
 
Ohutuskaart 

vastavalt EMÜ eeskirjale 91 / 155 / EWG  -  ISO  11014-1 
 
Trükkimise kuupäev: 23.07.2003 Uuendatud: 23.07.2003 

Lehekülg 1/6

1   Aine/segu ja firma nimetus 

• Tooteinfo 
• Kaubamärk: Disbothan 436 PU-Decksiegel komponendid B 
• Kasutusotstarve: 
• Aine/segu kasutusala: Põrandate kattevahend 
• Tootja: CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH 

Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt 
• Tarnija: SIA Caparol Baltica Eesti filiaal 

Tartu mnt. 80j, 10112 Tallinn 
Tel (+372) 600 0690 
Faks (+372) 600 0691 
e-mail: info@caparol.ee  
Internet:  www.caparol.ee 

• Infoosakond:  
Hädaabi ja tehniline nõustamine toodete osas: Tel (+372) 600 0690 

• Meditsiiniline abi/päästeamet: 112 

2   Koostis/info koostisainete kohta 

• Keemiline iseloomustus 
• Kirjeldus: Difenüülmetaandiisotsüanaadi baasil polüisotsüanaat 
• Ohtlikud koostisained: 

9016-87-9 4,4’ – difenüülmetaandiisotsüanaat, isomeerid, homoloogid ja segud          > 50-100 % 
Xn; R 20-36/37/38-42/43 

• Lisainfo: vt ka lõiku 8. 

3   Võimalikud ohud 

• Ohtude markeerimine: 
Xn tervist kahjustav 

• Erimärkused tervise- ja keskkonnaohtlikkuse kohta: 
R 20 Sissehingamisel tervist kahjustav 
R 36/37/38 Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. 
R 42/43 Sissehingamisel ja nahaga kokkupuutel võib põhjustada ülitundlikkust. 
Sisaldab isotsüanaati. Järgida tootja poolt antud juhiseid. 

• Klassifikatsioonisüsteem: 
Vastab EL üldise segusid käsitleva klassifitseerimisdirektiivi viimasele kehtivale redaktsioonile, mida 
on täiendatud erialakirjanduse ja tootjapoolsete andmetega. 

4   Esmaabi 

• Üldised juhised: 
Sümptomite tekkimisel või nende olemasolu kahtluse korral konsulteerida arstiga. Teadvuse kaotanule 
ei tohi midagi suu kaudu manustada. 

• Sissehingamisel: 
Tagada värske õhu juurdevool, kannatanu asetada puhkeasendisse ja hoida soojas. Ebakorrapärase 
hingamise või hingamise katkemise korral teha kunstlikku hingamist. Teadvuse kaotuse korral keerata 
kannatanu külili asendisse ja kutsuda arst.  

• Nahale sattumisel: 
Saastunud ja läbiimbunud riided viivitamatult seljast võtta. Saastunud nahka pesta põhjalikult vee ja 
seebiga või kasutada sobivat puhastusvahendit. Mitte kasutada lahusteid või vedeldusvahendeid.  

• Silma sattumisel: 
Silmalaugusid lahti hoida ja vähemalt 10 minutit voolava, puhta vee all loputada; pöörduda arsti poole. 

(Järg lk 2)
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Kaubamärk: Disbothan 436 PU-Decksiegel komponendid B 

(Lk 1 järg)
• Allaneelamisel: 

Allaneelamise korral konsulteerida viivitamatult arstiga! Tagada kannatanule rahu.  
Mitte esile kutsuda oksendamist! 

5   Tulekustutusabinõud 

• Sobivad tulekustutusvahendid: 
CO2, pulberkustutid või veepiserdusjuga. Suurt tuld kustutada veepiserdusjoaga või alkoholikindla 
vahuga.  

• Ohutuse tagamise seisukohalt kustutamiseks mittesobivad vahendid:  
Vesi täisjoana tulekoldesse. 

• Ainest, selle põlemise jääkproduktidest või põlemisel tekkivatest gaasidest tulenevad ohud: 
Süsinikmonooksiid, lämmastikoksiid, tsüaanvesiniku osakesed 

• Eriline kaitsevarustus: 
Kanda välisõhust sõltumatut hingamisaparaati. 

6   Abinõud õnnetuse vältimiseks 

• Ettevaatusabinõud isikute kaitsmiseks: 
Tagada piisav ventilatsioon. 
Aure mitte sisse hingata. 
Järgida kaitse-eeskirju (vt peatükke 7 ja 8). 

• Abinõud keskkonna kaitsmiseks: 
Vältida vahendi sattumist kanalisatsiooni. Jõgede, järvede või heitveetorustike reostumisel 
vahendiga tuleb vastavalt kohalikele seadustele informeerida asutusi, kelle pädevusse vastav 
valdkond kuulub. 

• Puhastus-/kogumismeetodid: 
Väljaimbunud materjali edasivoolamist takistada mittepõleva imava vahendi abil (nt liiv, muld, 
diatomiit, vermikuliit), kokkuimatud materjal koguda selleks ettenähtud anumatesse. 
Määrdunud pind puhastada koheselt sobiliku lahusega. Selleks võib kasutada järgmiste ainete segu 
(kergesti süttiv!): vesi 45 %, etanool 50 %, ammoniaagisegu (tihedus 0,88) 5 %. 
Alternatiivina võib kasutada ka (mittesüttiv!): naatriumkarbonaat 5 %, vesi 95 %.  
Sama vahendiga kõrvaldada mahaloksunud jäätmed ning hoida mõni päev suletud anumas, kuni ei teki 
enam reaktsiooni. Seejärel anumad sulgeda ja utiliseerida vastavalt kohalikele kehtivatele eeskirjadele 
(vt lõiku 13). 

7   Käitlemine ja hoiustamine 

• Käitlemine: 
Allergiate, astma ja krooniliste hingamisteede haiguste korral seda liiki segu käitlemine keelatud. 

• Nõuanded vahendi ohutuks käitlemiseks: 
Anumaid hoida tihedalt suletuna.  
Hästi suletud pakendeid hoida jahedas ja kuivas.  
Tagada töökoha hea ventilatsioon.  
Vältida kokkupuudet naha ja silmadega. 

• Hoiustamine: 
• Nõuanded koos teiste vahenditega hoiustamisel: 

Hoida eemal tugevalt happelistest ja leeliselistest materjalidest ja oksüdeerivatest vahenditest, samuti 
amiinidest, alkoholist ja veest.  

(Järg lk 3)
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Kaubamärk: Disbothan 436 PU-Decksiegel komponendid B 

(Lk 2 järg)
• Muu info hoiutingimuste kohta: 

Järgida etiketil olevaid nõuandeid. 
Hoida temperatuuril 5 kuni 20 °C kuivas ja hästi ventileeritavas kohas. 
Kaitsta kuumuse ja otsese päikesekiirguse eest. 

• Hoiuklass: 
• Klassifikatsioon VbF-i järgi: puudub 
• Klassifikatsioon vastavalt tööohutusmäärusele (BetrSichV): - 

8   Eksponeerimispiirangud ja isiklik kaitsevarustus 
Allergiate, astma ja krooniliste hingamisteede haiguste korral seda liiki segu käitlemine keelatud. 

• Koostisosad, mille kontrollitavad piirväärtused on seotud töökohaga: 
9016-87-9 4,4’ – difenüülmetaandiisotsüanaat, isomeerid, homoloogid ja segud (> 50-100 %) 
MAK 0,05 mg/m³, 0,005 ml/m³ 

• Lisainfo: 
Aluseks on võetud kaardi koostamise ajal kehtinud nimestikud.  

• Isiklik kaitsevarustus: 
• Üldised kaitse- ja hügieeniabinõud: 

Saastunud ja läbiimbunud riided viivitamatult seljast võtta. 
Enne pause ja tööpäeva lõpus pesta käsi. 
Kaitseriietust hoida eraldatuna. 
Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödast.  

• Hingamisteede kaitsevahendid: 
Mitte kasutada pritsimismeetodit. 

• Kätekaitsevahendid:  
Vältimaks pritsmete sattumist kätele kasutada nitriilist kaitsekindaid kihipaksusega vähemalt 0,4 mm, 
nt KCL Camatril, artiklinumber 730 või teisi sellega võrreldavaid tooteid.  
Vahendi pikemaajalisel või korduval nahale sattumisel: kaitsekreemid nahapindadele, mis puutuvad 
tootega kokku. 

• Silmade kaitsevahendid: Kanda kaitseprille või näokaitset. 
• Kehakaitsevahendid: Kaitsev tööriietus. 

9   Füüsikalised ja keemilised omadused 

• Üldandmed 
Vorm: vedel 
Värvus: pruun 
Lõhn: meenutab kopitust 

• Oleku muutus  
Sulamispunkt/Sulamisala:  0 °C 

• Leekpunkt: > 200° C 
• Süttimistemperatuur: > 400° C 
• Isesüttivus: toode ei ole isesüttiv 
• Plahvatusoht: toode ei ole plahvatusohtlik 
• Aururõhk (lahustikompo- 
• nendid) 20 °C juures: < 0,00001 hPa 
• Tihedus 20 °C juures: ca 1,2 g/cm3 
• Lahustuvus veega / 

Segatavus veega: ei lahustu, reageerib veega 
(Järg lk 4)
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Kaubamärk: Disbothan 436 PU-Decksiegel komponendid B 

(Lk 3 järg)
• Viskoossus: 
• dünaamiline 20 °C juures: ca 90 mPas 

10 Stabiilsus ja reaktsioonivõime 

• Termiline lagunemine/Tingimused, mida tuleb vältida:  
Soovitatud hoiustamis- ja käsitlemiseeskirjade järgimisel stabiilne (vt lõiku 7). 

• Ained, mida tuleb vältida: 
Tugevalt happelistest ja leeliselistest materjalidest ja oksüdeerivatest vahenditest eemal hoida. Amiinid 
ja alkohol põhjustavad eksotermilisi reaktsioone. Segu reageerib aeglaselt veega, seejuures tekkiv 
süsinikdioksiid võib põhjustada suletud anuma purunemist.  

• Ohtlikud laguproduktid: 
Kõrgetel temperatuuridel võivad tekkida ohtlikud laguproduktid, nt süsinikdioksiid, 
süsinikmonooksiid, suits, lämmastikoksiid, aga ka sinihape, amiin, alkohol ja vesi.  

11 Toksikoloogia-alane info 
Antud segus sisalduvate isotsüanaaniosakeste omaduste ja sellega sarnanevate segude põhjal on 
kindlaks tehtud: see segu võib esile kutsuda hingamisteede akuutseid ärritusnähte ja/või ülitundlikkust, 
mis põhjustab pigistustunnet rinnus, hingeldamist ja astmaatilisi kaebusi. Ülitundlikkuse korral võivad 
juba allpool MAK-piirväärtust olevad kontsentratsioonid põhjustada astma eelnähtude teket. Korduv 
sissehingamine võib viia hingamisteede püsivate haigusteni. 

• Akuutne toksilisus: 
• Klassifitseerimisel olulised LD/LC50-väärtused: 

9016-87-9 4,4’ – difenüülmetaandiisotsüanaat, isomeerid, homoloogid ja segud 
oraalselt LD50  15000 mg/kg (rott) 
inhalatiivselt LC50/4 h  *   370 mg/l (rott) 

• Primaarne ärritus: 
• Nahal: ärritava toimega 
• Silmas: ärritava toimega 
• Ülitundlikkus: kokkupuutel nahaga võimalik ülitundlikkus 
• Toksikoloogia-alane lisainfo: * ekspositsioon aerosoolina m3/4 h  

12 Ökoloogia-alane info 
Vältida kanalisatsiooni, veekogudesse ja pinnasesse sattumist. 
Toode muundub veega piirialal reageerides tahkeks, kõrgsulavaks ja lahustumatuks 
reaktsiooniproduktiks (polükarbamiidiks), eraldades seejuures süsinikoksiidi. Piirialal akiivsed ained 
(nt vedel seep) või vees lahustuvad lahustid kiirendavad seda reaktsiooni olulisel määral.   

13 Jäätmekäitlus 

• Toode: 
Vastavalt erijäätmete käitlemiseeskirjadele viia toode selleks ette nähtud erijäätmete põletusseadmesse.
Ei tohi hävitada jäätmena koos majapidamisprügiga. Vältida kanalisatsiooni sattumist. 

• Soovitus: Materjalijäägid lasta koos komponendiga A tahkuda. (EAK 08 01 12) 
• Euroopa Jäätmekataloog 

08 01 11  Värvi- ja lakijäätmed, mis sisaldavad orgaanili lahusteid või teisi ohtlikke aineid. 
• Jääkidest puhastamata pakendid: 

Jäätmete taaskasutusega tegelevasse ettevõttesse anda ainult vahendijääkidest puhastatud, tahkunud 
osakesi sisaldavad pakendid. Mittetahkunud jäägid tuleb sarnaselt tootega hävitada jäätmena. 

• Soovitus: 
(Järg lk 5)
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Kaubamärk: Disbothan 436 PU-Decksiegel komponendid B 

(Lk 4 järg)

14 Transpordieeskirjad 

• Maismaatransport ADR/RID ja GGVS/GGVE (piiriülene/siseriiklik): 
• ADR/RID-GGVS/E-klass:  - 
• Kauba nimetus: 
• Erieeskiri:  - 
• Meretransport IMDG/GGVSee: 
• IMDG/GGVSee-klass:  - 
• Õhutransport ICAO-TI ja IATA-DGR: 
• ICAO/IATA-klass:  - 
• Transport/muud andmed: 

Tegemist ei ole ohtliku transportkaubaga. 
Ärritab nahka ja silmi. 
Külmatundlik alates 0 °C. Kuumatundlik alates 50 °C. 
Kaitsta niiskuse eest. Hoida toiduainetest ja tubakasaadustest eraldatuna. 

15 Reguleerivad õigusaktid 
Toode on ette nähtud ainult professinaalseks kasutamiseks! 

• Tähistus vastavalt EMÜ direktiividele: 
Toode on klassifitseeritud ja markeeritud vastavalt EL direktiividele/määrusele GefStoffV. 

• Toote tunnustäht ja ohtude markeerimine: 
Xn tervist kahjustav 

• R-laused: 
R 20 Sissehingamisel tervist kahjustav 
R 36/37/38 Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. 
R 42/43 Sissehingamisel ja nahaga kokkupuutel võib põhjustada ülitundlikkust. 

• S-laused: 
26 Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.   
28 Nahale sattumisel pesta kohe rohke vee ja seebiga. 
38 Mitteküllaldase tuulutusvõimaluse korral kanda näokaitset. 
45 Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle 

etiketti). 
• Teatud segude erimärgistus: 

Sisaldab isotsüanaati. Järgida tootja poolt antud juhiseid!  
Vastavat informatsiooni sisaldab käesolev ohutuskaart. Kõvendi ja valmis segumass võivad ärritada 
nahka ja hingamiseelundeid, põhjustada ülitundlikkust ja allergilisi reaktsioone. Materjali käitlemise 
ajal ja järel tagada värske õhu juurdevool. Aure mitte sisse hingata. Materjali ei tohi pritsida ega 
pihustada. Isikud, kellel on allergia või kalduvus haigestuda hingamisteede haigustesse, ei tohi 
materjaliga töötada. 
Sisaldab isotsüanaati. Järgida tootja poolt antud juhiseid. 

• Rahvuslikud eeskirjad: Gis-kood PU40 
• Piirangud töötajate töölerakendamisel: 

Järgida alaealiste töölerakendamisel sätestatud piiranguid. 
Järgida rasedate ja last rinnaga toitvate naiste töölerakendamisel sätestatud piiranguid. 

• Klassifikatsioon vastavalt määrusele VbF: puudub 
• Klassifikatsioon Saksamaa tööohutuse määruse järgi (BetrSichV):   - 
• Vett ohustavuse klass (D): WGK 1 (VwVwS): Nõrga vettohustava toimega. 

(Järg lk 6)
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Kaubamärk: Disbothan 436 PU-Decksiegel komponendid B 

(Lk 5 järg)
• Muud eeskirjad, piirangud ja keelavad määrused: 

UVV: kattematerjalide töötlemine (VBG 23)  
BG-infokiri: M 044 Polüuretaani valmistamine/isotsüanaat 

16 Muud andmed 
Käesolevas ohutuskaardis esitatud andmed vastavad meie teadmiste praegusele tasemele 
ja vastavad nii rahvuslikele kui EL seadustele. Tingimusi, milles vahendit kasutatakse, 
ei ole meil siiski võimalik teada ja kontrollida. Toodet ei tohi ilma kirjaliku loata kasutada ühekski 
muuks otstarbeks, kui on nimetatud lõigus 1. Tarbija kannab vastutust kõigist  
vajalikest seaduslikest sätetest kinnipidamise eest. Käesolevas ohutuskaardis esitatud 
andmed kirjeldavad meie toote kasutamiseks vajalikke ohutusnõudeid, kuid ei kujuta  
endast toote omaduste ametlikku kinnitust. 
Asendab kaarti kuupäevast: 22.02.2000. 
Muudatused punktides: 1, 8, 13 ja 15 

• Olulised R-laused: 
R 20 Sissehingamisel tervist kahjustav 
R 36/37/38 Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. 
R 42/43 Sissehingamisel ja nahaga kokkupuutel võib põhjustada ülitundlikust. 

 


