
OHUTUSKAART
Vastavalt 1907/2006 II LISA 2015/830 ja 1272/2008
(Kõik viited EL määrustele ja direktiividele on lühendatud ainult numbrilise osani)
Välja antud 2018-01-30
Asendab väljastatud ohutuskaardi 2016-01-01
Versiooni number 4.0

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine
1.1. Tootetähis

Ärinimi Owren's Buffer GHI150Owren's Buffer med polybren GHI152
1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Identifitseeritud kasutusalad Laborikemikaalid
1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Ettevõte Medirox AB
Studsvik
61182 NYKÖPING
Rootsi

Telefon +46(0)155 45 44 10
E-post info@medirox.se

1.4. Hädaabitelefoni number
Akuutsed juhtumid: Helistage 112, paluge teavet mürgistuse kohta.

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine
2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Hindamise põhjal ei klassifitseeritud seda segu vastavalt 1272/2008 ohlikuna.
2.2. Märgistuselemendid

Ohupiktogramm Pole rakendatav
Tunnussõnad Pole rakendatav
Ohulaused Pole rakendatav

2.3. Muud ohud
See toode ei sisalda aineid, mille hinnang oleks PBT või vPvB

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta
3.2. Segud
Pange tähele, et tabelis on toodud koostisosade tuntud ohud puhtal kujul. Segamisel või lahjendamisel need ohud vähenevad
või kõrvaldatakse, vt jaotis 16d.

Koostisaine Klassifikatsioon Kontsentratsioon
NAATRIUMTSITRAAT
CAS nr: 6132-04-3
EÜ nr: 200-675-3

0,32 %

BARBITONE NAATRIUMER
CAS nr: 144-02-5
EÜ nr: 205-613-9

Acute Tox 4oral; H302 0,1 %

NAATRIUMASIIDI
CAS nr: 26628-22-8
EÜ nr: 247-852-1
Indeksnr: 011-004-00-7

Acute Tox 2oral, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; M = 1; H300, EUH032,
H400, H410

0,05 %

Klassifitseerimise ja tähistamise selgitused on toodud jaotises 16e. Ametlikud lühendid on trükitud tavalises kirjas. Kaldkirjas
tekst on selle segu ohtude arvutamisel kasutatud spetsifikatsioonid ja/või lisad, vt jaotis 16b.

4. JAGU: Esmaabimeetmed
4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus
Üldiselt

Mure korral või sümptomite ilmnemisel kutsuge arst.
Sissehingamisel
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Puhas õhk ja puhkus. Sümptomite püsimisel pöörduge arsti poole.
Kontakti korral silmadega

Ettevaatusabinõuna loputage silma põhjalikult veega, sümptomite esinemisel kutsuge arst.
Nahakontakti korral

Naha tavalist pesemist loetakse piisavaks. Kui sellest hoolimata ilmnevad sümptomid, võtke ühendust arstiga.
Eemaldage saastunud riided.

Allaneelamisel
Esmalt loputage suu põhjalikult suure hulga veega ning SÜLITAGE vesi välja. Seejärel jooge vähemalt 1/2 liitit vett.
Sümptomite püsimisel kutsuge arst.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju
Täiendavat teavet saadaval ei ole.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta
Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed
5.1. Tulekustutusvahendid
Soovitatud kustutusvahendid

Kustutage ümbritseva tulekahju kustutamiseks mõeldud materjalidega.
Mittesobivad kustutusvahendid

Tavapäraste kustutusvahendite hulgas ei ole ilmselt ebasobivaid.
5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

See toode ei ole tuleohu mõistes ohtlik.
Tulekahju korral võidakse hajutada tervisele või muul viisil ohtlikke aineid.
Toode ei oksüdeeri.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele
Tulekahju korral kasutage respiraatormaski.
Kandke täielikku kaitserõivastust.

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

Lekke korral kaitse all olevasse vette helistage kohe hädaabiteenusele, telefon 112 (Euroopas).
Vältige sissehingamist ja kokkupuudet naha ja silmadega.
Hoidke volitamata või kaitsmata isikud ohutul vahemaal.
Kasutage soovitatud ohutusvarustust, vt jaotist 8.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed
Vältige väljutamist pinnasesse, vette või õhku.
Käesoleval juhul käsitletavate koguste puhul võib toote looduslikku keskkonda vabastada ilma tõsiste tagajärgedeta
keskkonnale. Suurematest väljutustest tuleb siiski teavitada päästeteenuseid ja keskkonnaametit.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Saastatud tooteid tuleb käsitseda keemiliste jäätmtena ning kuulutada mitteohtlikuks kaubaks.
Adsorbeerige vedelik inertse adsorbendiga, näiteks vermikuliidiga. Koguge materjal jäätmekäitlusjaamas käitlemiseks.
Peske maha suure hulga veega (50-100 mahuosa). Seejärel kuivatage.

6.4. Viited muudele jagudele
Isikukaitsevahendite ja käitlemiskaalutluste kohta vt 8. ja 13. jagu.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine
7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Käsitlege ainet tervisele potentsiaalselt kahjulikuna.
Ärge sööge, jooge ega suitsetage territooriumil, kus seda toodet käsitsetakse.
Käsitsege territooriumil, mis vastavad kaasaegsetele ventilatsiooni standarditele.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Toode tuleb säilitada viisil, mis hoiab ära ohu tervisele ja keskkonnale. Vältige kokkupuudet imimeste ja loomadega ning
ärge vabastage toodet tundlikku keskkonda.
Säilitage hästi ventileeritud kohas, mitte silmade tasemest kõrgemal.
Säilitage ainult originaalpakendis.
Säilitada kuivas kohas temperatuuril 15 - 25 °C.

7.3. Erikasutus
Vt määratud kasutusalasid jaotises 1.2.
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8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse
8.1. Kontrolliparameetrid
8.1.1 Riiklike piirnormide
NAATRIUMASIIDI

Eesti
Piirnorm 0,1 mg/m³
Lühiajalise kokkupuute piirnorm või piirnormi lagi 0,3 mg/m³
Märkused A,S

Lühendite selgitused on toodud jaotises 16b
DNEL

Andmed pole saadaval.
PNEC

Andmed pole saadaval.
8.2. Kokkupuute ohjamine

Ohtude minimeerimise suhtes pole tootele vaja pöörata mingit erilist tähelepanu lisaks EL direktiivist 89/391 ja
kohalikust tööalasest seadusandlusest lähtuvatele üldistele kohustustele.

8.2.1. Asjakohane tehniline kontroll
Isikukaitsevahendite hooldus ja teenindus peab sisalduma sisemise järelevalve tööplaanis. Kõik ülevaatsued ja
korrigeerivad meetmed peavad olema dokumenteeritud.
Käsitsege hästiventileeritud territooriumil.

Silmade/näo kaitse
Otsese kokkupuute või pritsmete ohu korral tuleb kanda kaitseprille.

Naha kaitse
Kaitsvaid kindaid ei ole selle toote omaduste tõttu tavaliselt vaja, kuid need võivad olla vajalikud muudel põhjustel, nt
mehaanilised ohud, temperatuuritingimused või mikrobioloogilised ohud.

Hingamiskaitse
Hingamiskaitsevarustus on nõutav ainult äärmuslike töösituatsioonide korral. Sellisel juhul konsulteerige tootjaga.
Nõutav võib olla tolmufilter IIb (P2).

8.2.3. Keskkonna kokkupuudete vältimine
Keskkonnaga kokupuute piirang, vt jaotis 12.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused
9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

a) Välimus Vorm: lahus. Värvust: värvitu.
b) Lõhn lõhn puudub või tavatu lõhn
c) Lõhnalävi Pole näidatud
d) pH 5 - 8
e) Sulamis-/külmumispunkt Pole näidatud
f) Keemise algpunkt ja keemisvahemik Pole näidatud
g) Leekpunkt Pole näidatud
h) Aurustumiskiirus Pole näidatud
i) Süttivus (tahke, gaasiline) Pole rakendatav
j) Ülemine/alumine süttivus- või plahvatuspiir Pole näidatud
k) Aururõhk Pole näidatud
l) Auru tihedus Pole näidatud
m) Suhteline tihedus Pole näidatud
n) Lahustuvus Lahustuvus vesi Piiramatu lahustuvus
o) Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) Pole rakendatav
p) Isesüttimistemperatuur Pole näidatud
q) Lagunemistemperatuur Pole näidatud
r) Viskoossus Pole näidatud
s) Plahvatusohtlikkus Pole rakendatav
t) Oksüdeerivad omadused Pole rakendatav

9.2. Muu teave
Andmeid pole saadaval

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime
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10.1. Reaktsioonivõime
Toode ei sisalda aineid, mis võiks tavapärasel kasutamisel põhjustada ohtlikke reaktsioone.

10.2. Keemiline stabiilsus
Toode on tavapärastel säilitus- ja käsitsemistingimustel stabiilne.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus
Tavapärasel kasutamisel ei ole ohtlikke reaktsioone teada.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida
Vältige jäätumist.

10.5. Kokkusobimatud materjalid
Vältida kokkupuutumist oksüdeerivate ainetega.

10.6. Ohtlikud lagusaadused
Tavatingimustel puuduvad.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta
11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Pole näidatud.
Akuutne toksilisus

Toode ei ole klassifitseeritud akuutselt toksilisena, kuid sisaldab väikesi ohtlike ainete koguseid.
NAATRIUMTSITRAAT

LD50 rott 24h: 5400 mg/kg Suukaudselt
BARBITONE NAATRIUMER

LD50 Hiir 24h: 800 mg/kg Suukaudselt
LD50 rott 24h: 600 mg/kg Suukaudselt

NAATRIUMASIIDI
LD50 küülik 24h: 50 mg/kg Nahakaudselt
LC50 rott 4h: 0.037 mg/L Sissehingamine
LD50 rott 24h: 27 mg/kg Suukaudselt

Nahka söövitav/ärritav
Segu hinnatakse tervikuna ja see ei ole klassifitseeritud söövitava ega nahka ärritavana. Pikaajalisel või korduval
kokkupuutel võib esineda mõõdukas ärritus.

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav
Segu hinnatakse tervikuna ning see on klassifitseerirud mitte söövitava ega silmi ärritavana. Kerge ärritus võib tekkida
pikaajalise või korduva kokkupuute korral.

Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav
Toode ei ole klassifitseeritud sensibiliseerivana.

Mutageensus sugurakkudele
Selle segu ainete puhul ei ole teavitatud mutageensetest toimetest.

Kantserogeensus
Selle toote ainete puhul ei ole teavitatud kantserogeensetest toimetest.

Reproduktiivtoksilisus
Selle segu ainete puhul ei ole teavitatud reproduktiivtoksilistest toimetest.

Sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude
Juhusliku kokkupuute puhul puuduvad teadaolevad ohud.

Sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude
Korduva kokkupuute puhul puuduvad teadaolevad ohud.

Hingamiskahjustus
Toode ei ole klassifitseeritud sissehingamisel toksilisena.

12. JAGU: Ökoloogiline teave
12.1. Toksilisus

Vältige vabastamist maale, vette ja äravoolu.
Toode sisaldab keskkonnale ohtlikku ainet, kuid arvestades toote kasutamisega on selle oodatav mõju veekeskkonnale
ülimalt madal.

NAATRIUMTSITRAAT
LC50 Vesikirp (Daphnia magna) 48h: 5600 - 10000 mg/L

12.2. Püsivus ja lagunduvus
Toode laguneb looduslikus keskkonnas.

12.3. Bioakumulatsioon
See toode ega selle koostisosad ei akumuleeru looduses.

12.4. Liikuvus pinnases
Teavet looduses liikuvuse kohta ei ole, kuid pole põhjust seetõttu eeldada, et toode on keskkonnale ohtlik.
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12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
See toode ei sisalda aineid, mille hinnang oleks PBT või vPvB.

12.6. Muud kahjulikud mõjud
See toode laguneb kiiresti, kuid suur emissioon lühikese ajaperioodi jooksul võib olla kohalikule keskkonnale kahjulik.

13. JAGU: Jäätmekäitlus
13.1. Jäätmetöötlusmeetodid
Toote jäätmekäitlus

Vältige lahustamata toote väljutamist kanalisatsiooni.
Seda toodet harilikult ümber ei töödelda.
See toode ei ole klassifitseeritud ohtlike jäätmetena.
Arvestage ka kohalike jäätmekäitlusmäärustega.

Klassifitseerimine vastavalt 2006/12
Soovitatav jäätmete nimistu kood: 16 05 09 kasutuselt kõrvaldatud kemikaalid, mida ei ole nimetatud

koodinumbriga 16 05 06, 16 05 07 või 16 05 08 16 06 patareid ja akud

14. JAGU: Veonõuded
Kui seda pole teisiti mainitud, kehtib teave kõigile ÜRO mudeli regulatsioonidele, st ADR (maantee), RID (raudtee),
ADN (siseveeteed), IMDG (meri) ja ICAO (IATA) (õhk).

14.1. ÜRO number (UN number)
Ei ole klassifitseeritud ohtliku kaubana

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus
Pole rakendatav

14.3. Transpordi ohuklass(id)
Pole rakendatav

14.4. Pakendirühm
Pole rakendatav

14.5. Keskkonnaohud
Pole rakendatav

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele
Pole rakendatav

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga
Pole rakendatav

14.8 Muu transporditeave
Pole rakendatav

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid
15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

Pole näidatud.
15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Hindamine ja keemilise ohutuse aruanne vastavalt 1907/2006 Lisa I ei ole veel teostatud.

16. JAGU: Muu teave
16a. Viide ohutuskaardi eelmise versiooniga võrreldes tehtud muudatustele
Käesoleva dokumendi parandused
Varasemad versioonid
2016-01-01 Muudatused jaotis(t)es 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13.
16b. Ohutuskaardil kasutatud lühendite ja akronüümide selgitus
Jaotises 3 mainitud ohuklassi ja kategooria koodi täielikud tekstid
Acute Tox 4oral Akuutne toksilisus (kategooria 4 suukaudne)
Acute Tox 2oral Akuutne toksilisus (kategooria 2 suukaudne)
Aquatic Acute 1 Väga mürgine veeorganismidele (kategooria akuutne 1)
Aquatic Chronic 1; M = 1 Väga mürgine veeorganismidele koos pikaajalise veekeskkonda kahjustava toimega

(kategooria krooniline 1)

Jaotise 8 lühendite selgitused
Eesti
A Naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained
S Sensibiliseerivad ained
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Lühendite selgitused jaotises 14
ADR Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe
RID Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad
IMDG Rahvusvaheline ohtlike merekaupade kood
ICAO Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7,

Kanada)
IATA Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühendus
16c. Viited kirjandusele ja teabeallikad
Andmete allikad
Esmased andmed ohtude arvutamsieks on eelistatult võetud ametlikust Euroopa klassifitseerimise loendist, 1272/2008 Lisa I ,
nagu uuendatud kuni 2018-01-30.
Selliste andmete puudumisel kasutati teise valikuna dokumentatsiooni, millel see ametlik klassifitseerimine põhineb, nt
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). Kolmanda valikuna kasutati hea mainega rahvusvahelistelt
kemikaalitarnijatelt pärinevat teavet ning neljandana muud saadaval olevat teavet, nt teiste tarnijate ohutuskaarte või
mittetulundusühingute teavet, kus allika usaldusväärsust hindas ekspert. Kui sellest hoolimata ei leitud usaldusväärset teavet,
hinnati ohtusid vastavalt ekspertide arvamustele, mis põhinesid sarnaste ainete tuntud omadustel, ning vastavalt 1907/2006 ja
1272/2008 toodud põhimõtetele.
Käesoleval ohutuskaardil mainitud määruste täielikud tekstid
1907/2006 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis

käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega
asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu
määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ
ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ

2015/830 KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2015/830, 28. mai 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist
(REACH)

1272/2008 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

89/391 NÕUKOGU DIREKTIIV, 12. juuni 1989, töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate
meetmete kehtestamise kohta

2006/12 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2006/12/EÜ, 5. aprill 2006, jäätmete kohta
1907/2006 EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006, 18. detsember 2006, mis

käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ning millega
asutatakse Euroopa Kemikaaliamet, muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu
määrus (EMÜ) nr 793/93 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ
ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ

16d. Meetodid, mida kasutati 1272/2008 Artikkel 9 viidatud teabe hindamisel, et segu klassifitseerida
Selle segu ohtude kalkulatsioon on teostatud hindamisena, kasutades tõendite kaalu määramist ekspertide hinnangu põhjal
vastavalt 1272/2008 Lisa I , kaaludes kogu saadaval olevat segu ohtude määramisega seotud teavet, ning vastavalt 1907/2006
Lisa XI .
16e. Asjakohaste ohu- ja/või hoiatuslausete loetelu
Jaotises 3 mainitud ohuavalduste täielikud tekstid
H302 Allaneelamisel kahjulik
H300 Allaneelamisel surmav
EUH032 Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas
H400 Väga mürgine veeorganismidele
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
16f. Nõuanded kõikide koolituste kohta, mis on töötajatele vajalikud, et tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse
Väärkasutuse hoiatus
Sellelt tootelt ei oodata inimestele ega keskkonnale raskete kahjustuste põhjustamist. Siiski ei saa tootja, jaotaja ega tarnija
vastutada toote ebatavalise või kriminaalse kasutamise eest.
Muu asjakohane teave

Redigeerimisteave
Käesoleva ohutuskaardi on koostanud ja kontrollinud KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8, SE-582
20 Linköping, Rootsi, www.kemrisk.se
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