
 

MATERJALI OHUTUSKAART  
vastavalt EL määrusele nr 1907/2006  

 
 

 UNIMEC ATIR SH 150 
 

Eelmise versiooni kuupäev:  28/1/2016 Läbivaatamise kuupäev:  22/2/2018 Variant 3.0 
 

1.1. Tootetähis  
 

Toote nimi UNIMEC ATRI SH 150  
Aine/segu Segu 

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

soovitata  
 

Kindlaksmääratud kasutusalad Tööstuslik transmissiooniõli. 
 

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta  
 

Tarnija UNIMEC S.p.A. 
 via del lavoro, 20 - 20865 Usmate - Velate (MB) ITALIA 
 Tel: +39.039.6076900 
 Fax: +39.039 6076909 
 e-mail: info@unimec.eu 
1.4. Hädaabitelefoni number  

 

Mürgistusinfoliin : +372 166 62 
 

2.1. Aine või segu klassifitseerimine  
 

MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008  
H-teate täisteksti jaoks vastavalt sellele osale, vt jagu 2.2. 

 
Klassifikatsioon  
Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas EÜ määruse nr 1272/2008 nõuetega 

2.2. Märgistuselemendid  
 

Märgistatud vastavalt: MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008 

Tunnussõna  
Mitte 

 
Ohulaused  
Mitte 

 
Hoiatuslaused  
Mitte 

 
Täiendavad ohulaused  
EUH210 - Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav 

EUH208 - Sisaldab Amines, C12-14-tert-alkyl Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni 
 

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

2. jagu: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE 



 

2.3. Muud ohud  
 

Füüsikalised ja keemilised omadused Saastunud pind võib olla äärmiselt libe. 
 

Keskkonna omadused Vältida sattumist keskkonda. 
 

3.2. Segu  
 

Ohtlikud komponendid  
Keemiline nimetus  EC-Nr REACH 

registreerimisnumb 
er 

CAS-nr  Massiprotse 
nt  

Klassifikatsioon (Määrus 
1272/2008) 

Amines, C12-14-tert-alkyl 273-279-1 01-2119456798-18 68955-53-3 0.1-<0.25 STOT SE 3 (H335) 
Skin Corr. 1B (H314) 
Skin Sens. 1A (H317) 
Acute Tox. 4 (H302) 
Acute Tox. 3 (H311) 
Acute Tox. 2 (H330) 

Aquatic Acute 1 (H400) 
Aquatic Chronic 1 (H410) 

Acute M factor = 1 
Chronic M factor = 1 
Acute M factor = 1 

Chronic M factor = 1 
 

Täiendavad näpunäited Toode on valmistatud sünteetilistest baasõlidest (polüalfaolefiinid). Toode on valmistatud 
sünteetilistest baasõlidest (estrid). 

 
H-teate täisteksti jaoks vastavalt sellele osale, v t jagu 16.  

 

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus  
 

Üldine nõuanne TÕSISE VÕI PÜSIVA TERVISEHÄIRE KORRAL PÖÖRDUDA ARSTI POOLE VÕI 
KUTSUDA KIIRABI. 

 
Kokkupuude silmadega Loputada rohke veega, kaasa arvatud silmalau aluseid. 

 
Kokkupuude nahaga Eemaldada saastunud riided ja jalanõud. Peske nahka seebi ja veega. Saastunud rõivad 

enne järgmist kasutamist pesta. 
 

Sissehingamine Toimetada värske õhu kätte. 
 

Allaneelamine MITTE kutsuda esile oksendamist. Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu 
panna. Helistada viivitamatult arstile või Päästeteenistusse. 

 
4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju  

 

Kokkupuude silmadega Klassifitseerimata. 
 

Kokkupuude nahaga Klassifitseerimata. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. 
 

Sissehingamine Klassifitseerimata. Kõrge kontsentratsiooniga aurude sissehingamine võib põhjustada 
hingamisteede ärritust. 

 
Allaneelamine Klassifitseerimata. Allaneelamisel põhjustab seedetrakti ärritust, iiveldust, oksendamist ja 

kõhulahtisust. 
 
4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta  

Märkused arstile Ravi peaks olema sümptomaatiline. 

3. jagu: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA 

4. jagu: ESMAABIMEETMED 



 

 

5.1. Tulekustutusvahendid  
 

Sobivad kustutusvahendid Süsinikdioksiid (CO2). ABC pulber. Vaht. Pihustatud vesi või udu. 
 

Sobimatud kustutusvahendid Mitte kasutada pidevat veejuga, sest see võib laiali hajuda ja soodustada tule levikut. 
 

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud  
 

Eriline oht Mittetäielik põlemine ja termiline lagunemine võivad tekitada rohkem või vähem mürgiseid 
gaase, nagu süsinikmonooksiid, süsinikdioksiid, mitmesugused süsivesinikud, aldehüüdid 
ja tahm. Need võivad olla väga ohtlikud sissehingamisel suletud ruumides või suurte 
kontsentratsioonide korral. 

 
5.3. Nõuanded tuletõrjujatele  

 

Spetsiaalsed kaitsevahendid tuletõrjujatele Kasutada individuaalset hingamisaparaati ja kaitsejalanõusid. 
 

Muu teave Jahutuskonteinerid / pihustatud vee paagid. Tulekahju jäägid ja kustutusvesi tuleb 
utiliseerida vastavalt kehtivale kohalikule seadusandlusele. 

 

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras  
 

Üldine teave Mitte puudutada ega astuda mahavalgunud materjali. Saastunud pind võib olla äärmiselt 
libe. Kasuta isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Eemaldada kõik 
süttimisallikad. 

 

6.2. Keskkonnakaitse meetmed  
 

Üldine teave Vältida põhjavee saastumist. Vältida aine sattumist kanalisatsiooni ja veevoolu sängidesse. 
Kui suuremat kogust mahavalgunud materjali ei õnnestu kokku koguda, tuleb informeerida 
kohalikke võimuorganeid. 

 
6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid  

 

Puhastusmeetodid Sulustada. Mahavalgunud aine koguda mittesüttivasse absorbenti (nt liiv, muld, diatomiit, 
vermikuliit) ja panna ohtlike ainete kogumisnõusse (vt paragrahv 13). Säilitada sobivas 
suletud jäätmeanumas. 

 

6.4. Viited muudele jagudele  
 

Isikukaitsevahendid Üksikasju vt 8. jagu. 
 

Jäätmete käitlemine Vt 13. jagu. 
 

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud  
 

Soovitused ohutuks käitlemiseks Kasutamise ajal mitte süüa, juua ja suitsetada. Isikukaitsevahendid vt paragrahv 8. 
Kasutada ainult hästi õhutatud kohtades. Mitte hingata sisse udu. Vältida aine sattumist 
nahale, silma, riietele. 

 
Tule- ja plahvatusohu vältimine  Suitsugaaside teket. Vältida staatilise elektrilaengu teket. Mahuti ja vastuvõtuseade 

maandada/ühendada 

 

5. jagu: TULEKUSTUTUSMEETMED 

6. jagu: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA 

7. jagu: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE 



 

Hügieenimeetmed Tagada tootega kokkupuutuvate töötajate hügieeninõuete range järgimine. Soovitav on 
seadmete, tööpiirkonna ja riietuse regulaarne puhastamine. Kohe peale toote käitlemist ja 
samuti töövaheaegade alguses pesta käsi. Mitte kasutada abrasiivmaterjale, lahusteid ega 
kütuseid. Mitte kasutada käte kuivatamiseks tootega saastunud riidematerjali. Mitte panna 
tootega saastunud riidematerjali töörõivaste taskutesse. 

 

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused  
 

Tehnilised tingimused / Säilitamistingimused  

Hoida eemale toidust, joogist ja söödast. Hoida pakitult. Hoida pakend tihedalt 
suletuna. Hoida eelistatavalt originaalmahutis. Vastasel juhul kanda kogu kohustuslik 
teave siltidelt üle uuele mahutile. Mitte eemaldada mahutitelt (isegi siis, kui need on 
tühjad) ohusilte. Paigaldus tuleb kavandada nii, et välistada toote juhuslikku leket 
(näiteks tihendi purunemisel) kuumadele pindadele või elektrikontaktidele. Vältida 
külmumist, kuumutamist ja päikesevalgust. Hoida niiskuse eest. 

 
Välditavad materjalid Tugevalt oksüdeerivad ained. 

 
7.3. Erikasutus  

 

Eriotstarbeline kasutusala või eriotstarbelised kas utusalad  

Informatsioon puudub. 
 

 

8.1. Kontrolliparameetrid  
 

Piirnorm(id) Jälgida, et ainete kontsentratsioon, mille suhtes kehtivad Euroopa töökeskkonna ohtlike 
ainete piirnormid, ei ületaks lubatud piirnormi. 

 
Legend Vt 16. jagu 

DNEL Töötaja (tööstustööline/kutseline)  
Keemiline nimetus  Lühiajalised 

süsteemsed toimed  
Lühiajalised paiksed 

toimed  
Pikaajalised 

süsteemsed toimed  
Pikaajalised paiksed 

toimed  
Amines, C12-14-tert-alkyl 

68955-53-3 
  12.5 mg/m³ Inhalation 12.1 mg/m³ Inhalation 

DNEL Tarbija  
Keemiline nimetus  Lühiajalised 

süsteemsed toimed  
Lühiajalised paiksed 

toimed  
Pikaajalised 

süsteemsed toimed  
Pikaajalised paiksed 

toimed  
Amines, C12-14-tert-alkyl 

68955-53-3 
  2.5 mg/m³ Inhalation 

0.35 mg/kg bw/day Oral 
1.2 mg/m³ Inhalation 

Eeldatav toimet mittepõhjustav 
sisaldus (PNEC)  
Keemiline nimetus  Vesi  Setted  Pinnad  Õhk  STP Oraalne  

Amines, 
C12-14-tert-alkyl 

68955-53-3 

0.001 mg/L fw 
0.0001 mg/l mw 

0.004 mg/l or 

2.14 mg/kg dw fw 
0.214 mg/kg dw 

mw 

0.428 mg/kg dw  0.635 mg/l 4.71 mg/kg 

8.2. Kokkupuute ohjamine  

Ohtlike ainetega kokkupuute ohjamine töökeskkonnas  
 

Tehnilised vahendid Töökeskkonnas leiduvate ohtlike ainete piirnormide täitmiseks kasutada asjakohaseid 
tehnilisi vahendeid. Töötamisel suletud kohtades (paagid, mahutid jms) tuleb tagada 
varustamine hingamiseks sobiliku õhuga ja kanda soovitatavat varustust. 

 
Isikukaitsevahendid  

 
Üldine teave Kui toodet kasutatakse segu komponendina, on soovitav küsida asjakohaseid 

kaitsevahendeid nende tarnijatelt. Need soovitused kohalduvad tootele sellises vormis nagu 
teda tarnitakse. 

8. jagu: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE 



 

 
Hingamisteede kaitsmine Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes. Kui aine kontsentratsioonid töökeskkonnas 

ületavad piirnorme, tuleb töötajate kaitseks kasutada vastavaid sertifitseeritud 
respiraatoreid. Aurude/osakeste kombineeritud filtriga respiraator (EN 14387). Tüüp A/P1. 
Hingamisaparaate tuleb kasutada rangelt kooskõlas tootja juhistega ning nende valikut ja 
kasutamist sätestavate eeskirjadega. 

 
Silmade kaitsmine Kui on ette näha loksumist, kanda:. Näokaitse koos kaitseprillidega. 

 
Naha ja keha kaitse Kandke sobivat kaitseriietust. Kaitsejalatsid või -saapad. Pikkade varrukatega riietus. 

 
Käte kaitsmine Kaitsekindad: Nitriilkummi, Fluoreeritud kummi. Pikaajalise kokkupuute korral tootega, on 

soovitatav kanda standarditele EN 420 ja EN 374 vastavaid kindaid, mille kaitsevõime 
kestab vähemalt 480 minutit ja mille paksus on vähemalt 0,38 mm. Need väärtused on 
ainult soovituslikud. Kaitsetaseme tagab kinda materjal, selle tehnilised omadused, 
vastupidavus käideldavatele kemikaalidele, sobivus kasutusotstarbele ja nende vahetamise 
sagedus. 

Kokkupuute ohjamine keskkonnas  
 

Üldine teave Vältida toote sattumist kanalisatsiooni veekogudesse või pinnasesse. 
 

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta  
 

Välimus läbipaistev 
Värv, värvus kollane kuni merevaik 
Agregaatolek @20°C vedel 
Lõhn omadus 
Lõhnalävi Informatsioon puudub 

 
Omadused Väärtus Märkused Meetod 
pH  Mitte kasutatav 
Sulamistemperatuur/sulamisvahemi k    Informatsioon puudub 
 

 

Keemistemperatuur/keemistemperat  
 

 
uuri vahemik   Informatsioon puudub  

Leekpunkt  235  °C 
455  °F 

 ISO 2592 
ISO 2592 

Aurustumiskiirus 
Süttimise piirnorm õhus  

 Informatsioon puudub 
Informatsioon puudub 

 

ülemine 
alumine 
Aururõhk 
Auru tihedus  
Suhteline tihedus  

 
 
 
 

0.85 - 0.86 

Informatsioon puudub 
Informatsioon puudub 
Informatsioon puudub 
Informatsioon puudub 
@ 15 °C 

 

Tihedus  850 - 860 kg/m3 @ 15 °C ISO 3675 
Lahustuvus vees 
Lahustuvus teistes lahustites 
logPow 
Isesüttimistemperatuur 
Lagunemistemperatuur 
Viskoossus, kinemaatiline  

 
 
 

 
135 - 165 mm2/s 

Lahustumatu 
Informatsioon puudub 
Informatsioon puudub 
Informatsioon puudub 
Informatsioon puudub 
@ 40 °C 

 
 
 

 
ISO 3104 

Plahvatusohtlikkus 
Oksüdeerivad omadused 
Ohtlike reaktsioonide võimalus  

Ei ole plahvatusohtlik 
Mitte kasutatav 
Informatsioon puudub 
 

  

9. jagu: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED 



 

9.2. Muu teave  
   

Külmumispunkt   Informatsioon puudub  

10.1. Reaktsioonivõime  
 

Üldine teave Informatsioon puudub. 
 

10.2. Keemiline stabiilsus  
 

Stabiilsus Stabiilne soovitatud säilitustingimuste korral. 
 

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalus  
 

Ohtlikud reaktsioonid Puuduvad normaalsel kasutamisel. 
 
10.4. Tingimused, mida tuleb vältida  

 

Tingimused, mida tuleb vältida Kuumus (leekpunktist kõrgemad temperatuurid), sädemed, süttimisallikad, leegid, staatiline 
elekter. 

 
10.5. Kokkusobimatud materjalid  
 
Välditavad materjalid Tugevalt oksüdeerivad ained. 

 
10.6. Ohtlikud lagusaadused  

 

Ohtlikud lagusaadused mitte normaalsel kasutamisel. 
 

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta  
 

Akuutne toksilisus Kohalik toime Informatsioon toot e kohta   

 
Kokkupuude nahaga Klassifitseerimata. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. 
Kokkupuude silmadega Klassifitseerimata. 
Sissehingamine Klassifitseerimata. Kõrge kontsentratsiooniga aurude sissehingamine võib põhjustada 

hingamisteede ärritust. 
Allaneelamine Klassifitseerimata. Allaneelamisel põhjustab seedetrakti ärritust, iiveldust, oksendamist ja 

kõhulahtisust. 
ATEmix (sissehingamine – gaas) 77 019.64 ppm 
ATEmix (sissehingamine –tolm/udu)    385.83 mg/l 

 

Akuutne toksilisus - Teave komponentide kohta   
 

Keemiline nimetus  LD50 suu kaudu  LD50 naha kaudu  LC50 Sissehingamine  
Amines, C12-14-tert-alkyl LD50 612 mg/kg (Rat) LD50 251 mg/kg (Rabbit) LC50(4h) 1.19 mg/l (Rat 

female-vapeurs) 
Sensibiliseerimine  

 
Sensibiliseerimine Ei ole liigitatud sensibilisaatorina. Sisaldab sensibilisaatorit(eid). Võib esile kutsuda 

allergilise reaktsiooni. Segus oleva ühe koostisaine tarnija on öelnud, et tal on andmeid, mis 
kinnitavad, et kasutatava kontsentratsiooni korral ei ole nõutav klassifitseerimine 
sensibiliseerivana. 

 
Spetsiifiline toime   

10. jagu: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME 

11. jagu: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA 



 

 
Kantserogeensus Toode ei ole liigitatud kantserogeense ainena. 
Mutageensus See toode ei ole liigitatud kui mutageenne. 
Reproduktiivtoksilisus See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat paljunemisohtu. 

 
Krooniline mürgisus  

 
Alakrooniline toksilisus Informatsioon puudub. 

 
Toime mõjutatavale organile  

 
Toime mõjutatavale organile Informatsioon puudub. 

 
Muu teave   

 
Muud kahjulikud mõjud Naha pikaajalisel või korduval kokkupuutel määrdunud rõivastega võib välja kujuneda 

iseloomulik nahakahjustus (õlivillid). 
 

12.1. Toksilisus  
 

Klassifitseerimata. 
 

Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus - Informatsioo n toote kohta   
 

Informatsioon puudub. 

Vesikeskkonda kahjustav äge mürgisus - Teave kompon entide kohta   
 

Keemiline nimetus  Mürgine toime vetikatele  Mürgine toime dafniale 
(hiidkiivrikule) ja muudele 

vees elavatele 
selgrootutele  

Mürgine toime kaladele  Mürgine 
mikroorganismidele  

Amines, C12-14-tert-alkyl 
68955-53-3 

EC50 (72h) 0.44 mg/l 
(Algae) 

EC50 (48h) 2.5 mg/l 
(Daphnia magna) 

LC50 (96h) 1.3 mg/l (Fish)  

 
Vesikeskkonda kahjustav krooniline mürgisus - Infor matsioon toote kohta   
Informatsioon puudub. 

 
Vesikeskkonda kahjustav krooniline mürgisus - Teave  komponentide kohta   
Informatsioon puudub. 

 
Toime maapinna organismidele   
Informatsioon puudub. 

 

12.2. Püsivus ja lagunduvus  
 

Üldine teave  
Informatsioon puudub. 

 

12.3. Bioakumulatsioon  
 

Informatsioon toote kohta Informatsioon puudub. 
 

logPow Informatsioon puudub 
Teave komponentide kohta  
. 

Keemiline nimetus  log Pow  
Amines, C12-14-tert-alkyl - 68955-53-3 2.9 

12. jagu: ÖKOLOOGILINE TEAVE 



 

12.4. Liikuvus pinnases  

Pinnad Füüsikalis-keemilistest omadustest tingituna on toote liikuvus pinnases üldiselt aeglane. 
Õhk Kadu lendumise tagajärjel on piiratud. 
Vesi Lahustumatu. Toode valgub veepinnal laiali. 

 
12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja mürgiste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate 

omaduste hindamine  
 

Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste omaduste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omadus te hindamine  
 
Informatsioon puudub. 

12.6. Muud kahjulikud mõjud  
 

Üldine teave Informatsioon puudub. 
 

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid  
 

Vaikude jäätmed / kasutamata toodang  

Vältida sattumist keskkonda. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike  
jäätmete käitlemise nõuetele. Mitte valada kanalisatsiooni. Utiliseerimine vastavalt 
kehtivale seadusandlusele. Kus on võimalik, tuleb taaskasutamist eelistada 
hävitamisele. Pärast kasutamist tuleb see õli saata kasutatud õlide kogumispunkti. 
Kasutatud õli ebaõige jäätmekäitlus ohustab keskkonda. Igasugune segamine muude 
ainetega, nagu lahustid, piduri- ja jahutusvedelikud, on keelatud. 

 
Saastunud pakend Tühjad mahutid tuleb toimetada vastavatesse jäätmekäitluspunktidesse nende 

taaskasutamise või kõrvaldamise eesmärgil. Utiliseerimine vastavalt kehtivale 
seadusandlusele. 

 
EWC heitmete utiliseerimise nr Järgnevad jäätmekoodid on vaid soovitavad:. 13 02 06. Vastavalt Euroopa jäätmenimistule 

ei sõltu jäätmekoodid ainest vaid nende rakendamisest. Kasutaja määrab jäätmekoodid 
lähtuvalt toote kasutamisotstarbest. 

 

ADR/RID ei ole reguleeritud 

IMDG/IMO ei ole reguleeritud 

ICAO/IATA ei ole reguleeritud 

ADN ei ole reguleeritud 
 

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise-ja keskkonnaalased 

eeskirjad/õigusaktid  

Euroopa Liit 

 

Lisainformatsioon           Informatsioon puudub 
 
15.2. Kemikaaliohutuse hindamine  

 

Kemikaaliohutuse hindamine Informatsioon puudub 
 

13. jagu: JÄÄTMEKÄITLUS 

14. jagu: VEONÕUDED 

15. jagu: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID 



 

15.3. Riigisisene regulaarne teave 

Eesti 

• Vältida piirnormide ületamist (vt paragrahv 8). 
• Sotsiaalministri määruse «Sotsiaalministri 3. detsembri 2004. a määruse nr 122 «Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, 
klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ning kord1» muutmine» Sotsiaalministri 27. märtsi 2006. a määrus nr 31. 
REPEALED - Nõuded kemikaali ohutuskaardile. Sotsiaalministri 17. detsembri 2004. a määrus nr 130 
Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määruse nr 293 «Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid» muutmine 
Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2002. a määrus nr 185 Jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistu, koos parandustega 

 
 

 

H-teate täistekst vastavalt osadele 2 ja 3  
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust 
H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi 
H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni 
H302 - Allaneelamisel kahjulik 
H311 - Nahale sattumisel mürgine 
H330 - Sissehingamisel surmav 
H400 - Väga mürgine veeorganismidele 
H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime 

 
Lühendid, akronüümid  
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists = Ameerika Riiklik Tööstushügieenikute Konverents 
bw = body weight = kehakaal 
bw/day = body weight/day = kehakaal/päevas 
EC x = Effect Concentration associated with x% response = efektiivne kontsentratsioon, mis põhjustab x % toimet 
GLP = Good Laboratory Practice = Hea laboripraktika (HLP) 
IARC = International Agency for Research of Cancer = Rahvusvaheline Vähiuuringute Keskus 
LC50 = 50% Lethal concentration = 50% letaalne kontsentratsioon - kemikaali kontsentratsioon õhus või kemikaali sisaldus vees, 
mis põhjustab surma 50% (pooltel) katseloomadel 
LD50 = 50% Lethal Dose = 50% letaalne annus - kemikaali kogus, mis korraga manustatuna põhjustab surma 50% (pooltel) 
katseloomadel 
LL = Lethal Loading = letaalne koormus 
NIOSH = National Institute of Occupational Safety and Health = USA riiklik tööohutuse ja töötervishoiu instituut 
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level = täheldatavat kahjulikku toimet mitteavaldav doos 
NOEC = No Observed Effect Concentration = täheldatavat toimet mitteavaldav kontsentratsioon 
NOEL = No Observed Effect Level = täheldatavat toimet mitteavaldav doos 
OECD = Organization for Economic Co-operation and Development = Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon 
OSHA = Occupational Safety and Health Administration = Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur 
UVCB = Substance of unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological material = Teadmatu või 
muutuva sisaldusega kemikaal, mis on reaktsiooniproduktide kompleks või bioloogiline materjal 
DNEL = Derived No Effect Level = Tuletatav toimet mittepõhjustav sisalsus 
PNEC = Predicted No Effect Concentration = Eeldatav toimet mittepõhjustav sisaldus 
dw = dry weight = kuivmass 
fw = fresh water = magevesi 
mw = marine water = merevesi 
or = occasional release = juhuslik pihkumine 

 
Legend 8. jagu 

 
TWA = Time weighted average = ajaga kaalutud keskmine 
STEL = Short Term Exposure Limit = lühiajalise kokkupuute piirväärtus 
PEL = Permissible exposure limit = lubatav kokkupuute piirang 
REL = Recommended exposure limit = soovituslik kokkupuute piirang 
TLV = Threshold Limit Values = lävepiirangu väärtu 

16. jagu: MUU TEAVE 

+ Ülitundlikkust põhjustav * Nahakahjustuste märgistused 
** Ohumärgistused C: Kantserogeen 
M: Mutageen R: Reprotoksilisuse 



 

Läbivaatamise kuupäev: 22/2/2018 
Lisamärkus Märgistab parandatud osa. 
Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EÜ määruse nr 1 907/2006 nõuetega  

See ohutuskaart täiendab tehnilisi tootelehti, kuid  ei asenda neid. Siin sisalduv teave esitatakse hea s usus ning on täpne 
vastavalt parimatele teadmistele ülaltoodud kuupäev al. Kasutaja mõistab, et toote kasutamine muudel ee smärkidel peale 
selle, mille jaoks see on loodud, sisaldab võimalik ku ohtu. Siin sisalduv teave ei vabasta kasutajat m ingil viisil tema 
tegevust reguleerivate määruste teavmisest ja nende  rakendamisest. Kasutaja vastutab ainuisikuliselt t oote kasutamisel 
nõutud ettevaatusabinõude eest. Siinmainitud regula toorsed tekstid on mõeldud kasutaja abistamiseks te ma kohustuste 
täitmisel. Seda loendit ei loeta täielikuks ega amm endavaks. Kasutaja kohustuseks on veenduda, et tall e ei kehti teisi 
kohustusi peale siin mainitute.  

 

Ohutusnõuete lõpp  
 
 
 


