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Ohutuskaart

Vastavalt EMÜ eeskirjale 91/155/EWG, ISO 11014-1

Trükkimise kuupäev: 13.01.2006 Uuendatud: 13.01.2006

1   Aine/segu ja firma nimetus
 Tooteinfo
 Kaubamärk: Capalith Fassadenspachtel P
 Kasutusala: Tsementmört fassaadidele.
 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 Internet:   www.caparol.ee
 Fax  (+372) 600 0691
 e-mail: info@caparol.ee

 Infoosakond:
Hädaabi ja tehniline nõustamine toodete osas: Tel.: 600 0690

 Meditsiiniline abi/päästeamet:  112

3   Koostis/Info koostisainete kohta
 Keemiline iseloomustus
 Kirjeldus: Tsementmört, koosneb mineraalsetest täiteainetest ja tsemendist, 

sünteetilise aine abil modifitseeritud.
 Ohtlikud koostisained:

CAS: 65997-15-1 Tsement
EINECS: 266-043-4 Xi; R 38-41

 Lisainfo: Vaata ka lõiku 8.

2  Võimalikud ohud
 Ohtude markeerimine: Xi Ärritav.

Erimärkused tervise- ja keskkonnaohtlikkuse kohta:
R 38 Ärritab nahka.
R 41 Silmade kahjustamise tõsine oht.

4 Esmaabi
 Nahale sattumisel: Saastunud nahka koheselt pesta põhjalikult veega. 
 Silma sattumisel: Silmi lahti hoida nii, et laugude vahele jääks pilu ja mitu minutit 

voolava vee all loputada. Kaebuste püsimisel konsulteerida arstiga.
 Allaneelamisel: Väikeste koguste kaupa palju vett juua. Pöörduda viivitamatult arsti 

poole ja näidata talle toote pakendit või etiketti. 
       

5 Tulekustutusabinõud
 Sobivad tulekustutusvahendid:

Pole kasutatavad.
  (Järg leheküljel 2)
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7 Käitlemine ja hoiustamine
 Käitlemine:
 Nõuanded vahendi ohutuks käitlemiseks:

Vältida tolmu tekkimist.
 Nõuanded tule- ja plahvatusohu vältimiseks: Eriabinõude rakendamine ei ole 

vajalik.
 Hoiustamine:

Hoiuruumidele ja anumatele esitatavad nõuded: Hoida kuivas kohas, 
originaalanumas.
Nõuanded koos teiste vahenditega hoiustamisel:
Hoida toiduainetest eraldi. 
Mitte hoida koos hapetega.

 Hoiuklass: Tahke aine, ei ole tuleohtlik.
 Klassifikatsioon vastavalt tööohutusmäärusele (BetrSichV): –

         (Järg leheküljel 3)

(Lehekülg 1 järg)
 Eriline kaitsevarustus:

Pole vajalik.

Kaubamärk: Capalith Fassadenspachtel P

6 Abinõud õnnetuse vältimiseks
 Ettevaatusabinõud isikute kaitsmiseks:

Vältida tolmu tekkimist.
 Abinõud keskkonna kaitsmiseks:

Jõgede, järvede või heitveetorude reostumisel vahendiga tuleb vastavalt kohalikele 
seadustele informeerida asutusi, kelle kompetentsi vastav valdkond kuulub. Vett 
sisaldavad tsemendisegud on leeliselise toimega. 

 Puhastus-/kogumismeetodid:
Mehaaaniliselt kokku koguda.
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    (Lehekülg 2 järg)
8 Eksponeerimispiirangud ja isiklik kaitsevarustus
 Tehnilised kaitseabinõud: Muud andmed puuduvad, vaata lõiku 7.
 Koostisosad, mille kontrollitavad piirväärtused on seotud töökohaga:

Üldine tolmu piirväärtus
MAK (Saksamaa) 3 (A); 10 (E) mg/m³
MAK (Euroopa) 6 mg/m³
65997-15-1 Tsement (>10-25%)
MAK (Saksamaa) 5G mg/m³

 Isiklik kaitsevarustus:
 Üldised kaitse- ja hügieeniabinõud: Hoida eemal toiduainest, joogist ja 

loomasöödast. Saastunud, läbiimbunud riided viivitamatult seljast võtta. Enne 
puhkepause ja tööpäeva lõpus tuleb käsi pesta. Vältida vahendi sattumist nahale ja 
silma.

 Hingamisteede kaitsevahendid:
Vältida tolmu sissehingamist.

 Kätekaitsevahendid: Vahendi pikaajalisel või korduval nahale sattumisel: 
kaitsekreem nahapinnale, mis tootega kokku puutub. Eeldatava pikaajalise 
kokkupuute korral nahaga kanda kummist või PVC-st kindaid.

 Silmade kaitsevahendid: Kaitsta silmi tsemenditolmu ja pritsmete eest.
 Kehakaitsevahendid: Kanda kinnist tööriietust.

9 Füüsikalised ja keemilised omadused
 Vorm: pulber
 Värvus: looduslik valge
 Lõhn: iseloomulik                                                  
 Oleku muutus:
 Keemispunkt/Keemisala: pole määratud
 Leekpunkt: pole kasutatav
 Tihedus: pole määratud
 Lahustuvus milles/ Segatavus millega
 Vesi: osaliselt lahustuv
 pH-tase 20 °C juures: ca 12
 Lahustisisaldus:
 Tahkete osakeste sisaldus: 100,0%

Kaubamärk: Capalith Fassadenspachtel P

10 Stabiilsus ja reaktsioonivõime
 Termiline lagunemine / Tingimused, mida tuleb vältida:

Soovitatud hoiustamis- ja käitlemiseeskirjade järgimisel stabiilne.

            (Järg leheküljel 4)
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12 Ökoloogia-alane info
Segu kohta andmed puuduvad. Vältida kanalisatsiooni ja pinnavette sattumist. Vett 
sisaldavad tsemendisegud on leeliselise toimega. 

13 Jäätmekäitlus
 Toode:
 Soovitus:

Materjalijäägid võib kuivanult hävitada ehitusplatsil tekkivate jäätmetena.
 Euroopa Jäätmekataloog:

17 09 04: Ehitus- ja lammutusjääkide segu, välja arvatud need, mis käivad koodi 17 
09 01, 17 09 02 ja 17 09 03 alla.

 Jääkidest puhastamata pakendid:
Jäätmete taaskasutusega tegelevasse ettevõttesse anda ainult vahendijääkidest 
puhastatud pakendid. 

14 Transpordieeskirjad
 Maismaatransport ADR/RID ja GGVS/GGVE (piiriülene/siseriiklik):
 ADR/RID-GGVS/E-klass: puudub
 Kauba nimetus:
 Erieeskiri:
 Meretransport IMDG/GGVSee:
 IMDG/GGVSee-klass: puudub
 Õhutransport ICAO-TI ja IATA-DGR:
 ICAO/IATA-klass: puudub

        (Järg leheküljel 5)

11 Toksikoloogia-alane info
Segu kohta andmed puuduvad. 

 Akuutne toksilisus:
 Primaarne ärritus: 
 Nahal: Ärritab nahka ja limaskesti.
 Silmas: Tugeva ärritava toimega, silmade kahjustamise tõsine oht.

Kaubamärk: Capalith Fassadenspachtel P

    (Lehekülg 3 järg)
 Ained, millega kokkupuutumist tuleb vältida: Niiskus, happed.
 Ohtlikud laguproduktid:

Ohtlikke laguprodukte ei teata.
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              (Lehekülg 4 järg)
15 Reguleerivad õigusaktid
 Tähistus vastavalt EMÜ direktiividele:

Toode on klassifitseeritud ja markeeritud vastavalt EL direktiividele/määrusele 
GefStoffV.

 Toote tunnustäht ja ohtude markeerimine: Xi Ärritav.
 R-laused:

38 Ärritab nahka.
41 Silmade kahjustamise tõsine oht. 

 S-laused:
2 Hoida lastele kättesaamatult. 
22 Vältida tolmu sissehingamist.
24/25 Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.
26 Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.
37/39 Kanda töö ajal sobivaid kaitsekindaid ja kaitseprille/näokaitset.
46 Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle 
toote pakendit või etiketti.

 Rahvuslikud eeskirjad: Toode on tsementi sisaldav segu, mis vastavalt eeskirja
TRGS 613 lõigule 2.3 tuleb klassifitseerida väheses koguses kromaati sisaldavana. 
Gis-kood ZP1.

 Klassifikatsioon vastavalt tööohutusmäärusele (BetrSichV): –
 Vett ohustavuse klass (D): WGK 1 (VwVwS): Nõrga vettohustava toimega.

Kaubamärk: Capalith Fassadenspachtel P

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. 
Tarbijavkannab 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: 04.06.2002
Muudatused punktis: 1, 8 ja 15.

 Olulised R-laused:
38 Ärritab nahka.
41 Silmade kahjustamise tõsine oht. 


