või 1999/45/EK ja 
selle hilisematele muudatustele ja täiendustele. 
 
R-laused ---------- 
Ohu sümbolid --------- 
 
 
2.2 Märgistuselemendid 
 
Ohu märgistamine, vastavalt MÄÄRUSELE (EÜ) nr 1272/2008 (CLP) ja hilisematele 
muudatustele. 
 

 
 
Tunnussõna:    Tähelepanu 
 

Ohulaused 
H319 – Põhjustab tugevat silmade ärritust. 
H315 – Põhjustab nahaärritust 

Hoiatuslaused 
 P264 – Pärast käitlemist pesta hoolega  . 

P280 – Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. 
P302 + P352  NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga. 
P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. 
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ULTRASAN  

2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE (jätkub) 

2.3 Muud ohud  
Teave ei ole saadaval 
 

3 JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA 

3.1 Ained:  
Mittekohaldatav 
 
3.2 Segud: 
Sisaldab: 

Identifitseerimine Kontsentratsioon 
Klassifikatsioon 
67/548/CEE 

Klassifikatsioon 
1272/2008 (CLP) 

Dideküül-dimetüül ammoniaagi kloriid 

CAS 7173-51-5 
EL. 612-131-0-6 
Indeks: 230-525-2 

1 – 3 C R34, Xn R22, N R50 
Acute Tox. 4 H302, Skin 
Corr. 1B H314, Aquatic 
Acute 1 H400 M=1 

 
Märkus: diapasoonist suurem kogus on välistatud. 
Ülalmainitud H- ja R – lausete täisteksti vt 16. jagu. 
 
T+  Väga mürgine, T – Mürgine, Xn – Kahjulik, C – Sööbiv, Xi – Ärritav, O – Oksüdeeriv, E – Plahvatusohtlik, F+ - 
Eriti tuleohtlik, F - Väga tuleohtlik, N – Keskkonnaohtlik. 
 

4 JAGU: ESMAABIMEETMED 

 
4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus: 
 
SILMAD: Kontrollida kontaktläätsede olemasolu ja need eemaldada. Pesta koheselt 
silmi rohke  veega hoides silmalauge lahti. Jätkata loputamist vähemalt 15 minutit. 
Kui probleem püsib tuleb pöörduda arsti poole. 
 
SATTUMINE NAHALE: Loputada nahka veega/ loputada duši all. Eemaldada 
saastunud riided ja jalanõud. Viivitamatult kutsuda arstiabi. Enne kasutamist pesta 
saastunud riided. 
 
SISSEHINGAMINE. Viia kannatanu kokkupuutealast värskesse õhku. Kui kannatanu 
ei hinga, teha kunstlikku hingamist. Viivitamatult kutsuda arstiabi. 
 
ALLANEELAMINE: Viivitamatult kutsuda arstiabi. MITTE kutsuda esile oksendamist. 
Mitte manustada kannatanule midagi suu kaudu, mida arst ei ole otseselt määranud. 
 
4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju: 
Akuutsed ja hilisemad kõrvaltoimed on märgitud 11.jaos. 
 
 
4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta: 
Ei ole teada 
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ULTRASAN  

5 JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED 

 
5.1 Tulekustutusvahendid: 
SOBIVAD TULEKUSTUTUSVAHENDID:  
kasutada tavalised kustutusvahendid: süsinikdioksiidi, vahtu, keemilist pulbrit. 
Kui mahavoolanud või lekkiv toode ei ole süttinud, võib kasutada veepritsi tuleohtlike 
aurude laiali ajamiseks ning nende kaitsmiseks, kes püüavad leket peatada. 
 
SOBIMATUD TULEKUSTUTUSVAHENDID:  
Mitte kasutada veejugasid. Vesi ei ole tõhus tule kustutamiseks, kuid seda võib 
kasutada leekide läheduses konteinerite jahutamiseks, et ennetada plahvatusi. 
 
5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud 
 
OHTLIKUD MÕJUTUSED TULEKAHJU KORRAL 
Plahvatusohtlikul tulega kokkupuutuvatel konteineritel võib tekkida liigne rõhk need 
võivad lõhkeda. Põlemissaadusi ei tohi sisse hingata. 
 
5.3 Nõuanded tuletõrjujatele 
ÜLDTEAVE 
Kasutada veejugasid konteinerite jahutamiseks, et ennetada toote lagunemist ning 
potentsiaalselt terviseohtlike ainete tekkimist. Kanda alati täielikku 
tulekaitsevarustust. Kustutusvesi kokku koguda, et vältida selle jõudmist 
kanalisatsioonisüsteemi. Kustutamiseks kasutatud saastunud vesi ja tulekahju jäägid 
kõrvaldada vastavalt kehtivatele eeskirjadele. 
 
ERIKAITSEVAHENDID TULETÕRJUJATELE 
Tavaline tuletõrjujate rõivastus st tulekahju komplekt (EN 469), kindad (EN 659) ja 
saapad (HO spetsifikatsioon A29 ja A30) ja autonoomne avatud süsteemiga 
suruõhu-hingamisaparaat (EN 137). 
 
 

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 

 
6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras 
 
Kõrvaldada leket, kui oht puudub. 
Kasutada tuleb isikukaitsevahendeid, et vältida võimalikku kokkupuudet lekkinud 
tootega (vt jaotist 8) 
See käib nii töötajate kui hädaolukordades tegutsejate kohta. 
 
6.2. Keskkonnaalased ettevaatusabinõud 
Toode ei tohi tungida kanalisatsioonisüsteemi või kokku puutuda pinnavee või 
põhjaveega. 
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ULTRASAN  

 

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda (jätkub) 

 
6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja –vahendid 
 
Väljavoolanud toode koguda kokku tolmuimejaga. 
Kui toode on tuleohtlik, kasutada plahvatuskindlaid seadmeid.  
Kontrollige kasutatava mahuti toodetele sobivust, vastavalt jaole nr 10. Absorbeerige 
jääk koos inertse absorbendiga. 
Veenduge, et lekke koht oleks hästi ventileeritud. Kontrollige mahuti materjalide 
kokkusobivust vastavalt jaole nr 7.  
Saastunud materjal tuleb visata kooskõlas vastavalt jao nr 13 sätetele 
 
6.4. Viited muudele jagudele:  
Vt punktid 8 ja 13. 
 

7 JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE 

 
7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud 
Hoidke eemal soojuse allikatest, sädemetest, ja lahtisest tulest. Ärge suitsetage ega 
kasutage tulemasinad. 
Aurud võivad süttida ja plahvatada, seega aurude kogunemist tuleb vältida, jättes 
aknad ja uksed lahti ning tagades hea ventilatsiooni ristlõikes. 
Ilma piisava ventilatsioonita võivad aurud maapinnal koguneda ning süüdata 
tulekahju isegi vahemaa tagant. Vältida elektristaatiliste laengute kogunemist. 
Segu võib omandada staatilise elektrilaengu: ühest mahutist teise ülekandmisel tuleb 
alati kasutada maandusjuhtmeid ja kanda antistaatiliseid jalatseid. 
Toode jõuline segamine ja kiirvalamine torude kaudu  võivad põhjustada 
elektrostaatiliste laengute moodustumist ja kogunemist. Tulekahju ja plahvatuse 
vältimise eesmärgil ärge kunagi kasutada käsitsemisel suruõhku. Avada mahutid 
ettevaatlikult, kuna need võivad olla survestatud. 
Suitsetamine, söömine ja joomine on käitlemise ajal keelatud. Pärast käitlemist pesta 
hoolega käsi. Vältida toote lekkimist keskkonda. 
 
7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud 
ladustamistingimused 
Hoida originaalpakendis, jahedas, hästiventileeritud kohas, eemal otsesest 
päikesevalgusest. 
Säilitada ja kasutada eemal kuumusest, sädemetest, lahtisest leegist ja teistest 
süttimisallikatest. 
Hoida pakendid eemal mis tahes mittekokkusobivatest materjalidest, vt täpsemalt 10. 
jaos. 
 
7.3. Erikasutus 
Teave ei ole saadaval. 
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8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 

 
8.1. Kontrolliparameetrid 
Teave ei ole saadaval. 
 
8.2. Kokkupuute ohjamine 
 
Kuna sobiva tehnilise varustuse kasutamine peab alati olema isikukaitsevahenditest 
prioriteetsem, kindlustada töökoha hea ventilatsioon tõhusa loomuliku õhuvahetuse 
kaudu. 
Isikukaitsevahendite valimiseks pöörduda oma toodete tarnija poole. 
Isikukaitse vahendid peavad olema CE – märgisega ja vastama kehtivatele 
standarditele. 
Töökoha lähedal peab olema esmaabidušš näo- ja silmaloputusvahenditega. 
 
KÄTE KAITSMINE  
Kaitsta käsi III kategooria töökinnastega (vt standard EN 374). Töökinnaste materjali 
valikul tuleb arvestada järgmist: kokkusobivus, lagunemine, kestvusaeg ja 
läbilaskvus. Töökinnaste keemilistele ainetele vastupidavust tuleb enne kasutamist 
kontrollida, kuna see võib olla ettearvamatu. Kinnaste kandmisaeg sõltub kasutamise 
kestusest ja viisist. 
 
NAHA KAITSMINE  
Kanda pikkade varrukatega II kategooria töökombinesoone ning turvajalatseid (vt 
direktiiv 89/686/EEC ja standard EN ISO 20344). Pärast kaitseriietuse äravõtmist 
pesta keha seebi ja veega. 
 
SILMADE KAITSMINE  
Kanda õhukindlaid kaitseprille (vt standard EN 166). 
 
HINGAMISTEEDE KAITSMINE  
Kui aine või ühe tootes oleva aine puhul läviväärtus (nt TLV-TWA) ületatakse, 
kasutada B – tüüpi filtriga maski, mille klass (1, 2 või 3) tuleb valida vastavalt 
kasutuskontsentratsiooni limiidile (vt standard EN 14387). Kombineeritud filtrid on 
vajalikud eri tüüpi gaaside või aurude ja/või osakesi (aerosool, suits, udu) sisaldavate 
gaaside või aurude esinemisel. Tuleb kasutada hingamisteede kaitsevahendeid, kui 
kasutatud tehnilised meetmed ei ole sobivad tööliste kokkupuute piiramiseks  
 
nimetatud läviväärtustega. Maskide poolt pakutav kaitse on igal juhul piiratud. Kui 
käsitletav aine on lõhnatu või selle haistmislävi on kõrgem kui vastav TLV-TWA ning  
hädaolukorras kanda avatud tsükliga suruõhuhingamisaparaati (kooskõlas 
standardiga EN 137) või välise õhuvõtuavaga hingamisaparaati (kooskõlas 
standardiga EN 138). 
Hingamisteede kaitsevahendi korrektseks valimiseks vt standard EN 529. 
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ULTRASAN  

 

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse (jätkub) 

 
KOKKUPUUTE OHJAMINE KESKKONNAS 
Kontrollida ventilatsiooni- või töös kasutatavate seadmete õhuheidet, et veenduda 
nende vastavuses keskkonnakaitse õigusaktide nõuetele. 
 

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused 

 
Füüsiline olek                           vedel  
Värvus                                      heleroheline 
Lõhn                                         iseloomulik 
Lõhnalävi                                  Ei ole saadaval  
pH.                                            8,2 
Sulamis-/külmumispunkt           Ei ole saadaval  
Keemise algpunkt                     Ei ole saadaval  
Keemisvahemik                        Ei ole saadaval  
Leekpunkt                                  > 60 °C.  
Aurustumiskiirus                       Ei ole saadaval  
Süttivus (tahke, gaasiline)        Ei ole saadaval  
Alumine süttivuspiir                  Ei ole saadaval  
Ülemine süttivuspiir                  Ei ole saadaval  
Alumine plahvatuspiir               Ei ole saadaval  
Ülemine plahvatuspiir               Ei ole saadaval  
Aururõhk                                   Ei ole saadaval  
Auru tihedus                              Ei ole saadaval  
Erikaal/Tihedus                         1,000 +/- 0,02 kg/l 
Lahustuvus(ed)                         Vees lahustuv  
Jaotustegur (n-oktanool/-vesi)  Ei ole saadaval  
Isesüttimistemperatuur             Ei ole saadaval  
Lagunemistemperatuur             Ei ole saadaval  
Viskoossus                                Ei ole saadaval  
Plahvatusohtlikkus                    Ei ole saadaval  
Oksüdeerivad omadused          Ei ole saadaval 
 
9.2. Muu teave 
VOC (Direktiiv 2010/75/EÜ) : 0,83%  
VOC (lenduv süsinik) :           0,49% 
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10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime 

 
10.1. Reaktsioonivõime 
Normaalsetes kasutustingimustes ei ole erilist ohtu teiste ainetega reageerimiseks. 
 
10.2. Keemiline stabiilsus 
Normaalsetes kasutus- ja hoiutingimustes on toode püsiv. 
 
10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus 
Normaalsetes kasutus- ja hoiutingimustes ei ole ohtlikud reaktsioonid 
prognoositavad. 
 
10.4. Tingimused, mida tuleb vältida 
Puuduvad. Ent kasutada tuleks tavapäraseid keemiatoodete puhul kasutatavaid 
ettevaatusabinõusid. 
 
10.5. Kokkusobimatud materjalid 
Teave ei ole saadaval. 
 
10.6. Ohtlikud lagusaadused 
Teave ei ole saadaval. 
 

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta 

 
11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta 
Toote enda kohta katseandmete puudumisel hinnatakse terviseriske vastavalt selles 
sisalduvate ainete omadustele, kasutades kehtivates klassifitseerimiseeskirjades 
määratletud kriteeriume. Seepärast on tootega kokkupuutumise toksikoloogiliste 
mõjude hindamiseks vajalik arvestada 3. jaos näidatud üksikute ohtlike ainete 
kontsentratsiooni. 
Ägedad mõjud: Silma sattumisel põhjustab punetust, turset, valu ja nägemise 
hägustumist 
Allaneelamisel esineb söögitoru- ja maomulgustuse oht (tugev söövitav toime), 
põletustunne kurgus ja rinnus. Kõhuvalu. Oksendamine. 
Nahale sattumisel põhjustab tugevat ärritust, erüteemi, turset, kuivust ja naha 
lõhenemist. 
 
Dideküül-dimetüül ammoniaagi kloriid 
LD50 (suukaudne)          615 mg/kg rott 
LD50(nahakaudne)         >2000 mg/kg rott 
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12. JAGU: Ökoloogiline teave 

Toodet kasutada vastavalt töökorralduse heale tavale. Vältida risustamist. Teavitada 
pädevaid asutusi, kui toode satub vette või saastab pinnast või taimi. 
Toode ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse või pinnasesse. 
Abinõusid kasutusele võtta kahjuliku mõju vähendamiseks põhjaveekihtidele. 
 
 
12.1. Toksilisus 
 
Dideküül-dimetüül ammoniaagi kloriid 
LC50 - kala                                     < 1 mg/l/96h 
EC50 - koorikloom                          < 1 mg/l/48h  
 
 
12.2. Püsivus ja lagunduvus 
Teave ei ole saadaval. 
 
12.3. Bioakumulatsioon 
Teave ei ole saadaval. 
 
 
12.4. Liikuvus pinnases 
Teave ei ole saadaval. 
 
12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga 
bioakumuleeruvate omaduste hindamine 
Kättesaadavate andmete põhjal ei sisalda toode PBT ega vPvT aineid üle 0,1%. 
 
12.6. Muud kahjulikud mõjud 
Teave ei ole saadaval. 
 

13. JAGU: Jäätmekäitlus 

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid 
Võimalusel taaskasutada. Puhtaid aine jääke tuleb käsitleda eriliste ohtlike 
jäätmetena. Jäätmed tuleb kõrvaldada volitatud jäätmekäitlusettevõtte kaudu 
vastavalt siseriiklikele ja kohalikele eeskirjadele.  
Jäätmekäitlust peab teostama volitatud jäätmekäitlusettevõte vastavalt riiklikele ja 
kohalikele eeskirjadele 
SAASTUNUD PAKEND Saastunud pakend tuleb taaskasutada või kõrvaldada 
vastavalt siseriiklikele jäätmekäitluseeskirjadele. 
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14. JAGU: Veonõuded 

Transpordieeskirjade (rahvusvaheline autoveo koodeks (ADR), ja raudteeveo 
koodeksi sätted (RID), Rahvusvahelise Meretranspordi ohtlike kaupade koodeks 
(IMDG) ja Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) määrus) 
 kohaselt ei ole määratletud kui ohtlik aine. 
 

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid 

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja 
keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid 
 
Seveso kategooria Puudub 
 
Piirangud seoses toote või selles sisalduvate ainetega vastavalt EÜ määruse 
1907/2006 XVII lisale. 
Aine 
Punkt   3 
 
Ained kandidaatainete loetelus (REACH art. 59). 
Puuduvad. 
 
Autoriseerimisele kuuluvad ained (REACH lisa XIV). 
Puuduvad. 
 
Ekspordiaruandlusega hõlmatud ained vastavalt (EÜ) määrusele 649/2012: 
Dideküül-dimetüül ammoniaagi kloriid 
 
Rotterdami konventsiooniga hõlmatud ained: 
Puuduvad. 
 
Stockholmi konventsiooniga hõlmatud ained: 
Puuduvad. 
 
Tervisekontroll. 
Selle keemilise ainega kokku puutuvad töötajad ei vaja tervisekontrolli, tingimusel, et 
olemasolevad riskihindamise andmed tõendavad riske töötajate tervise ja ohutusega 
seotud probleemid on keskmised ja 98/24 / EÜ direktiivi järgimist. 
 
Koostis vastavalt Regulation (EÜ) No. 648/2004 
Vähem 5%: ioonsed pindaktiivsed ained 
 
15.2. Kemikaaliohutuse hindamine 
Segu ja selles sisalduvate ainete osas ei ole kemikaaliohutuse hindamist läbi viidud. 
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16. JAGU: Muu teave 

Käesoleva kaardi 2. ja 3. jaos nimetatud ohutähiste (H) tekst: 
 
Acute Tox. 4     Äge mürgisus - 4. kategooria  
Skin Corr. 1B    nahasöövitus/ärritus, 1B kategooria 
Eye Irrit. 2         Põhjustab raskeid silmakahjustusi  2.kategooria  
Skin Irrit. 2        nahasöövitus/ärritus, 2.kategooria 
Aquatic Acute 1 äge ohtlikkus veekeskkonnale - 1. kategooria 
H302 Allaneelamisel kahjulik 
H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi 
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust 
H315 Põhjustab nahaärritust 
H400 Väga mürgine veeorganismidele. 
 
Käesoleva kaardi 2. ja 3. jaos nimetatud ohutähiste (R) tekst: 
R22 Kahjulik allaneelamisel 
R34 Põhjustab söövitust 
R50 Väga mürgine veeorganismidele 
 
LEGEND:  
- ADR: Ohtlike kaupade autoveo Euroopa kokkulepe  
- CAS NUMBER: Chemical Abstract Service’i number  
- CE50: Mõjuv kontsentratsioon (vajalik 50% mõju saavutamiseks)  
- CE NUMBER: Identifikaator ESIS’es (European archive of existing substances – 
Euroopa olemasolevate ainete arhiiv) 
- CLP: EÜ määrus 1272/2008 
- DNEL: Tuletatud ilma mõjuta tase (Derived No Effect Level) 
- EmS: Avarii ajakava (Emergency Schedule) 
- GHS: Kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise globaalselt harmoniseeritud 
süsteem (Globally Harmonized System of classification and labeling of chemicals) 
- IATA DGR: Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni ohtlike kaupade 
määrus (International Air Transport Association Dangerous Goods Regulation) 
- IC50: Liikumisvõimetuskontsentratsioon (Immobilization Concentration) 50% 
- IMDG: Ohtlike kaupade rahvusvaheline merekoodeks (International Maritime Code 
for dangerous goods) 
- IMO: Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (International Maritime Organization) 
- INDEKSINUMBER: Identifikaator CLP VI lisas 
- LC50: Surmav kontsentratsioon (Lethal Concentration) 50% 
- LD50: Surmav doos (Lethal dose) 50% 
- OEL: Töökeskkonnas kokkupuutumise tase (Occupational Exposure Level) 
- PBT: REACH määruse mõttes püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised (persistent 
bioaccumulative and toxic) 
- PEC: Prognoositav keskkonnakontsentratsioon (Predicted environmental 
Concentration) 
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- PEL: Prognoositav kokkupuute tase (Predicted exposure level) 
- PNEC: Prognoositav mõjuta kontsentratsioon (Predicted no effect concentration) 
- REACH: EÜ määrus 1907/2006 
- RID: Määrus, mis käsitleb rahvusvahelist ohtlike kaupade vedu rongiga (Regulation 
concerning the international transport of dangerous goods by train) 
- TLV: Piirväärtus (Threshold Limit Value) 
- TLV LAGI: Kontsentratsioon, mida ei tohiks ületada mis tahes kokkupuute ajal 
töökeskkonnas. 
- TWA STEL: Lühiajalise kokkupuute piirnorm (Short-term exposure limit) 
- TWA: Ajaliselt kaalutud keskmine kokkupuute piirnorm (Time-weighted average 
exposure limit) 
- VOC: Lenduvad orgaanilised ühendid (Volatile organic Compounds) 
- vPvB: REACH määruse mõttes väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad (very 
Persistent and very Bioaccumulative) 
- WGK: Veeohuklassid (Water hazard classes) (saksa keelest). 
 
ÜLDISED VIITED 
1. Directive 1999/45/EC and following amendments 
2. Directive 67/548/EEC and following amendments and adjustments 
3. Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) of the European Parliament 
4. Regulation (EC) 1272/2008 (CLP) of the European Parliament 
5. Regulation (EC) 790/2009 (I Atp. CLP) of the European Parliament 
6. Regulation (EC) 453/2010 of the European Parliament 
7. Regulation (EC) 286/2011 (II Atp. CLP) of the European Parliament 
8. Regulation (EC) 618/2012 (III Atp. CLP) of the European Parliament 
- Merck Index – 10. väljaanne 
- Handling Chemical Safety 
- INRS - Fiche Toxicologique (toksikoloogiline kaart) 
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology 
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 väljaanne 
- ECHA veebileht 
- IFA GESTIS veebileht 
- Database of SDS models for chemicals - Ministry of Health and ISS (Istituto 
Superiore di Sanità) - Italy 
 
 
Märkus kasutajatele:  
Käesolevas kaardis sisalduv teave tugineb meie teadmistele viimase versiooni 
kuupäeval.  
Kasutajad peavad kontrollima esitatud teabe sobivust ja põhjalikkust vastavalt igale 
konkreetsele toote kasutusviisile.  
Seda dokumenti ei või käsitada garantiina toote mis tahes omaduse osas.  
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Selle toote kasutamine ei allu meie otsesele kontrollile; seepärast peavad kasutajad 
omal vastutusel järgima kehtivaid tervise ja ohutuse alaseid õigusakte ja eeskirju. 
Tootja on vabastatud väärkasutusega seoses tekkivast mis tahes vastutusest. 
Tagada piisava keemiatoodete kasutamise alase koolitusega töötajate määramine. 
 
Eelmises väljaandes tehtud muudatused:  
Muudeti järgnevaid jagusid: 01/02/04/05/06/07/08/09/11/12//15/16 
 


