
OHUTUSKAART
Vastab määrustele 1907/2006 Lisa II (2015/830) ja 1272/2008
(kõik viited ELi regulatsioonidele ja direktiividele on lühendatud)
Välja antud 13.03.2017
Asendab versiooni 19.03.2014 välja antud ohutuskaardist 
Versiooninumber 2.0

1. JAGU: AINE/SEGU JA ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTTE
IDENTIFITSEERIMINE
1.1. Tootetähis

Toote nimetus Graft FR Foam
1.2.  Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ja kasutusalad, mida ei soovitata

Kasutusala Tööstuslikuks kasutamiseks
1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Äriühing Polyseam Ltd
Shaw Park, Silver Street, Huddersfield, West Yorkshire
HD5 9AF

Telefon 01484 421036
post.uk@polyseam.comE-post

Kodulehekülg http://www.graft.co.uk/
1.4. Hädaabitelefoni number

Hädaolukorras helistada hädaabinumbril 112. 

2. JAGU: OHTUDE  IDENTIFITSEERIMINE
2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Eriti tuleohtlik aerosool (1. ohukategooria vaht), H222,H229
Põhjustab ärritust (2. ohukategooria), H315
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni (1. ohukategooria), H317
Ärritab silmi (2. ohukategooria), H319
Akuutne mürgisus (4. ohukategooria gaas), H332
Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid (1. ohukategooria), H334
Mürgisus elundi suhtes – ühekordne kokkupuude; Võib põhjustada hingamisteede ärritust (3. ohukategooria, 
hingamisteede ärritus), H335 
Arvatavasti põhjustab vähktõbe (2. ohukategooria), H351
Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude (2. ohukategooria), H373

2.2. Märgistuselemendid
Ohupiktogrammid 

Märgusõnad 
Ohulaused   
H222,H229 
H315
H317
H319
H332
H334
H335
H351
H373
Hoiatuslaused 
P102
P210

P211
P251

Oht

Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda
Põhjustab nahaärritust 
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni 
Põhjustab tugevat silmade ärritust 
Sissehingamisel kahjulik
Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi
Võib põhjustada hingamisteede ärritust 
Arvatavasti põhjustab vähktõbe 
Võib kahjustada elundeid pikaajaliselt või korduval kokkupuutel

Hoida lastele kättesaamatus kohas
Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte 
suitsetada.  
Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse. 
Mahuti on rõhu all: mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist. 
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P271
P280
P304+P340 

P342+P311 

P405

Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.
SISSEHINGAMISE KORRAL: Hingamisraskuste korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja 
asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. 
Hingamisteede probleemide ilmnemise korral: Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või 
arstiga.
Hoida luku taga.
Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 ºC/122 ºF.   P410+P412

2.3. Muud ohud See toode ei ole määratletud kui PBT/vPvB-aine.

3. JAGU: KOOSTIS / TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA
3.2. Segud 
Tabelis on näha ohud koostisainete puhtal kujul. Need ohud vähenevad või kaovad, kui koostisained on osa segust või neid 
on lahjendatud, vt jagu 16d. 

Koostisosa Klassifikatsioon Kontsentrat.

POLÜ-(FENÜÜL ISOTSÜANAAT-co-FORMALDEHÜÜD
CAS No: 9016-87-9 Acute Tox 4dust, Skin Irrit 2, Eye Irrit 2, Resp Sens 1, Skin Sens 1, Carc 2,

STOT SE 3resp, STOT RE 2; H332, H315, H319, H334, H317, H351, H335,
H373

30 - 60 %

TRIS (1-KLORO-2-PROPÜÜL) FOSFAAT

CAS No: 13674-84-5
EC No: 237-158-7

Acute Tox 4oral; H302 <25 %

PROPAAN

CAS No: 74-98-6
EC No: 200-827-9
Index No: 601-003-00-5
REACH: 01-2119486944-21

Flam Gas 1, Press Gas P; H220, H280 <15 %

ISOBUTAAN <0,1% BUTADIEEN

CAS No: 75-28-5
EC No: 200-857-2
Index No: 601-004-00-0
REACH: 01-2119485395-27

Flam Gas 1, Press Gas P; H220, H280 <15 %

BUTAAN

CAS No: 106-97-8
EC No: 203-448-7
Index No: 601-004-00-0
REACH: 01-2119474691-32

Flam Gas 1, Press Gas P; H220, H280 <15 %

METÜÜLEETER

CAS No: 115-10-6
EC No: 204-065-8
Index No: 603-019-00-8

Flam Gas 1, Press Gas P; H220, H280 <10 %

Teave koostisosade klassifitseerimise ja märgistamise kohta on jaos 16e. Ametlikud lühendid on trükitud harilikus kirjas. 

Kursiivkirjas on spetsifikatsioonid ja/või täiendid, mida on kasutatud selle segu ohtude väljaarvutamisel, vt ka jagu 16b. 

4. JAGU: ESMAABIMEETMED

4.1.  Esmaabimeetmete kirjeldus 
Üldine teave

Küsimuste või sümptomite püsimisel korral pöörduda arsti poole. 
Pärast sissehingamist 

Võtta ühendust arstiga isegi siis, kui puuduvad kohesed sümptomid. Kannatanul lasta puhta värske õhuga soojas kohas.
Pärast silma sattumist 

Kohe loputada 15-20 minuti jooksul leige veega pärani silmi. Kui sümptomid püsivad, pöörduda arsti poole. 
Pärast nahale sattumist 

Pühkida maha.
Pesta nahka vee ja seebiga.

Graft FR Foam OHUTUSKAART LK 2/8



Kui sellegipoolest tekivad sümptomid, pöörduda arsti poole.
Pärast allaneelamist 

Loputada nina, kurku ja suud veega.
Juua koheselt mitu klaasi vett.

4.2. Olulisimad akuutsed ja hilisemad sümptomid ja mõjud 
Üldine

Pikem või korduv kokkupuude ainega võib põhjustada kahju organitele.
Sissehingamisel

Võib sissehingamisel kutsuta esile allergiaid ning põhjustada ärritust, köha ning hingamisraskusi. Pikemal või 
korduval kokkupuutel ainega esineb astmasarnaste probleemide risk.
Silma sattumisel

Võib esineda ärritust.
Nahale sattumisel

Allergilised reaktsioonid. Võib 
esineda nahaärritust.

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta 
 Info puudub.
5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED
5.1. Tulekustutusvahendid 
 Kustutada veeudu,  kustutuspulbri, süsinikdioksiidi või alkoholikindla vahuga.
 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Toode on tuleohtlik.
Kustutusvesi võib sisaldada mürgiseid või muid ohtlikke aineid.  
Gaas moodustab õhuga plahvatusohtliku segu. 

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele  
Tulekahju kohas tuleks rakendada abinõusid teiste materjalide kaitsmiseks. 
Tulekahju korral kasutada respiraatorit. 
Kuumenenud konteinerid tuleks jahutada veega.
Kanda täielikku kaitseriietust.

6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA
6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Toodet mitte sisse hingata ja vältida kokkupuudet silmade ja nahaga.
Kasutada soovituslikku ohutusvarustust, vt jagu 8.
Lülitada välja seadmed, mis põlevad leegiga, hõõguvad või millel on mõni muu soojusallikas. 
Tagada efektiivne ventilatsioon.
Kaitseriietuseta ja ilma vastava loata isikut tuleb hoida lekkest turvalisel distansil.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed
Vältida heidete sattumist pinnasesse, vette või õhku.

6.3. Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ja -vahendid
Koguda materjal kokku jäätmekäitluskohta viimiseks.
Koristusjääke tuleks käidelda kui ohtlikke jäätmeid. Täpsema teabe saamiseks võtta ühendust kohaliku omavalitsuse 
jäätme- hooldusosakonnaga. Esitada see ohutuskaart. 

6.4. Viited muudele jagudele
Vt jagusid 7 ja 13.

7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE
7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Mitte sissehingata aure ja vältida kokkupuudet naha, silmade ja riietega.
Mitte süüa, juua ja suitsetada ruumides, kus toodet hoitakse. 
Lugeda ja jälgida tootja juhiseid.
Ruumides, kus toodet käideldakse, ei tohi olla lahtist tuld, kuumasid esemeid, sädemete tekkimise ohtu või muid 
süttimisallikaid.
Töötamisel vältida lekke tekkimist. Kui toode lekib, tegutseda kohe vastavalt ohutuskaardi 6. jaos antud juhistele.  
Pesta kokkupuutunud riided enne kasutamist.
Pesta käsi pärast toote käsitlemist.
Hoiustada toodet eraldi toiduainetest ning hoida lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas.
Vältida staatilise elektri tekkimist.
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7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud
Ladustada originaalpakendis. 
Ladustada hästi ventileeritavas kohas. 
Ladustada temperatuuril 5-30°C.
Kaitsta jäätumise eest.
Ladustada hästi ventileeritavas kohas. 

7.3. Erikasutus 
Ei ole asjakohane.

8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE / ISIKUKAITSE
8.1. Kontrolliparameetrid 
8.1.1. Riiklikud piirnormid
BUTAAN

Ühendkuningriik (EH40/2005)
Ajaliselt kaalutud keskmine kokkupuute piirnorm (TWA) 600 ppm / 1450 mg/m³ 
Lühiajalise kokkupuute piirnorm (STEL) 750 ppm / 1810 mg/m³

METÜÜLEETER 

Ühendkuningriik  (EH40/2005)
Ajaliselt kaalutud keskmine kokkupuute piirnorm (TWA) 400 ppm / 766 mg/m³ 
Lühiajalise kokkupuute piirnorm (STEL) 500 ppm / 958 mg/m³

DNEL
        Andmed puuduvad.
PNEC
        Andmed puuduvad.
8.2. Kokkupuute ohjamine

Töötajate turvalisuse tagamiseks ja tervise kaitseks vastavalt direktiividele 89/391/EMÜ ja 98/24/EMÜ ning riigisisestele 
tööalastele õigusaktidele tuleb toote füüsikaliste ja üldiste terviseriskide ning selle koostisosade kantserogeensete ja/või 
mutageensete omaduste tõttu (vt 2., 3., 10. ja 11. jagu) meetmetega arvestada. 

Silmade/näo kaitse
        Kui on otsese kokkupuute või pritsimise oht, tuleks kasutada kaitseprille. 
Naha kaitse

Kaitse katmata nahka kokkupuute eest tootega.
Kasutada sobivat kaitseriietust.
Kasutada bitüülkummist, fluorkummist või Viton-kaitsekindaid või küsida töötervishoiueksperdilt nõu alternatiivsete 
materjalide kohta. Näidata seda ohutuskaarti.  
Ilma kaitsekinnasteta võib töötada ainult väga väikeste koguste puhul.   

Hingamisteede kaits
        Kasutada sobivat hingamisteede kaitset.
8.2.3. Keskkonda sattumise piirangud

Teave keskkonda sattumise piirangute kohta 12. jaos. 

9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED
9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta 

a) Välimus
b) Lõhn
c) Lõhnalävi
d) pH
e) Sulamispunkt/külmumispunkt
f) Keemise algpunkt ja keemistemperatuuri vahemik
g) Leekpunkt
h) Aurustumiskiirus
i) Süttivus (tahke, gaasiline)
j) Ülemine/alumine süttivus- või plahvatuspiir

k) Aururõhk
l) Aurutihedus
m) Suhteline tihedus
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Vorm: aerosool, Värv: hall
iseloomulik
mittekohaldatav
mittekohaldatav
mittekohaldatav
mittekohaldatav
0.0°C
mittekohaldatav
kergelt süttiv aerosool
alumine plahvatuspiir 1.5%
ülemine plahvatuspiir 1.5%
mittekohaldatav
mittekohaldatav
≤1.3 g/cm³



Lahustuvus vees: ei lahustu 
mittekohaldatav

n) Lahustuvus
o) Jaotustegur (n-oktanool/vesi)
p) Isesüttimistemperatuur
q) Lagunemistemperatuur
r) Viskoossus
s) Plahvatusohtlikkus
t) Oksüdeerivad omadused

>350°C
mittekohaldatav
mittekohaldatav
mittekohaldatav
mittekohaldatav

9.2. Muu teave
Andmed puuduvad.

10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME
10.1. Reaktsioonivõime

Toode ei sisalda aineid, mis võivad tavakasutuses ohtlikke reaktsioone põhjustada.  10.2. Keemiline stabiilsus 
Tavapärastes ladustamis- ja käitlemistingimustes on toode stabiilne. 

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus 
Võib eritada lenduvaid tuleohtlikke aure. Vältida toote käitlemist soojus- või süttimisallikate läheduses.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida 
Vältida kuumust, sädemeid ja lahtist tuld. 

        Toode on valgustundlik.
10.5. Kokkusobimatud materjalid

Vältida kokkupuudet veega.
10.6. Ohtlikud lagusaadused 

Tavatingimustes puuduvad. 

11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA
11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta 
        Puudub.
Akuutne toime 

Sissehingamisel kahjulik.
        Allaneelamisel kahjulik.
TRIS (1-KLORO-2-PROPÜÜL) FOSFAAT

LD50 rat 24h: 630 mg/kg suukaudne
PROPAAN

LC50 rat 4h: 658 mg/L sissehingamine
ISOBUTAAN <0,1% BUTADIEEN

LC50 rat 4h: 658 mg/L sissehingamine
BUTAAN

LC50 rat 4h: 658 mg/L sissehingamine
LD50 rat 24h: 658000 mg/kg suukaudne
METÜÜLEETER

LC50 rat 4h: 308 mg/L sissehingamine
Söövitav ja ärritav mõju 
        Ei ole märgitud.
Tõsine kahjustus/ärritus silmadele.
        Silmadele ärritav.
Sissehingamise mõju

Toode sisaldab allergilisi koostisosi.
Mutageensus

Klassifikatsiooni kriteeriume ei ole võimalik olemasolevate andmetega täita. 
Kantserogeensus 

Nn täheldatud kantserogeenset mõju.
Kordusdoosi mürgisus 

Klassifikatsiooni kriteeriume ei ole võimalik olemasolevate andmetega täita. 
STOT-ühekordne kokkupuude

Klassifikatsiooni kriteeriume ei ole võimalik olemasolevate andmetega täita. 
STOT-korduv kokkupuude

Korduv kokkupuude võib kahjustada organeid.
Aspiratsioon

Klassifikatsiooni kriteeriume ei ole võimalik olemasolevate andmetega täita. 
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12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE
12.1. Toksilisus
       Tavatingimustes kasutamisel ei ilmne teadaolevalt kahju keskkonnale.
       Vältida heitmete sattumist looduskeskkonda.  
PROPAAN

LC50 magevee vesikirp (Daphnia magna) 48h: 16.3 mg/L 
LC50 kala 96h: 16.1 mg/L
IC50 vetikad 72h: 11.3 mg/L

METÜÜLEETER
LC50 magevee vesikirp (Daphnia magna) 48h: 2390 mg/L 
LC50 kala 96h: 1474 mg/L
IC50 vetikad 72h: 1986 mg/L

12.2. Püsivus ja lagunduvus 
Toode ei ole biolagunev.

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

12.4. Liikuvus pinnases 
Looduses liikuvuse kohta teave puudub.

12.5. Püsivate ja bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste  hindamine
        Ühtegi kemikaaliohutuse aruannet ei ole esitatud. 
12.6. Muud kahjulikud mõjud 

Andmed puuduvad.

13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS
13.1. Jäätmetöötlusmeetodid 
Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlusel tuleb arvestada ka kohalike eeskirjadega.  
        Tooted tuleb vastavalt eeskirjadele kasutusest kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed. 
Klassifikatsioon direktiivi 2006/12/EÜ alusel

Soovituslikud jaotisekoodid: 07 02 08 Muud põhjasetted ja reaktsioonijäägid
07 02 13 Plastijäätmed
15 01 05 Komposiitpakendid

14. JAGU: VEONÕUDED
Kui ei ole teisiti sätestatud, kehtib see informatsiooni kõigi ÜRO soovitustega ohtlike ainete vedude kohta (UN Model

Regulation), nt ADR (teed) RID (raudteed), ADN (sisemaa veeteed), IMDG (meri) ja ICAO (IATA) (õhk).
14.1. ÜRO number 

1950
14.2. ÜRO veose tunnusnimetus 

AEROSOLS
14.3. Transpordi ohuklass(id) 
Klass 

2: Gaasid
Klassifikatsioonikood (ADR/RID)

5F: Aerosoolid, süttivad
Märgistus 

14.4. Pakendirühm 
        Mittekohaldatav.
14.5. Keskkonnaohud

Mittekohaldatav.
14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajale
Tunneli piirangud

Tunneli kategooria: D
14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga

Mittekohaldatav 
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14.8 Muu transpordialane teave 
Transpordikategooria: 2. Suurim üldkogus transpordiühiku kohta 333 kg või liitrit. 
Vt IMDG (IMDG)
Emergency Schedule (EmS) FIRE (IMDG) F-D kohta
Emergency Schedule (EmS) SPILLAGE (IMDG) S-U kohta

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

Pole märgitud.
15.2. Kemikaaliohutuse hindamine 
        Hindamist ja kemikaaliohutuse aruannet määruse (EÜ) 1907/2006 I lisa alusel ei ole veel tehtud. 

16. JAGU: MUU TEAVE
16a. Märge selle kohta, kuhu on tehtud muudatused eelmise ohutuskaardi versiooniga võrreldes 
Selle dokumendi muutused
Varasemad versioonid
2014-03-19 Kui pole märgitud teisiti, on selle dokumendi muutused tulenenud regulatsioonide muutustest.
16b. Ohutuskaardis kasutatavad lühendid ja akronüümid
3. jaos nimetatud ohuklasside ja kategooria koodide terviktekstid
Acute Tox 4dust
Skin Irrit 2
Eye Irrit 2
Resp Sens 1
Skin Sens 1
Carc 2
STOT SE 3resp

STOT RE 2
Acute Tox 4oral
Flam Gas 1
Press Gas P

Äge mürgisus (4. ohukategooria, suukaudne)  
Põhjustab ärritust (2. ohukategooria)  
Ärritab silmi (2. ohukategooria) 
Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid (1. ohukategooria) 
Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni (1. ohukategooria) 
Arvatavasti põhjustab vähktõbe (2. ohukategooria) 
Mürgisus elundi suhtes – ühekordne kokkupuude; Võib põhjustada hingamisteede ärritust 
(3.  ohukategooria, hingamisteede ärritus) 
STOT RE 2; Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude (2. ohukategooria) 
Äge mürgisus (4. ohukategooria, suukaudne)  
Eriti tuleohtlik gaas (1. ohukategooria) 
Kokkusurutud gaas

14. jaos kasutatud lühendite selgitused
ADR ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe
RID ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad 
IMDG rahvusvahelise ohtlike kaupade mereveo eeskiri
ICAO Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO, 999 University Tänav, Montreal, Quebec H3C 5H7, Kanada) 
IATA     Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühendus
Tunneli piirangu kood: D. Läbipääs on keelatud D- ja E-tüüpi kategooria tunnelitest.
Transpordikategooria: 2. Suurim üldkogus transpordiühiku kohta on 333 kg või liitrit.
16c. Viited kirjandusele ja teabeallikad
Teabeallikad
Peamine teave ohtude väljaarvutamiseks on võetud Euroopa ametlikust klassifitseerimise loetelust  (määruse (EÜ) 1272/2008 
I lisa, ajakohastatud 28.03.2013). 
Vastavate andmete puudumisel kasutati teiseks dokumente, millele see ametlik klassifitseerimine toetub, nt rahvusvahelist 
unifitseeritud kemikaaliteabe andmebaasi IUCLID. Kolmandaks kasutati tunnustatud rahvusvaheliste kemikaalide tarnijate 
esitatud teavet ja neljandaks muud kättesaadavat teavet, nt teiste tarnijate ohutuskaarte või mittetulundusühingute esitatud 
teavet, sealjuures hindas allika usaldusväärsust ekspert. Kui sellegipoolest usaldusväärset teavet ei leitud, hindasid ohtusid 
eksperdid, toetudes sarnaste ainete teadaolevatele omadustele ning määruste (EÜ) 1907/2006 ja (EÜ) 1272/2008 
põhimõtetele. 
Ohutuskaardil nimetatud määruste ja direktiivide täispealkirjad
1907/2006 LISA II (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) (EMPs kohaldatav tekst)
1272/2008                                      EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 

EH40/2005
89/391

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 .
EH40/2005 Kokkupuute piirmäärad töökohal.
Nõukogu direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist 
soodustavad meetmete kohta

Graft FR Foam OHUTUSKAART LK 7/8



98/24 NÕUKOGU DIREKTIIV 98/24/EÜ, 7. aprill 1998, töötajate tervise ja ohutuse kaitse 
                                                            kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv
                                                            direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) 
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. Klassifitseerimisel kasutatud teabe hindamise meetodid, millele viidatakse määruse (EÜ) nr 1272/2008 artiklis 9
Selle segu ohud on välja arvutatud, kasutades teabe hindamiseks eksperdihinnangul põhinevat tõendite kaalukuse 
määramist vastavalt määruse (EÜ) nr 1272/2008 I lisale, kaaludes kogu kättesaadavat teavet, mis mõjutab aine või seguga 
seotud ohtude kindlaks-määramist, ning vastavalt määruse (EÜ) nr 1907/2006 XI lisale. 
16e. Asjakohaste riski-, ohu-, ohutus- või hoiatuslausete loetelu
3. jaos nimetatud riskilaustet terviktekstid
H332 Sissehingamisel kahjulik 
H315 Põhjustab nahaärritust 
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust 
H334 Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi 
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni 
H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et
            muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud)
H335  Võib põhjustada hingamisteede ärritust 
H373 Võib kahjustada 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) 
H302 Allaneelamisel kahjulik 
H220 Eriti tuleohtlik gaas
H280 Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada
16f. Nõuanded töötajate väljaõppe kohta, et tagada inimeste tervise ja keskkonna kaitse
See toode võib tekitada vigastusi, kui seda ei kasutata õigesti. Tootja, edasimüüja või tarnija ei vastuta kõrvaltoimete eest, kui 
seda toodet ei käidelda vastavalt selle kasutusotstarbele.  
Muu asjakohane teave
Toimetuslik teave
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