
Ohutuskaart
vastab 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 19.08.2008 Versioon nr 1 Üle vaadatud: 19.08.2008

1 Aine/ valmistise ning äriühingu/ettevõtja kindlakstegemine *
 Toote andmed
 Kaubanduslik nimetus: FINK – Pedisept Dry
 Artiklinumber: 08203
 Aine/ valmissegu kasutamine: Puistepulber loomadele
 Tootja /Tarnija:
FINKTEC GmbH
Gewerbepark 16
D-59069 Hamm
Tel: 0049-2385-73-0
 Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge:
Teaduslike Uuringute ja Arendusosakond (Abteilung Forschung und Entwicklung)
E-mail: Bernd.Greive@finktec.com
 Hädaabi tel nr: 0049-2385-73135 / 0049-2305-23585

2 Andmed ohtlikkuse kohta *
 Ohu kirjeldus:

 Xi Ärritav
 Informatsioon teatud toodete kohta, mis on ohtlikud inimesele ja keskkonnale:
Toode peab olema varustatud märgisega, mis vastab EL-i valmististele ettenähtud klassifitseerimisjuhiste viimases  
kehtivas versioonis äratoodud arvutusmeetodile.
R 38 Ärritab nahka.
R 41 Oht silmi tõsiselt kahjustada.
 Klassifitseerimine: Vastab EL-i loetelude viimastele väljaannetele, mida on täiendatud tootja omapoolsete juhendite ja  
erialakirjandusega. 

3 Koostis/ Teave koostisainete kohta*
 Kemikaali omadused
 Kirjeldus: Allpool toodud ainete segud ohutute lisaainetega.

 Ohtlikud koostisained:
CAS nr: 37247-91-9
EINECS nr: 253-425-0

Kaltsium- ja magneesiumoksiid  Xi; R 38-41 25-50%

Siliitsiumdioksiid 25-50%
CAS nr: 7446-19-7
EINECS nr: 231-793-3

Tsinksulfaat (vett sisaldav) (mono-, heksa-  
ja heptahüdratiseeritud)

 Xn,  Xi,   N; R22-41-50/53 ≤2,5%

 Lisainformatsioon: Sõnastatud riskilausete (R-lausete) loetelu leiate ptk 16.

4 Esmaabimeetmed *
 Üldinfo: Vahetage riided, kui need on tootega kokku saanud.
 Sissehingamisel: Leidke võimalus värske õhu saamiseks. Kaebuste tekkimisel võtke ühendust arstiga.
 Nahale sattumisel: Peske nahka otsekohe puhta veega.
 Silma sattumisel: Peske silma voolava vee all, hoides silma lahti. Seejärel võtke ühendust arstiga.
 Allaneelamisel: Loputage suud ja jooge palju vett. Ärge kutsuge esile oksendamist; võtke otsekohe ühendust arstiga.
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5 Tuletõrjemeetmed *
 Sobivad kustutusained: Süsihappegaas (CO2), kustutuspulber või pihustatud vesi. Suuremate tulekollete puhul 
pihustatud vesi või alkoholikindel vaht. 
 Kaitsevarustus: Erimeetmeid ei kohaldata.

6 Tarvitusele võetavad meetmed toote juhuslikul sattumisel keskkonda *
 Personaalsed ettevaatusabinõud: Kandke kaitsevarustust.
 Keskkonnaalased ettevaatusabinõud: Vältige toote sattumist äravoolutorustikku/ pinnasesse või põhjavette.
 Puhastusmeetmed / Kokkukogumine: Koguge mehaaniliselt kokku.

7 Käitlemine ja hoiustamine *
 Käitlemine:
 Ohutu käitlemine: Hoidke anumaid tihedalt suletuna.
 Tuleohutus (tulekahju ja plahvatuse korral): Erinõuded puuduvad.

 Hoiustamine:
 Hoiustamiskohtadele ja mahutitele esitatavad nõuded: Erinõuded puuduvad.
 Teave ühistele hoiustamiskohtadele esitatavate nõuete kohta: Mitte hoiustada koos hapetega.
 Lisainfo hoiustamistingimuste kohta: Hoida kuivas.
 Klassifikatsioon vastavalt Saksamaa tööohutuse määrusele (BetrSichV): - 

8 Kokkupuute vältimine/ isikukaitsevahendid *
 Lisainfo tehniliste lisaseadmete kohta: Täiendav info puudub, vt punkti 7.
 Töökeskkonna ohtlike ainete tunnustatud piirnormid:
Siliitsiumdioksiid
AGW 4 E mg/ m³

Saksa Teadusuuringute Ühing (DFG), 2, Y
 Lisainfo: Aluseks on võetud valmistamisel kehtinud loetelud.

 Isikukaitsevahendid:
 Üldised ohutus- ja hügieenimeetmed: Hoidke eemal toiduainetest, joogist ning loomasöödast. Vahetage välja 
määrdunud ja saastunud riided. Peske käsi enne vaheaja tegemist ning töö lõpetamisel. Vältige kokkupuudet nahaga. 
Vältige kokkupuudet silmade ja nahaga.
 Hingamisteede kaitsmine: Pole nõutud.
 Käte kaitsmine: 

Kandke ainult EL-i märgistuga III kategooria kemikaalikindlaid kindaid.
 Kinnaste materjal
Butüülkumm, BR
Nitriilkumm, NBR
 Kinda materjali läbitungimisaeg: Täpne materjali läbitungimisaeg on kindlaks määratud kaitsekinnaste tootja poolt  
ning sellest tuleb juhinduda.
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 Silmade kaitsmine:

Tihedalt suletud kaitseprillid
 Keha kaitsmine: Kaitsev tööriietus 

9 Füüsikalised ja keemilised omadused *

 Üldine info
Füüsikaline olek: 
Värvus:
Lõhn:

Pulber
Hall
Iseloomulik 

 Oleku muutus
Sulamistemperatuur/ Sulamistemperatuuri vahemik:
Keemistemperatuur/ Keemistemperatuuri vahemik:

Määratlemata.
Määratlemata.

 Leekpunkt: Ei kohaldata.
 Isesüttivus: Toode ei ole isesüttiv.
 Plahvatavus: Toode ei ole plahvatusohtlik.
 Suhteline tihedus: Määratlemata.
 Lahustuvus/ Segunemisvõime veega: Lahustuv.
 pH-tase (100 g/l) 20ºC juures: 12
 Lahuse koostis:
Orgaanilised lahused: 0,0 %
 Kuivaine: 100,0 %

10 Püsivus ja reaktsioonivõime *
 Termiline lagunemine/ tingimused, mida tuleb vältida: Lagunemist ei toimu, kui kasutatakse vastavalt  
spetsifikatsioonile
 Ohtlikud reaktsioonid: Reageerimine hapetega.
 Ohtlikud lagunemissaadused: Ei ole teada ohtlikke lagunemissaadusi.

Jätkub lk 4

Lk 3/5



Ohutuskaart
vastab 1907/2006/EÜ, Artikkel 31

Trükkimiskuupäev 19.08.2008 Versioon nr 1 Üle vaadatud: 19.08.2008

 Kaubanduslik nimetus: FINK – Pedisept Dry

Jätk lk-le 3

11 Toksikoloogiline teave *
 Akuutne toksilisus:
 Esmased ärritusilmingud: 
 Nahal: Ärritab nahka ning limaskesta.
 Silmades: Tugev ärritav toime; võivad kaasneda tõsised silmakahjustused.
 Ülitundlikkus: Ei ole teada ülitundlikkuse ilminguid.
 Lisa toksikoloogiline teave: Vastavalt EL-i üldises valmististele ettenähtud klassifitseerimisjuhiste  viimases kehtivas  
versioonis äratoodud arvutusmeetodile ilmneb tootel järgmisi ohte:
Ärritav

12 Keskkonnaalane teave *
 Üldised märkused:
Saksamaa veeohustamisklass (WGK) 1: nõrgalt vett ohustav
Vältige suurtes kogustes ja lahjendamata toote sattumist põhjavette, vooluveekogusse või kanalisatsiooni. 

13 Kõrvaldamisjuhised *
 Toode:
 Soovitused: Ei tohi ära visata koos majapidamisprügiga. Vältige aine sattumist kanalisatsioonisüsteemi.

 Puhastamata pakend:
 Soovitus: Kõrvaldamine tuleb läbi viia vastavalt ametlikele regulatsioonidele.
 Soovituslikud puhastusained: Vesi, vajadusel koos puhastusainega.

14 Veonõuded *
 Maismaa transport ADR/RID (piiriületus) ja GGVS/GGVE (piiriülene/siseriiklik):
 ADR/RID – GGVS/ E-klass: -
Meretransport IMDG/GGVSee:
Merekeskkonnale ohtlik: Ei

15 Reguleerivad õigusaktid
 Märgistus vastavalt EMÜ juhistele:
Toode on klassifitseeritud ja markeeritud vastavalt EÜ direktiividele / Ohtlike Ainete määrusele.
 Toote ohutunnuse tähis ja ohutunnuse nimetus:
Xi Ärritav
 Riskilaused:
38 Ärritab nahka.
41 Oht silmi tõsiselt kahjustada.
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 Ohutuslaused:
26 Silma sattumisel loputage silma rohke veega ja pöörduge meditsiinilise nõu saamiseks arsti poole.
36/37/39 Kandke sobivat kaitseriietust, -kindaid ja nägemis-/ näokaitseid.
45 Õnnetuse või halva enesetunde korral pöörduge arsti poole ( vt võimalusel märgistuselt).
60 Seda ainet ja selle anumat tuleb käidelda ohtlikele jäätmetele iseloomulikus korras.

 

 Kohalikud ettekirjutused:
 Saksamaa veeohustamisklass: (WGK) 1: nõrgalt vett ohustav

16 Muu teave
Antud info põhineb meie olemasolevatel teadmistel. See ei anna garantiid teatud konkreetse toote toimimisele ega seo 
tootjat õiguslikult kehtiva lepinguga.
 Olulised R-laused

22 Kahjulik allaneelamisel.
38 Ärritab nahka.
41 Oht silmi tõsiselt kahjustada.
50/53 Väga mürgine veeorganismidele, võib saastada veekogu, kui jääb sinna pikemaks ajaks.

 

Ohutuskaardi (MSDS) väljaandja: Teaduslike Uuringute ja Arendusosakond (Abteilung Forschung und Entwicklung)
 Kontakt: 
Härra Dr Fink
Tel: 0049-2385-73135
* Andmeid on muudetud võrreldes varasema versiooniga.

Lk 5/5


