
OHUTUSKAART

DRAINKLEEN (FROM BATCH NO. 0095000)

Lk: 1

Koostamise kuupäev: 31/1/2013

Muudetud: 04/05/2020

Redaktsioon nr: 2.0

1. Jagu: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Toote nimetus: DRAINKLEEN (FROM BATCH NO. 0095000)

EXEMPT - MIXTURE

Tootekood: 009

 UFI: G8S2-XQGW-9206-0RQH

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

Toote kasutamine / kirjeldus: * Air Conditioning drain unblocker PC35: Pesemis- ja puhastustooted (sh 

lahustipõhised tooted). 

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Äriühingu nimetus: Advanced Engineering Ltd

Guardian House

Stroudley Road

Basingstoke

Hampshire

RG24 8NL

United Kingdom

1.4. Hädaabitelefoni number

Hädaabitelefon: Poisoning Information Centre Health Board +372 (0) 62 69 379

2. Jagu: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifitseerimine (CLP): Skin Corr. 1A: H314

Olulisemad kõrvaltoimed: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. 

2.2. Märgistuselemendid

Märgistuselemendid:

Ohulaused: H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. 

Ohupiktogrammid: GHS05: Söövitus
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Tunnussõnad: Ettevaatust

Hoiatuslaused: * P260: suitsu ainet mitte sisse hingata.

P262: Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist.

P280: Kanda kaitserõivastust, kaitseprille, kaitsemaski.

P301+P330+P331: ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile 

oksendamist

P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad 

viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega  või loputada duši all.

P305+P351+P338+P310: SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul 

ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on 

kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust arstiga.

2.3. Muud ohud

PBT: Aine pole tuvastatud PBT/vPvB-ainena.

3. Jagu: Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Ohtlikud koostisained:

NAATRIUMHÜDROKSIID

EINECS CAS PBT / WEL Klassifitseerimine (CLP) Protsent

215-185-5 1310-73-2   - Skin Corr. 1A: H314 10-30%

4. Jagu: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Kokkupuude nahaga: Eemaldage kohe kõik saastunud rõivad ja jalatsid, kui need ei ole naha külge 

kleepunud. Loputage mõjutatud nahapiirkonda jooksva veega 10 minuti jooksul või 

kauem, kui ainet on ikka veel nahale jäänud. Põletuste või mürgitussümptomite 

esinemisel toimetage haiglasse. 

Silma sattumine: Loputage silmi jooksva vee all 15 minuti jooksul. Toimetage haiglasse eriarsti 

läbivaatusele. 

Allaneelamine: Loputage suu veega puhtaks. Ärge kutsuge esile oksendamist. Andke iga 10 minuti 

järel juua 1 tass vett. Kui kannatanu on teadvusetu, kontrollige hingamist ja tehke 

vajaduse korral kunstlikku hingamist. Kui kannatanu on teadvusetu ja hingamine pole 

häiritud, seadke ta toibumisasendisse. Toimetage haiglasse nii kiiresti kui võimalik. 

Sissehingamine: Eemaldage kannatanu kokkupuutepiirkonnast, tagades seejuures oma ohutust. Kui 

kannatanu on teadvusetu ja hingamine pole häiritud, seadke ta toibumisasendisse. Kui 
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kannatanu on teadvusel, laske tal maha istuda või pikali heita. Kui hingamine muutub 

rögisevaks, laske kannatanul istuda ja andke võimaluse korral hingata hapnikku. 

Toimetage haiglasse nii kiiresti kui võimalik. 

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Kokkupuude nahaga: Kokkupuutepiirkonnas võib esineda naha punetust või kahvatumist. Võib esineda ville. 

Raviga viivitamisel võivad areneda haavandid. Võib esineda raskeid põletusi. 

Silma sattumine: Võib esineda valu ja punetust. Võib esineda tugevat valu. Silmad võivad rohkelt 

vesistada. Võib tekkida sarvkesta põletus. Võib põhjustada püsivaid kahjustusi. 

Allaneelamine: Suu ja kurk võivad olla valulikud ja punetada. Huulte ümber võib tekkida sööbuvaid 

põletusi. Võib esineda vereoksendamist. Võib esineda verejooksu suust või ninast. 

Sissehingamine: Võib esineda õhupuudust koos põletustundega kurgus. Kokkupuude võib põhjustada 

köha või kähinat. 

Hiline/kohene toime: Lühiajalisel kokkupuutel võib oodata kiiret toimet. 

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Kohene/eraldi ravi: * Näidake käesolevat ohutuskaarti raviarstile. Ärge kutsuge esile oksendamist. 

Käepärast peavad olema silmaloputusvahendid. 

5. Jagu: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Kustutusvahendid: Ümbritseva tule kustutamiseks tuleb kasutada nõuetekohaseid kustutusvahendeid. 

Kasutage mahutite jahutamiseks veepihustit. 

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Kokkupuuteohud: Sööbiv. Põlemisel eritab mürgiseid aure. 

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nõuanded tuletõrjujatele: Kandke autonoomset hingamisaparaati. Naha ja silmadega kokkupuutumise 

vältimiseks kandke kaitseriietust. 

6. Jagu: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Isikukaitsega seotud ettevaat: Välisõhus hoidke juuresviibijaid ülestuult ja ohukohast eemal. Märgistage saastatud ala 

ohumärkidega ja takistage juurdepääs volitamata isikutele. Ärge proovige tegutseda 

ilma nõuetekohase kaitseriietuseta - vt SDSi lõiku 8. Pöörake vedeliku väljavoolamise 

takistamiseks lekkivad mahutid lekkekohaga ülespoole. Eemaldage kõik 

kokkusobimatud materjalid vastavalt SDSi lõigule 10. 

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnaalased ettevaat: In bulk packaged form, do not discard into Drains, Sewers or surface water courses. 

Piirake mahavalgunud aine kaitsevalliga. 

[järg...]



OHUTUSKAART

DRAINKLEEN (FROM BATCH NO. 0095000)

Lk: 4

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid: * Imendage kuiva mulda või liiva. Paigutage nõuetekohasel viisil sulguvasse 

märgistatud jäätmekonteinerisse. Peske mahavalgumiskohta rohke veega. Vältige 

puhastamise ajal kõiki kokkusobimatuid materjale - vt SDS, lõik 10. Nõuetekohast 

kõrvaldamismeetodit vt SDSi lõigust 13. 

6.4. Viited muudele jagudele

Viited muudele jagudele: Vt SDSi lõiku 8. Vt SDSi lõiku 13. 

7. Jagu: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Käitlemisnõuded: Vältige otsest kokkupuudet ainega. Tagage õnnetuspiirkonna piisav ventileerimine. Ärge 

käidelge kinnises ruumis. Vältige sudu / tolmu moodustumist või levimist õhus. 

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoiustamistingimused: Hoida jahedas hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Vältige 

kokkusobimatuid materjale ja tingimusi - vt SDS, lõik 10. 

Nõuetekohane pakend: Tuleb hoida ainult originaalpakendis. 

7.3. Erikasutus

Erikasutus: * Air Conditioning drain unblocker PC35: Pesemis- ja puhastustooted (sh 

lahustipõhised tooted). 

8. Jagu: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

Ohtlike ainete piirnormid töök. Andmed puuduvad.

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Andmed puuduvad.

8.2. Kokkupuute ohjamine

Tehnilised meetmed: Tagage õnnetuspiirkonna piisav ventileerimine. Jälgige, et oleks rakendatud kõik SDSi 

lõigus 7 letletu tehnilised meetmed. 

Hingamisteede kaitsmine: Hingamisteede kaitse ei ole nõutav. 

Käte kaitsmine * Nitriilkindad. EN 374-1:2003 

Silmade kaitsmine: Kaitseprillide tihedalt sobitamine. Tagage, et silmavann oleks käepärast. 

Naha kaitsmine: Hermeetiline kaitseriietus. 

Keskkond: In bulk packaged form, do not discard into Drains, Sewers or surface water courses. 

Jälgige, et oleks rakendatud kõik SDSi lõigus 7 letletu tehnilised meetmed. 

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

Olek: Vedel 

Värvus: Värvitu 

Lõhn: Iseloomulik lõhn 

Aurustumiskiirus: Aeglane 

Lahustuvus vees: Segunev igas vahekorras 

9.2. Muu teave

Muu teave: Pole rakendatav. 

10. Jagu: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Reaktsioonivõime: Soovitatud transpordi- ja säilitustingimuste juures on aine stabiilne. 

10.2. Keemiline stabiilsus

Keemiline stabiilsus: Normaaltingimustes stabiilne. 

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlikud reaktsioonid: Normaalsete transpordi- ja säilitustingimuste juures ohtlikke reaktsioone ei teki. Allpool 

loetletud tingimuste või materjalide puhul võib aine hakata lagunema. 

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Välditavad tingimused: Kuumus. 

10.5. Kokkusobimatud materjalid

Välditavad materjalid: Haped. Tugevad oksüdeerijad. 

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ohtl. lag.-saadused: Põlemisel eritab mürgiseid aure. 

11. Jagu: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Ohtlikud koostisained:

NAATRIUMHÜDROKSIID

IPR MUS LD50 40 mg/kg

ORL RBT LDLO 500 mg/kg

Aine asjaomased ohud:

Oht Manustamistee Alus

Nahka söövitav/ärritav DRM Ohtlik:  arvutuslik
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Rasket silmade kahjustust/ärritust 
põhjustav

OPT Ohtlik:  arvutuslik

Sümptomid ja kokkupuuteviisid

Kokkupuude nahaga: Kokkupuutepiirkonnas võib esineda naha punetust või kahvatumist. Võib esineda ville. 

Raviga viivitamisel võivad areneda haavandid. Võib esineda raskeid põletusi. 

Silma sattumine: Võib esineda valu ja punetust. Võib esineda tugevat valu. Silmad võivad rohkelt 

vesistada. Võib tekkida sarvkesta põletus. Võib põhjustada püsivaid kahjustusi. 

Allaneelamine: Suu ja kurk võivad olla valulikud ja punetada. Huulte ümber võib tekkida sööbuvaid 

põletusi. Võib esineda vereoksendamist. Võib esineda verejooksu suust või ninast. 

Sissehingamine: Võib esineda õhupuudust koos põletustundega kurgus. Kokkupuude võib põhjustada 

köha või kähinat. 

Hiline/kohene toime: Lühiajalisel kokkupuutel võib oodata kiiret toimet. 

Muu teave: Pole rakendatav. 

12. Jagu: Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Ökotoksilisus: Andmed puuduvad.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus ja lagunevus: Kergesti biodegradeeruv. 

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumuleerumisvõime: Bioakumuleeruv toime puudub. 

12.4. Liikuvus pinnases

Liikuvus: Imbub vabalt pinnasesse. Veeslahustuv. 

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

PBT: Aine pole tuvastatud PBT/vPvB-ainena.

12.6. Muud kahjulikud mõjud

Muud kahjulikud mõjud: * Ebaoluline ökotoksilisus. 

13. Jagu: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Kõrvaldamistoimingud: * Paigutage nõuetekohasesse konteinerisse ir organiseerige kogumine spetsiaalse 

jäätmefirma poolt. 

Taastamistegevus: Reostuse leevendamiseks kasutatud komponentide taastamine. 

Jäätmete koodnumber: * 16 03 03

Pakendi kõrvaldamine: Puhastage vee abil. Võimalik taaskasutada pärast saastest vabastamist. 

Märkus: Kasutaja tähelepanu juhitakse võimalikele jäätmete kõrvaldamist reguleerivatele 

piirkondlikele või kohalikele määrustele.
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14. Jagu: Veonõuded

14.1. ÜRO number (UN number)

ÜRO nr: UN1719

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Saadetise nimi: SÖÖVITAV LEELISELINE VEDELIK, N.O.S.

 (SODIUM HYDROXIDE)

14.3. Transpordi ohuklass(id)

Transpordiklass: 8

14.4. Pakendirühm

Pakendirühm: II

14.5. Keskkonnaohud

Keskkonnaohtlik: Ei Meresaasteained: Ei

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Konkreetsed ettevaatusabinõud: Ettevaatusabinõud puuduvad. 

Kanali kood: E

Trans. kategooria: 2

IMDG erirühm: 18

15. Jagu: Reguleerivad õigusaktid

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

Erieeskirjad: * Pole rakendatav. 

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine: Tarnija ei ole aine või segu suhtes teostanud keemilist ohutusanalüüsi. 

16. Jagu: Muu teave

Muu teave

Muu teave: vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega 

määrusega (EL) 2015/830

* näitab, et SDS-i teksti on alates viimasest redaktsioonist muudetud.

Lõigus 2/3 kasutatud: H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

Lahtiütlemine kohustustest: Ülatoodud informatsioon on loetud õigeks, kuid mitte kõikehõlmavaks ning seda tuleb 

kasutada ainult kui teatmikku. See äriühing ei ole vastutav ülalkirjeldatud toote 

käitlemisest või sellega kokkupuutumisest põhjustatud ükskõik milliste kahjude eest. 
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