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1 .  Aine/koostise ja ettevõtte identifitseerimine 

 

Tootenimi ja/või kood 
 

Tootja/ tarnija 
 

 
 
 
 
 

Ohutuskaardi koostaja 

SCHÖNOX PFK 
 

SCHÖNOX GmbH Alfred-Nobel-Straße 6 
48720 Rosendahl 
 
Tel: ++49(0)2547 - 910-0 
Faks: ++49(0)2547 - 910-101 
E-post: info@schoenox.com 
 
Pr Hericks 
kristin.hericks@sc 
hoenox.de 

 

Hädaabinumber 

 
Toote kasutamine 

112 
 
tsemendipõhine plaadiliim 

 

 
2. Koostis ja teave koostisosade kohta 

 
Materjal/valmistis: valmistis 

 

Keemiline tähis* CAS-nr EG-kood % klassifikatsioo
Kvartsliiv 
Portlandi tsement 

14808-60-7
65997-15-1 

238-878-4
266-043-4 

50 - 100 
25 - 50 

Ei ole 
Xi; R38, R41 

 
Ülaltoodud R-lausete täisteksti vt punktist 16 Ohtlike ainete piirnormid töökohal on toodud punktis 8 

 

 
 

3. Ohumärgistus 

 
Valmistis on klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ ja selle muudatustele. 

 
Klassifikatsioon: R38 – Ärritab nahka. 

R41 – Silmade kahjustamise tõsine oht. 
 
 

 
Toime ja sümptomid 

R43 – Ei kasututa, sest kroom VI sisaldust on vähendatud; kroom VI sisaldus on 
alla 2 ppm. 

 
Nahale sattumine: Toote ülitundlikkust tekitavad omadused: ei ole määratud. 

 
Ohtlik järgmistel kokkupuuteviisidel: Kokkupuude nahaga (ärritab). Nahapõletikuga kaasneb sügelemine, 

ketendamine, punetus, vahel ka villid. 
 

Silma sattumine Ohtlik järgmiste kokkupuuteviisi korral: silma sattumisel (ärritav). Silmapõletikuga 
kaasneb punetus, vesistamine ja sügelemine. 

 

 
4. Esmaabi andmise viis 

 
Üldist: Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimalusel näidata toote etiketti/ohutuskaarti). 

Teadvuseta isikule ei tohi midagi manustada suu kaudu. 
 

Sissehingamine: Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte ja lasta rahulikult olla. 
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Nahale sattumine  
Eemaldada saastunud riided ja jalanõud. Nahka pesta põhjalikult seebi ja veega või 
tuntud puhastusvahendiga. Mitte kasutada lahusteid ega vedeldeid. 

 
Silma sattumine Pöörduda kohe arsti poole. Silmi loputada viivitamatult vähemalt 15 minutit rohke veega, 

tõmmates sealjuures alumist ja ülemist silmalaugu aeg-ajalt lahti. Kontrollida 
kontaktläätsede olemasolu ja need vajadusel eemaldada. Söövituste korral tuleb pöörduda 
kohe arsti poole. 

 
Allaneelamisel Allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ning näidata pakendit või etiketti. 

Kannatanut hoida soojas ja rahus. Oksendamist mitte esile kutsuda. 
 

 
5. Abinõud tulekahju korral 

 
Toode ei ole tuleohtlik. 

 
Kustutusvahendid Kustutusvahend peab sobima ümbritsevatele materjalidele. 

 
Isiklik kaitsevarustus Erimeetmeid ei nõuta.. 

 

 
 

6. Meetmed juhuslike lekete korral 
 

Isiklikud ettevaatusabinõud 
 

Lekkimine 

Kasutada sobivat kaitsevarustust (vt punkt 8). 
 

 
Lekkinud aine tuleb sobivate abivahenditega sobivasse jäätmekõrvaldusanumasse 
koguda. Vajaduse korral neutaliseerida jääkkogus lahjendatud äädikhappe 
lahusega.. 

 

Tähelepanu! Teavet isiklike kaitsevahendite kohta vt punktist 8 ja jäätmete hävitamise kohta punktist 13. 
 
 

7. Käitlemine ja hoiustamine 
 

Käitlemine 

 
Hoiustamine 

Hoida pakend kuni kasutamiseni suletuna. Kasutage sobivat kaitsevarustust (vt punkti 8). 
Täita tööohutus- ja töötervishoiuseadusi. 
 

Hoidke pakend suletuna. Hoidke pakend jahedas ja hästi ventilatleeritavas kohas. 
Hoida eemal kuumuse eest. Kaitsta külmumise eest. 

 

 
8. Mõju inimesele ja isikukaitsevahendid 

 
Koostisaine nimetus Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas. 

 
Kvartsliiv TRGS900 MAK (Saksamaa, 8/2004). 

TWA: 0,15 mg/m3   8 tund(i). Olek: sissehingatav fraktsioon 
Portlandi tsement MAK-väärtuste loend (Saksamaa, 7/2006). 

TWA: 5 mg/m3 8 tundi 
 

Üldine ohtlike ainete piirnorm töökeskkonna tolmus on järgmine: 10 mg/m³ 
respireeritava fraktsiooni ja 3 mg/m³ alveolaarse fraktsiooni puhul 

 
Isikukaitsevahendid 

 
Hingamiskaitse Soovitatavad: ühekordse kasutusega osakeste filtriga mask (FFP2) 

Kasutada asjakohast hingamisteede kaitset, kui aine kontsentratsioon 
ületab ohtlike ainete piirnormi. 



Vastavalt EL direktiivile 91/155/EMÜ - 2001/58/EÜ -  Saksamaa

OHUTUSKAART 

SCHÖNOX PFK

Välja antud:  12.06.2007 3 

 

 

 

Ebapiisava ventilatsiooni korral kasutada hingamiskaitset. 
 

Naha kaitse Personal peab kandma naturaal- või temperatuurikindlast sünteeskiust valmistatud 
antistaatilisi riideid. 

 

Käte kaitse Kemikaalide käsitsemisel kanda kogu aeg standarditele vastavaid kemikaalikindlaid 
mitteläbilaskvaid kindaid, kui see on riskihinnangu kohaselt vajalik. 
>8 tundi (läbivusaeg): nitriilkindad 
Saksamaa ettevõtte Kächele-Cama Latex GmbH (KCL) soovitused: 
Kinda tüüp: DERMATRIL 740; kihi paksus: 0,11 mm; meetod: DIN EN 374 
Kaitsekreemid võivad nahka kaitsta, kuid neid ei tohi kasutada pärast ainega 
kokkupuutumist. 

 
 

Silmade kaitse Vältida silma sattumist. 

Kanda tihedalt liibuvaid kaitseprille. Hoida käepärast 
puhta veega täidetud pudelit silmade loputamiseks. 

 

 
9. Füüsikalised ja keemilised omadused 

 
Füüsikaline olek Tahke (pulber) 

Lõhn  Lõhnatu. 

Värvus  hall 

pH aluseline 
 

Tihedus 
 

Lahustuvs 

 
1,33 g/cm3 
 
Seguneb vees 

 

 
10. Püsivus ja reaktiivsus 

 
Püsivus Soovitatud hoiutingimuste juures stabiilne (vt punkt 7). 

 

Ohtlikud lagunemisproduktid ei ole määratud 
 

 
11. Toksiline teave 

 
Toksiline teave: Valmistise kohta puuduvad andmed. Valmistit hinnati ohtlike valmistite direktiivis 

1999/45/EÜ toodud tavapäraste meetoditega ja klassifitseeriti vastavalt toksilistele 
omadustele. Vt ka punkte 2 ja 15. 

 

 
12. Ökoloogiline teave 

 
Ökoloogiline teave Andmed valmistise kohta puuduvad. 

Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni ega veekogudesse. 
 
 

Valmistist on hinnatud valmististe direktiivi 1999/45/EMÜ traditsioonilise meetodi järgi ning ei 
ole klassifitseeritud keskkonnaohtlikuna. 
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13. Hävitamine 

 
Hävitusmeetodid Mitte valada kanalisatsiooni; kemikaal ja selle pakend hävitada ohutul viisil. 

Hävitada vastavalt siseriiklikele ja kohalikele eeskirjadele.. 
 

 
Euroopa jäätmekataloog (EWC)1) 70107 

 

Ohtlikud jäätmed Tarnijale hetkel teadaolevalt ei ole see toode ELi direktiivi 91/689/EÜ järgi käsitletav 
ohtliku jäätmena. 

 

 
14. Veonõuded 

 
ÜRO number ei ole reguleeritud 

Nimetus veodokumendil ei ole määratud 

ADR/RID-klass 

Pakendigrupp 

ei ole määratud 

ei ole määratud 
 
 
 

15. Teave märgistamise kohta 
 
 

ELi määrused  : Vastavalt direktiivile 1999/45/EÜ klassifitseeritakse ja märgistatakse toodet järgmiselt: 

 

Ohusümbol või -sümbolid  
Ärritav 

 

R-laused 
 

 
S-laused 

 

 
 
 

Siseriiklikud eeskirjad 

R38 – Ärritab nahka. 
R41 – Silmade kahjustamise tõsine oht. 
 

S2 – Hoida lastele kättesaamatult. 
S 25/25 – Vältida nahale ja silma sattumist. 
S 26 - Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole. 
S 39/37 Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset. 

 
Veeohu- 1 
klass (WGK) 

Lisateave 

 

GISKOOD ZP1 – tsemendipõhine toode, vähendatud kroomisisaldus (Cr6+ < 2 ppm) 
 

EMIKOOD - / - 
 

 
 

16. Muu teave 
 

Punktides 2 ja 3 viidatud 
R-lausete tekst: 

R38 – Ärritab nahka. 
R41 – Silmade kahjustamise tõsine oht. 
R 43 Nahale sattudes võib põhjustada ülitundlikkust. 
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Trükikuupäev 12.06.2007 

Välja antud 12.06.2007 
 

Eelmine 
väljaandmiskuupäev 09.06.2004 
 

Versioon 2 

 
Näitab muudatusi, võrreldes eelmise väljaandega. 

 
Lugejale teadmiseks 

 
AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS: 

 
OLULINE TEAVE Tooteohutuskaardil olev teave ei ole ammendav ning põhineb meie praegustel teadmistel ja kehtivatel 
seadustel. Isikud, kes kasutavad toodet muudel eesmärkidel kui andmelehel toodud kasutuseesmärgid, ilma meiepoolse 
kirjaliku kinnituseta, et toodet võib nimetatud eesmärgil kasutada, teevad seda omal vastutusel. Kasutaja vastutab selle eest, 
et järgitaks kohalikke eeskirju ja seadusandlust. Võimaluse korral tutvuge tooteohutuskaardi ja toote andmelehega. Siintoodud 
soovitused ja andmed on vastavalt meie teadmistele õiged, kuid me ei saa kontrollida aluspinna kvaliteeti või seisundit ega 
muid tegureid, mis võivad mõjutada toote kasutamist ja paigaldamist. Kui kirjalikult ei ole teisiti kokku lepitud, ei vastuta me 
toote toimivuse või toote kasutusest tulenevate kahjude või vigastuste eest. Kõik tarnitavad tooted ja nende kohta antud 
tehnilised soovitused vastavad meie standardsetele müügitingimustele. Küsige endale käesoleva dokumendi koopia ja 
tutvuge sellega. Tooteohutuskaardil toodud andmeid võib muuta, arvestades meie kogemusi ja pidevat arengut. Enne toote 
kasutamist peab tootja veenduma, et tooteohutuskaart oleks kehtiv. 

 
 

Tooteohutuskaardis märgitud kaubanimed on Akzo Nobelile kuuluvad või litsentseeritud kaubamärgid. 

SCHÖNOX GmbH, Postbox 1140, D-48713 Rosendahl // 

http://www.schoenox.de 


