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

1.1 Tootetähis  

Kauba nimetus :  Niiskete ruumide mattvärv “Supernova Schimmel-Schutzfarbe’’ 

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata 

Aine/ segu kasutamine :  Valge, matt, niiskuskindel dispersioonvärv keskmise 

kasutusekoormusega niiskete ruumide seinte  ja lagede 

värvimiseks. 

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta  

Tootja :     UAB MEFFERT BALTICA . Ettevõtte kood: 110737317 

Tootja aadress:     Juriidiline: Europos pr. 112, Kauno m., Kauno m. sav., Lietuva 

     Faktiline: Trakenu g. 3, Marijampole, LT68155 

Tel/faks:     (+371) 26464589 

E-mail:      raimonds@meffert.lt 

Koduleht:     www.supernova-varvid.ee; www.meffert.lt 

 

1.4 Hädaabitelefoni number Hädaabitelefoni number : 112; Mürgistusteabekeskus: 

16662(ööpäevaringselt)  ; Telefon/fax +3724425891 Kontori tööpäevad esmaspäevast reedeni 9.00- 

17.00 

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine 

2.1 Aine või segu klassifitseerimine  
Segu klassifikatsioon vastavalt EÜ määrusele   nr 1272/2008:  

Segude klassifitseerimine:  Skin Sens. 1A; H317, Aquatic Chronic 3, H412. 

Füüsikaline ja keemiline oht: Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt direktiivile  

Mõju tervisele: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. 
Mõju keskkonnale: Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime 

 

2.2 Märgistuselemendid vastavalt EÜ-määrusele 1272/2008 

Ohupiktogrammid:     

Tunnussõna:  Tähelepanu 

Ohulaused: H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime 

 H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni 

Täiendavad ohulaused Puuduvad 

Hoiatuslaused : 

mailto:raimonds@meffert.lt
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Üldised: P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. 

Ennetus: P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist 

  P273 Vältida sattumist keskkonda 

  P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. 

Reageerimine:  P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga 

  P333 + P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole. 

  P362 + P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. 

Hoidmine:  Puudub 

Kõrvaldamine:  P501 Kõrvaldage sisu ja konteiner vastavalt kohalikele seadustele 

 

Toimeaine:   5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-oon ; 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon  (3:1);  3-

jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat 
 

Täiendav teave:  EUH211: „Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. 

Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata 

 Sisaldab säilitusaineid bronopol (INN); toimeained: 5-kloro-2-metüül-4-

isotiasoliin-3-oon ; 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon  (3:1);  3-jodo-2-

propünüülbutüülkarbamaat 

 VOC: Selle toote EL-i piirväärtus (kat. A / a) 30 g / l (2010). 

 See toode sisaldab maksimaalselt 30 g / l VOC-i 

Märge lastele 

kättesaadavuse kohta: Ei nõuta 

Muud ohumärgised: Ei nõuta 

2.3 Muud ohud 

PBT või vPvB  

kriteeriumid:  Segu ei sisalda PBT- ega vPvB-aineid, mis vastavad määrusele (EÜ) nr 1907/2006 

XIII lisas sätestatud kriteeriumtele.  

Muu teadaolev teave: Mahavoolanud toode võib muuta siledad pinnad libedaks. 

 

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta  

 

3.2 Segud 

Keemiline iseloomustus: Kasutusvalmis mikrobioloogiline  vesilahus 

3.2.1  Ohtlikud komponendid  vastavalt EÜ määrusele  nr  1272/2008 
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CAS-Nr  
EÜ nr 

Keemiline   nimetus Kontsent-
ratsioon 
% 

Klassifikatsioon vastavalt määrusele 
1272/2008 

CAS 13463-
67-7 
236-675-5 
Reach nr. 
pole saadav 
 

Titaandioksiid (pulber, mis sisaldab vähemalt 1 % massist < 
10 μm läbimõõduga lendavaid osi) 
 

10-15 Carc 2 
EL-määrus  2020/217 

H351   (ie)  
[1] 
                  
[2] 
 

CAS 55406-
53-6 
259-627-5 
Reach nr. 
pole saadav 
 

3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaat 
 

0,3 Acute Tox. 4 
Skin Sens. 1 
Eye Dam. 1 
Acute Tox. 3 
STOT RE 1 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 
ATP06 

H302        
[1] 
H317 
H318 
H331 
H372 (b) 
H400 (10) 
H410 (1) 

CAS 55965-
84-9 
 
Reach nr. 
pole saadav 
 

5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-oon ; 2-
metüül-2H-
isotiasool-3-oon  
(3:1);   

0,0015< - 
< 0,003 

Acute Tox. 2 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 
Skin Corr. 1C 
Eye Dam. 1 
Skin Sens. 1A 
Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic 1 
CLP00/ATP13 
Eye Dam. 1: C ≥ 0,6 % 
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % 
Skin Corr. 1C: C ≥ 0,6 % 
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % 
Skin Sens. 1A: C ≥ 0,0015 

H330    
[1] 
H310 
H301 
H314 
H318 
H317 
H400 (100) 
H410 (100) 

Ohuklasside ja kategooriate ning ohulausete täisteksti leiate peatükist 16. 

Töökeskkonna piirnormid, kui need on kättesaadavad, vt 8. jagu. 

(ie) - sissehingamisel 

(b) - kõri 

M-faktor: (100) äge ja krooniline = 100; (10) äge = 10; (1) krooniliselt = 1 

[1] Tervise- või keskkonnaohtlikuks klassifitseeritud ained. 

[2] Ained, mille jaoks on kehtestatud töökeskkonna ohtlike ainete piirnormid. 

 

4. JAGU: Esmaabimeetmed 

 

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus 

Üldine nõuanne :  

Võtke saastunud rõivad viivitamatult seljast. Teadvuseta viibige taastumisasendis ja pöörduge arsti 

poole. Kõigi kahtluste korral või kui sümptomid püsivad, pöörduge arsti poole 

meditsiinilise abi saamiseks. Allergia sümptomite, eriti sissehingamise korral pöörduda viivitamatult arsti 

poole. 

Sissehingamisel :  

Viia kannatanu värske õhu kätte, hoida soojas ja puhata. Hingamisteede ärrituse ilmnemisel pöörduge 

arsti poole. 

Kokkupuutel nahaga :  
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Pesta kohe seebi ja veega ning loputada. Ärge kasutage lahusteid ega lahusteid! 

Silma sattumisel :  

Loputage silmi mitu minutit rohke puhta veega, hoides silmalauge teineteisest eemal avatud. Võtke 

ühendust silmaarstiga. 

Allaneelamisel :  

Loputage suud ja jooge palju vett. Pöörduge arsti poole. 

 

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju  

Sissehingamisel : Kerget ja mööduvat hingamisteede ärritust ei saa välistada. 

Kokkupuutel nahaga: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. 

Kokkupuutel silmadega: Võib põhjustada ärritust, punetust ja pisaraid. 

Allaneelamisel: Võib põhjustada seedetrakti kerget ärritust ja ebamugavustunnet. 

 

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta  

Spetsiaalseid ravijuhendeid pole. Ravi sümptomaatiliselt. 

 

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed 

 

5.1 Tulekustutusvahendid  

Sobivad kustutusvahendid :  

Toode  ei ole tuleohtlik. Tulekustutuseks kasutada meetodeid, mis ei mõjuks kahjulikult kohalikule 

elanikonnale ja ümbritsevale loodusele.  

Sobimatud kustutusvahendid : Pole näidatud  

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud  

Segu põhjustatud oht: Kuumuse tõttu võib toote pakend sisemise rõhu tõustes rebeneda. 

Ohtlik põlemine: Tulekahju korral võivad pärast vee aurustumist eralduda ärritavad ained,  

mürgised gaasid ja titaaniühendid. 

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele  

Spetsiaalsed tuletõrje meetodid: Ei kehti antud toote kohta. 

Isikukaitsevahendid tuletõrjujatele: Kandke täielikke kaitsevahendeid ja autonoomset hingamisaparaati. 

Muu info: Koguge saastunud tulekustutusvesi eraldi. Ainet  ei tohi lasta kanalisatsiooni. 

 

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda  
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6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras  

Isikukaitsega seotud ettevaatusabinõud : Moodustab veega libedad pinnad. Isikuid, keda pole vastavalt 

koolitatud hoida eemal hädaolukorrast.  

Päästeteenistuse töötajatele: Järgige ohutuseeskirju (vt lõigud 7 ja 8). Tagage piisav ventilatsioon. 

Vältige sattumist silma ja nahale. 

6.2 Keskkonnakaitse meetmed  

Keskkonnakaitse meetmed : Toodet mitte valada kanalisatsiooni. Kui toode on sattunud looduslikesse 

veekogudesse, teatada viivitamatult vastavatele organitele.  

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid  

Puhastusmeetodid : Koguda mahaloksunud aine mittesüttivasse absorbenti (nt liiv, pinnas, vermikuliit) 

ja panna ohtlike ainete kogumiseks nõusse, utiliseerida vastavalt osale 13. Säilitada sobivas suletud 

jäätmeanumas. Saastunud esemed ja põrandaid peske põhjalikult veega ja puhastusvahenditega 

vastavalt keskkonnanõuetele. 

6.4 Viited muudele jagudele  

Märkus: kontaktandmete kohta hädaolukorras leiate individuaalse teabe 1. jaotisest 

kaitsevahendid ja jäätmete kõrvaldamine vastavalt 8. ja 13. jaotises. 

 

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine  

 

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud  

Tagage piisav ventilatsioon. 

Järgige kemikaalide käsitsemisel tavalisi ettevaatusabinõusid. 

Vältige sattumist silma ja nahale. 

Kandke isikukaitsevahendeid (vt punkt 8). 

Ärge jätke pakendeid  lahti ja vältige lekkeid. 

Tulekahju ja plahvatuse vältimise meetmeid ei nõuta. 

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused  

Hoida tihedalt suletud originaalmahutis jahedas kohas. 
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Kaitsta külmumise eest. 

Mitte hoida koos toiduainetega. 

7.3 Erikasutus  

Kasutage valge, matt, niiskuskindla dispersioonvärvina seinte ja lagede jaoks, keskmise 

kasutuskoormusega niisketes ruumides. 

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 

 

8.1 Kontrolliparameetrid  

Ohutegurite piirväärtused töökoha õhus:  

 

Komponendid, 
osad 

CAS-Nr. väärtuse liik Kontrolliparameetrid Alused 

Titaandioksiid 13463-67-7 Piirnorm 5 mg/m3 EE OEL 

 

Bioloogilised piirväärtused: Pole reguleeritud 

 

8.2 Kokkupuute ohjamine  

8.2.1 Tehnilised meetmed: 

Kasutage ainult hästi ventileeritavates kohtades. Tagage ruumides hea ventilatsioon.  

8.2.2 Isikukaitsevahendid: 

Hingamisteede kaitse: Kui toodet ei pihustata, pole vajalik, kuid vältida pihustumise  

tekkimist ja sissehingamist. Pihustamisel on vajalik hingamisteede kaitse. 

Kanda filtriga respiraatorit. Filtri tüüp, nt P2. 

Naha kaitse: 

Käte kaitse: Kandke kaitsekindaid (EN 374). Sobiv materjal: nt nitriilkummi (NBR). 

Materjali paksus:> 0,5 mm, läbitungimisaeg:> 480 min. 

Vajadusel tõmmake altpoolt puuvillased kindad. 

Keha kaitse: . 

Suuremahulise pihustamise korral suletud ja halvasti õhutatud ruumides 

kaitseks vedelate kemikaalide eest on soovitatav kasutada mitteläbilaskvat ülikonda 
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(nt EN 465, 466, 467).          

            

Silmade / näo kaitse: pritsmete ohu korral kandke kaitseprille. Pihustamise korral kandke liibuvaid 

kaitseprille (EN 166). 

Üldised hügieeni- ja kaitsemeetmed: 

Pärast tööd või vaheaegadel pesta käsi. Mitte süüa, juua ega suitsetada töökohal. Saastunud rõivad 

eemaldada. Pärast käitlemist pesta hoolikalt. Silmade puhastusvahendid peaksid olema töökoha 

ligiduses. 

Keskkonnariskide juhtimine: vt jaotisi 6 ja 12. 

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused  

 

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta  

Välimus :     vedel , värvitu 

Lõhn :      Nõrk 

Lõhnalävi :     Mitte kasutatav 

 pH :      neutraalne  

Sulamistemperatuur/sulamisvahemik:  ei ole määratud  

Keemistemperatuur/ 

keemistemperatuuri vahemik :   ei ole määratud  

Leekpunkt :     Mitte kasutatav 

Aurustumiskiirus :    Mitte kasutatav  

Süttivus (tahke, gaasiline) :   ei ole määratud  

Ülemine plahvatuspiir :    Mitte kasutatav 

Alumine plahvatuspiir :    Mitte kasutatav  

Aururõhk :     ei ole määratud  

Auru tihedus :     Mitte kasutatav  

Suhteline tihedus :    Mitte kasutatav  

Tihedus :     1,45 g/cm3  

Lahustuvus(ed) Lahustuvus vees :  veega täielikult lahustuv  

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) :  ei ole määratud  

Isesüttimistemperatuur :   Pole näidatud 

Lagunemistemperatuur:   andmed puuduvad 

Viskoossus :     Pole näidatud  

Plahvatusohtlikkus :    Ei ole plahvatusohtlik 

Oksüdeerivad omadused :   Ei oksüdeeru  

VOC sisaldus:     < 30 g/l 
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9.2 Muu teave  

Pole teada 

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime  

 

10.1 Reaktsioonivõime: 

Soovitatavates kasutustingimustes ja säilitamistingimustes reaktsioone ei ole oodata.  

10.2 Keemiline stabiilsus: 

 Keemiliselt stabiilne soovitatavates kasutustingimustes. 

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus: 

Soovitatavates kasutustingimustes ei ole ohtlikke reaktsioone oodata.  

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida:  

Kaitsta kuumuse ja külmumise eest. Ärge laske tootel kuivada  

10.5 Kokkusobimatud materjalid: 

 Teave puudub 

10.6 Ohtlikud lagusaadused:  

Ei esine soovitatud kasutustingimustel ja säilitamisel. Tulekahju korral pärast vee aurustumist ärritavad 

või mürgised gaasid ja titaandioksiidühendid võivad eralduda. 

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta  

 

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta  

Äge mürgisus: selle segu kohta pole andmeid. Segu ei vasta klassifitseerimise kriteeriumidele  

Söövitus / ärritus, naha jaoks: Selle segu kohta pole andmeid. Segu ei vasta klassifitseerimise 

kriteeriumidele. 

Tõsine silmakahjustus /ärritus: Selle segu kohta pole andmeid. Segu ei vasta klassifitseerimise 

kriteeriumidele. 

Hingamisteede või naha tundlikkus: Selle segu kohta pole andmeid. Võib põhjustada allergilist 

nahareaktsiooni. 

Mikroorganismide rakkude mutatsioon: Selle segu kohta pole andmeid. Segu ei vasta klassifitseerimise 

kriteeriumidele. 
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Kantserogeensus: selle segu kohta pole andmeid. Segu ei vasta klassifitseerimise kriteeriumidele. 

Reproduktiivtoksilisus: Selle segu kohta pole andmeid. Segu ei vasta klassifitseerimise kriteeriumidele. 

Mürgisus sihtelundi suhtes (STOT): 

Ühekordne kokkupuude (STOT SE): Segu ei vasta klassifitseerimise kriteeriumidele. 

Korduv kokkupuude (STOT RE): Segu ei vasta klassifitseerimise kriteeriumidele. 

Aspiratsioonioht: selle segu kohta andmed pole kättesaadavad. Segu ei vasta klassifitseerimise 

kriteeriumidele. 

Teave tõenäoliste kokkupuuteviiside kohta: 

Võib põhjustada kokkupuudet nahaga,  sissehingamist ja allaneelamist 

Füüsikaliste, keemiliste ja toksikoloogiliste omadustega seotud sümptomid: 

Sissehingamisel Kerget ja mööduvat hingamisteede ärritust ei saa välistada. 

Kokkupuutel nahaga: Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. 

Kokkupuutel  silmadega: Võib põhjustada ärritust, punetust ja pisaraid. 

Allaneelamisel: Võib põhjustada seedetrakti kerget ärritust ja ebamugavustunnet. 

Lühi- ja pikaajalise kokkupuute viivitatud ja vahetu mõju ning ka krooniline mõju: Teave puudub. 

Raskendavad asjaolud: Teave puudub. 

Muu teave: Teave puudub. 

 

12. JAGU: Ökoloogiline teave  

 

12.1 Toksilisus:  

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime 

12.2 Püsivus ja lagunduvus: 

 Teave puudub. 

12.3 Bioakumulatsioon:  

Teave puudub 

12.4 Liikuvus pinnases: 
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 Teave puudub 

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate 

omaduste hindamine:   

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või 

väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB) vastavalt EÜ määrusele  nr 1907/2006  XIII lisale 

12.6 Muud kahjulikud mõjud:  

Teave puudub 

13. JAGU: Jäätmekäitlus  

 

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid  

Toode : Pakend ja selle sisu utiliseerida vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele 

nõuetele. Jääke on keelatud valada kanalisatsiooni 

Saastunud pakend : Jäätmekäitlusesse anda ainult täiesti tühjad anumad. 

Jäätme kood : kasutatud toode 080112, Värvide ja lakkide jäätmed, välja arvatud need, mis käivad koodi 

080111 alla 

Vastavalt  EL-määrusele  nr 1357/2014 loetakse ohtlikeks jäätmeteks. 

Jäätmete omadused: HP 14 “ökotoksiline”. 

Pakend: Grupp: 1501 pakendid (sh liigiti kogutud olmejäätmed)  

Klassid: 150102 Plastpakendid; 150110 Pakendid, mis sisaldavad ohtlike ainete jääke või on 

nendega saastunud. 

Tühjendage pakend täielikult. 

Pärast sobivat töötlemist saab selle taaskasutada. 

Soovitatav puhastusvahend: vesi. 

Utiliseerida  pakendid, mida ei saa puhastada  samamoodi nagu toodet. 

Utiliseerida  litsentseeritud jäätmekogumisettevõtte kaudu. 

 

 

14. JAGU: Veonõuded  
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Veoeeskirjade kohaselt ei ole segu klassifitseeritud ohtlikuks. 

ADR / RID, IMDG, IATA - klassifikatsiooni ja koode pole. 

14.1 ÜRO number:    Ei ole liigitatud ohtliku kaubana  

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus:  Ei ole liigitatud ohtliku kaubana  

14.3 Transpordi ohuklass(id):   Ei ole liigitatud ohtliku kaubana  

14.4 Pakendirühm:    Ei ole liigitatud ohtliku kaubana  

14.5 Keskkonnaohud:    Pole klassifitseeritud vastavalt veoeeskirjadele 

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele:   

Transportida tihedalt suletud mahutites. Veenduge, et vedajaid teavitatakse ohutusnõuetest õnnetuse 

korral.  Transportida toodet alati ohutult suletud pakendis, püstises asendis. Vältige kõrgemat 

temperatuuri, otsest päikesevalgust. Mitte külmuda. 

14.7 Transport mahtlastina vastavalt MARPOL73 / 78 II lisale ja IBC koodeksile: 

 Ei kohaldata 

Muu info: Toodet ei klassifitseerita rahvusvaheliste veoeeskirjade kohaselt ohtlikuks kaubaks. 

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid 

 

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid  

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2003 1907/2006 (REACH). 

• Komisjoni määrus (EL) 2015/830, 28. mai 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

määrust (EÜ) nr 882/2004 1907/2006, mis käib  kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja 

piiramise kohta (REACH). 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2003 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 

2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008 ainete ja segude klassifitseerimise kohta. 

• Komisjoni määrus (EL) nr 1260/1999, millega märgistatakse ja pakendatakse ning muudetakse ja 

tunnistatakse kehtetuks direktiivid 67/548 / EMÜ ja 1999/45 / EÜ ning muudetakse määrust (EÜ) nr 

1907/2006. 

• Komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014, 18. detsember 2014, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu III lisa. 

• Direktiiv 2008/98 / EÜ jäätmete kohta ja teatavate direktiivide kehtetuks tunnistamise kohta. 

• Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 182/2011 528/2012, 22. mai 2012, biotsiidide 

turuleviimise ja kasutamise kohta. 

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine  

Segu kemikaaliohutuse hinnangut ei ole esitatud 
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16. JAGU: Muu teave 
Jagudes  2 ja 3 viidatud ohusümbolite, ohulausete, ohuklasside ja muude sümbolite selgitused 

Ohuklassi ja kategooria kood   Acute Tox. 3 - äge mürgisus, 3. ohukategooria 

(vastavalt määrusele nr 1272/2008)  Acute Tox. 4 - äge mürgisus, 4. ohukategooria 

  Acute Tox. 2 - äge mürgisus, 2. ohukategooria 

  Aquatic Acute 1 - veekeskkonnale ohtlik aine, 1. kategooria äge oht 

  Aquatic Chronic 1 - ohtlik veekeskkonnale, krooniline 1. kategooria 

  Eye Dam. 1 - tõsine silmakahjustus, 1. kategooria 

  Skin Corr. 1C - nahasöövitus, 1.C ohuklass 

  Skin Irrit. 2 - nahka ärritav, 2. ohukategooria 

  Skin Sens. 1 - Naha tundlikkus, 1. ohukategooria 

  Skin Sens. 1A - Naha tundlikkus, 1.A ohuklass 

STOT RE 1 - Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude, 1. 

ohukategooria 

  Carc. 2 - kantserogeensus, 2. ohukategooria 

  Eye Irrit. 2 - silmade ärritus, 2. kategooria 

Ohulaused (vastavalt määrusele   H302 - allaneelamisel kahjulik 

  nr 1272/2008)  H301 - allaneelamisel mürgine 

  H310 - Nahale sattumisel surmav 

  H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi 

  H315 - Põhjustab nahaärritust 

  H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni 

  H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi 

  H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust  

  H330 - Sissehingamisel surmav 

  H331 - Sissehingamisel mürgine 

H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe (märkida kokkupuuteviis, 

kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole 

ohtlikud) 

H372 - Kahjustab elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, 

kui need on teada), pikaajalisel või korduval kokkupuutel 

(märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud 

kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud) 
  H400 - väga mürgine veeorganismidele 

  H410 - väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime  

 

Segu klassifitseerimine vastavalt EÜ-määrusele nr 1907/2006. Määruses (EÜ) nr 1272/2008 kasutatud menetlus: 

 Klassifikatsioon:   Klassifitseerimise kord: 

 

 Skin Sens. 1A; H317:   Arvutusmeetod. 

 Aquatic Chronic 3; H412: Arvutusmeetod. 
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Teave ohutuskaardi parandamise kohta: 

Versiooni nr.   Kuupäev 

1   21.05.2020  esmatrükk 

 

Teave teksti ettevalmistamise kohta: 

Seda ohutuskaarti on  koostanud UAB MEFFERT BALTICA. 

Kohustustest loobumine: 

Sellel ohutuskaardil esitatud teave põhineb toote tootja esitatud andmetel, mida peetakse õigeks, kuid ei 

tootja ega tema esindaja ei taga, et see teave on täielik, ega võta endale vastutust selle teabe tagajärgede 

eest antud teabe kasutamine. Toote kasutaja kohustus on hinnata siin pakutavat teavet, selle sobivust 

toote konkreetseteks kasutustingimusteks ja teostada selle toote kasutamisel järgige kõiki vajalikke 

ettevaatusabinõusid. 

 

 


