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1. JAGU. Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 

1.1.Tootetähis 
 

Kaubanduslik nimetus  
Anodal SH2 liq  

 

Materjal number 102708 
 

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

soovitata 
 

Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad 
Valkond Tööstuskemikaalid 

 
1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta 

 

Äriühingu/ettevõtte identifitseerimine 
Heubach Colorants Germany GmbH   
Brüningstraße 50  
65929 Frankfurt am Main  
Telefoninumber : +49 69 305 13619  

 

Aine/segu identifitseerimine 
Product Stewardship  
e-posti aadress SDS.PI.Europe@clariant.com 

 
1.4. Hädaabitelefoni number 
 

 00800-5121 5121    
 

Mürgistusteabekeskuse  

+372 626 93 90   24/5 Esmaspäevast kellast 9 kuni Laupäeva kellani 9, pühapäeviti ja 
riigipühadel on suletud. 

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine 

2.1 Aine või segu klassifitseerimine 

Klassifikatsioon (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008) 

Raske silmakahjustus, Kategooria 1 
 

 H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi. 
 

Lühiajaline (äge) ohtlikkus 
veekeskkonnale, Kategooria 1 
 

 H400: Väga mürgine veeorganismidele. 
 

Pikaajaline (krooniline) oht 
veekeskkonnale, Kategooria 1 
 

 H410: Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline 
toime. 
 

2.2 Märgistuselemendid 

Märgistamine (MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008) 

Ohupiktogrammid 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tunnussõna : Ettevaatust 
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Ohulaused 
 

: H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. 
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 
 

Hoiatuslaused 
 

: 
Ettevaatusabinõud:  

P273 Vältida sattumist keskkonda. 
P280 Kanda kaitseprille/ kaitsemaski. 

Vastutus:  

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 
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga. 
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda. 

Jäätmete käitlemine:  

P501 Sisu/ mahuti kõrvaldada tunnustatud 
jäätmekäitluskohas. 
 

Ohtlikud komponendid, mis peavad olema märgistusel loetletud: 

Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium salt 
Benzenesulfonic acid, oxybis(hexadecyl-, disodium salt 

2.3 Muud ohud 

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks 
(PBT) või väga püsivateks ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1% 
või rohkem. 

 
Ökoloogiline teave: Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale 
endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni 
määrusele (EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% 
või rohkem. 

 
Teave toksilisuse kohta: Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale 
endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni 
määrusele (EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1% 
või rohkem. 

 
Mingit täiendavat ohud on teada, välja arvatud neid, mis on saadud märgistamist. 

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta 

3.2 Segud 

Keemiline iseloom 
 

: Arüül sulfonaat 
 

  
 

 Anioonne 
 

  
 

 Naatriumi soolad 
 

Komponendid, osad 

Keemiline nimetus CAS-Nr. 
EC-Nr. 

Klassifikatsioon Kontsentratsio
on (% w/w) 
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Index-Nr. 
Registreerimise 
number 

Mono- and dihexadecyl 
disulphonated diphenyl oxide, 
disodium salt 

65143-89-7 
405-430-6 

Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Chronic 1; 
H410 
Aquatic Acute 1; 
H400 

>= 10 - < 20 

Benzenesulfonic acid, 
oxybis(hexadecyl-, disodium salt 

70191-76-3 
 

Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Acute 1; 
H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 

>= 3 - < 10 

Formaldehyde, polymers with 
sulfonated 1,1'-
oxybis[methylbenzene], sodium 
salts 

73378-66-2 
 

Aquatic Chronic 3; 
H412 

>= 2,5 - < 10 

Lühendite selgitusi vaata osa 16. 

4. JAGU. Esmaabimeetmed 

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus 

Üldine nõuanne 
 

:  Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. 

 
Sissehingamisel 
 

:  Sissehingamise korral minna värske õhu kätte. 
 

Kokkupuutel nahaga 
 

:  Kokkupuute korral viivitamatult loputada nahka rohke veega. 
 

Silma sattumisel 
 

:  Kokkupuute korral viivitamatult pesta silmia 15 minuti jooksul 
rohke veega. 
 

Allaneelamisel 
 

:  Suud loputada veega. 
Pöörduda arsti poole. 
 

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju 

Ohud : Mingit täiendavat ohud on teada, välja arvatud neid, mis on 
saadud märgistamist. 
 

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta 

Ravi 
 

: Sümptomaatiline ravi. 

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed 

5.1 Tulekustutusvahendid 

Sobivad kustutusvahendid 
 

:  Kõik 
 

Sobimatud kustutusvahendid 
 

:  Ei ole piiranguid 
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5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud 

Tule kustutamisel esinevad 
peamised ohud 
 

:  Tulekahju korral võivad tekkida järgmised ohtlikud 
laguproduktid: 
Süsinikoksiid 
Süsinikdioksiid (CO2) 
Väävlioksiidid 
 

5.3 Nõuanded tuletõrjujatele 

Spetsiaalsed kaitsevahendid 
tuletõrjujatele 
 

:  Tulekahju korral kasutada hingamisaparaati, kandke sobivat 
respiraatorit.  
 

Lisateave 
 

:  Kanda asjakohaseid kaitsevahendeid. 
 

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras 

Isikukaitsega seotud 
ettevaatusabinõud 
 

:  Kanda asjakohaseid kaitsevahendeid. 

 

6.2 Keskkonnakaitse meetmed 

Keskkonnakaitse meetmed 
 

:  Toodet ei tohi valada kanalisatsiooni ega pinnasesse. 
 

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid 

Puhastusmeetodid 
 

:  Imada inertsesse absorbenti (näit. liiv, silikageel, happelist 
sidujat, universaalset sidujat või saepuru). 
 

6.4 Viited muudele jagudele 

Informatsioon ohutu käitlemise kohta, vt jagu 7 
 

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine 

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud 

Soovitused ohutuks 
käitlemiseks 
 

: Käidelda ja avada pakend ettevaatlikult. 
Vältida udu sissehingamist. 
 

Soovitused tulekahju ja 
plahvatuse vältimiseks 
 

:  Ei ole vaja mingeid erimeetmeid.  
 

Hügieenimeetmed 
 

:  Kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Käsi pesta 
töövaheaja alguses ja tööpäeva lõpus. Toote käitlemise ajal 
mitte süüa, juua ega suitsetada.  
 

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused 

Nõuded säilituskohtade ja 
pakendi jaoks 
 

:  Hoida ainult originaalpakendis.  
 

Teave säilitustingimuste 
kohta 

:  Konteinerid säilitada tihedalt suletuna külmas hästi 
ventileeritavas ruumis.  
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7.3 Erikasutus 

Eriotstarbeline kasutusala või 
eriotstarbelised kasutusalad 
 

:  Edasised soovitused puuduvad. 

 

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 

8.1 Kontrolliparameetrid 

Ei sisalda aineid, millele on sätestatud töökeskkonna piirnormid. 

Tuletatav toimet mittepõhjustav sisalsus (DNEL) vastavalt EL määrusele nr 1907/2006: 

Kemikaali nimetus Kasutuse lõpp Kokkupuuteviisi
d 

Võimalik toime 
tervisele 

Väärtus 

Ammonium acetate 
CAS-Nr.: 631-61-8 

Töötajad Sissehingamine Pikaajaline 
süsteemne toime 

911,56 mg/m3 

 Märkused:DNEL 

 Töötajad Sissehingamine Äge süsteemne 
toime 

5469,35 
mg/m3 

 Märkused:DNEL 

 Töötajad Naha- Pikaajaline 
süsteemne toime 

10,34 mg/kg 
bw/day 

 Märkused:DNEL 

 Töötajad Naha- Äge süsteemne 
toime 

62,04 mg/kg 
bw/day 

 Märkused:DNEL 

 Tarbijad Sissehingamine Pikaajaline 
süsteemne toime 

449,56 mg/m3 

 Märkused:DNEL 

 Tarbijad Sissehingamine Äge süsteemne 
toime 

2674,16 
mg/m3 

 Märkused:DNEL 

 Tarbijad Naha- Pikaajaline 
süsteemne toime 

5,17 mg/kg 
bw/day 

 Märkused:DNEL 

 Tarbijad Naha- Äge süsteemne 
toime 

31,02 mg/kg 
bw/day 

 Märkused:DNEL 

 Tarbijad Oraalne Pikaajaline 
süsteemne toime 

5,17 mg/kg 
bw/day 

 Märkused:DNEL 

 Tarbijad Oraalne Äge süsteemne 
toime 

31,02 mg/kg 
bw/day 

 Märkused:DNEL 

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC) vastavalt EL määrusele nr 1907/2006: 

Kemikaali nimetus keskkonnavaldkond Väärtus 

Ammonium acetate 
CAS-Nr.: 631-61-8 

Värske vesi 3,08 mg/l 

 Merevesi 0,0308 mg/l 
 Heitveepuhastusjaam 677 mg/l 
 Värske vee setted 2,51 mg/kg kuiva 
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kaalu kohta 

 Meresetted 0,251 mg/kg 
kuiva kaalu kohta 

 Pinnad 0,72 mg/kg kuiva 
kaalu kohta 

8.2 Kokkupuute ohjamine 

Tehnilised vahendid 

Kasutada lokaalse väljatõmbeventilatsiooniga. 

Isikukaitsevahendid 

Silmade / näo kaitsmine :  Kaitseprillid/näokaitse 
 

Käte kaitsmine 
Märkused : Tööks keemiliste produktidega kasutada EMÜ poolt 

kinnitatud mitteläbilaskvaid kindaid. Kui tootja on andnud 
toote kohta ajalised omaduste muutumised ja spetsiaalsed 
nõuded töökohale (mehaaniline tugevus, stabiilsus), tuleb 
nedega arvestada.  

 
Naha ja keha kaitse :  Tööriided 

 
Hingamisteede kaitsmine : Hingamisaparaati on vaja ainult juhul kui moodustub aerosool 

või udu. 
 

Kaitsemeetmed :  Vältida silma sattumist. 
Vältida auru ja aerosooli sissehingamist. 
Udu mitte sisse hingata. 
 

9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused 

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta 

Füüsikaline olek : vedel 
 

Värv, värvus 
 

:  kollane 
 

Lõhn 
 

:  mittetõenäoline 
 

Lõhnalävi 
 

:  ei ole nõutud  
 

Sulamistemperatuur 
 

: lagunemine: ei 
Mitte kasutatav  
 

Keemistemperatuur 
 

: umbes 100 °C (1.013 hPa) 
lagunemine: ei 
 

Ülemine plahvatuspiir / 
Ülemine süttimise piir 
 

: ei ole määratud  
 

Alumine plahvatuspiir / 
Alumine süttimise piir 
 

: ei ole määratud  
 

Leekpunkt : 100 °C(1.013 hPa) 
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 Leekpunkt ei ole - Mõõt teha kuni keemispunktini 

 
Isesüttimistemperatuur 
 

: ei ole määratud  
 

Lagunemistemperatuur 
 

:  Toode ei sisalda keemilisi rühmi, mis viitavad isereageerivad 
omadused, samuti mitte hinnanguline SADT alla 75 °C ega 
ole ka eksotermiline lagunemisenergia suurem kui 300 J/g.  
 

pH 
 

: 5 - 6,5 (20 °C) 
Kontsentratsioon: 100 % 
 

Viskoossus 
Viskoossus, kinemaatiline 

 
: ei ole määratud  

 
Lahustuvus(ed) 

Lahustuvus vees 
 

:  (20 °C) 
Segunev  

 
Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) 
 

: ei ole määratud  
 

Aururõhk 
 

: ei ole määratud  
 

Suhteline tihedus 
 

: andmed ei ole kättesaadavad  
 

Tihedus 
 

: 1,2 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa) 
 

Õhu suhteline tihedus 
 

: ei ole määratud  
 

Osakeste omadused 
Osakese suurus 

 
: Mitte kasutatav 

 

9.2 Muu teave 

Lõhkeained  
 

: andmed ei ole kättesaadavad  
 

Oksüdeerivad omadused 
 

: andmed ei ole kättesaadavad  
 

Tuleohtlikud tahked ained 
Põlemisnumber 

 
: Mitte kasutatav  

 
Metalli korrosioonikiirus 
 

: andmed ei ole kättesaadavad  
 

Aurustumiskiirus 
 

:  ei ole määratud  
 

Minimaalne süttimisenergia 
 

: ei ole määratud 
 

Molekulmass 
 

: andmed ei ole kättesaadavad 
 

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime 

10.1 Reaktsioonivõime 

Vt osa 10.3. " Ohtlike reaktsioonide võimalikkus" 
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10.2 Keemiline stabiilsus 

Normaaltingimustes stabiilne. 

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus 

Ohtlikud reaktsioonid 
 

:  Tavapärasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone. 

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida 

Tingimused, mida tuleb 
vältida 
 

: Ei ole teada. 
 

10.5 Kokkusobimatud materjalid 

Välditavad materjalid 
 

:  andmed ei ole kättesaadavad 
 

10.6 Ohtlikud lagusaadused 

Nõuetekohase kasutamise ja käitlemise korral, ei 

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta 

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008 

Akuutne toksilisus 

Toode: 

Äge suukaudne mürgisus 
 

:  LD50 (Rott): > 2.000 mg/kg  
Meetod: 1999/45/EÜ 

 
Äge mürgisus 
sissehingamisel 
 

:  Märkused: andmed ei ole kättesaadavad 
 

Äge nahakaudne mürgisus 
 

:  Märkused: andmed ei ole kättesaadavad 
 

Komponendid, osad: 

Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium salt: 

Äge suukaudne mürgisus 
 

:  LD50 (Rott, isas- ja emasisend): > 5.000 mg/kg  
Meetod: OECD testimisjuhis 401 
GLP: jah 
 

Äge mürgisus 
sissehingamisel 
 

:  Märkused: andmed ei ole kättesaadavad 
 

Äge nahakaudne mürgisus 
 

:  LD50 (Rott, isas- ja emasisend): > 2.000 mg/kg 
Meetod: OECD testimisjuhis 402 
GLP: jah 
Hindamine: Aine või segu ei põhjusta ägedat naha toksilisust 
 

Nahka söövitav/ärritav 

Toode: 

Meetod : 1999/45/EÜ 
Tulemus : Ei põhjusta naha ärritust 

 



 

OHUTUSKAART 
vastavalt EL määrusele nr 1907/2006 

 

 
 

 

Anodal SH2 liq  Leth  9(16) 

Aine võti KS14184  Läbi vaadatud 04.10.2022  

Versioon 1 - 2 / EW  Trükkimiskuupäev 10.12.2022 

 
Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav 

Toode: 

Märkused : Ei ole uuritud 
 

Komponendid, osad: 

Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium salt: 

Tulemus : Silmade kahjustamise tõsine oht. 
 

Benzenesulfonic acid, oxybis(hexadecyl-, disodium salt: 

Tulemus : Silmade kahjustamise tõsine oht. 
 

Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav 

Toode: 

Märkused : andmed ei ole kättesaadavad 
 

Mutageensus sugurakkudele 

Toode: 

Mürgine toime geneetilisele 
funktsioonile in vitro 
 

: Märkused: andmed ei ole kättesaadavad 

 

Mutageensus 
sugurakkudele- Hindamine 
 

:  Informatsioon ei ole kättesaadav. 

 

Kantserogeensus 

Toode: 

Kantserogeensus - 
Hindamine 
 

:  Informatsioon ei ole kättesaadav. 
 

Reproduktiivtoksilisus 

Toode: 

Reproduktiivtoksilisus - 
Hindamine 
 

:  Informatsioon ei ole kättesaadav. 
 

Sihtorgani suhtes toksilised - ühekordne kokkupuude 

Toode: 

Märkused : andmed ei ole kättesaadavad 
 

Sihtorgani suhtes toksilised - korduv kokkupuude 

Toode: 

Märkused : andmed ei ole kättesaadavad 
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Krooniline mürgisus 

Toode: 

Märkused : Nimetatud teave ei ole kättesaadav. 
 

Aspiratsioonitoksilisus 

Toode: 

andmed ei ole kättesaadavad 
 

11.2 Teave muude ohtude kohta 

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused 

Toode: 

Hindamine : Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat 
keskkonnale endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi 
vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni määrusele 
(EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 
2018/605, tasemel 0,1% või rohkem. 

 

Lisateave 

Toode: 

Märkused : Antud  preparaadi toime uuringut pole tehtud. Informatsioon 
põhineb eraldivõetud koostisainete teadaolevatel omadustel. 

 

12. JAGU. Ökoloogiline teave 

12.1 Toksilisus 

Toode: 

Mürgine toime kaladele 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vikerforell)): 1 - 10 mg/l 
Toime aeg: 96 h 
Meetod: OECD testimisjuhis 203 
 

Mürgine toime dafniale 
(hiidkiivrikule) ja muudele 
vees elavatele selgrootutele 
 

:  Märkused: andmed ei ole kättesaadavad 
 

Toksilisus toime 
vetikatele/veetaimedele 
 

:  Märkused: andmed ei ole kättesaadavad 
 

Mürgine toime kaladele 
(Krooniline toksilisus) 
 

: Märkused: andmed ei ole kättesaadavad 
 

Mürgine mikroorganismidele 
 

: IC50 (aktiivmuda): > 1.000 mg/l  
Tulemusnäitaja: Mürgine toime bakteritele (pärsib hingamist). 
Toime aeg: 3 h 
Meetod: OECD testijuhend 209 
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Komponendid, osad: 

Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium salt: 

Ökotoksiline hindamine 

Vesikeskkonda kahjustav 
äge mürgisus 
 

:  Väga mürgine veeorganismidele. 
 

Vesikeskkonda kahjustav 
krooniline mürgisus 
 

:  Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 
 

Benzenesulfonic acid, oxybis(hexadecyl-, disodium salt: 

Ökotoksiline hindamine 

Vesikeskkonda kahjustav 
äge mürgisus 
 

:  Väga mürgine veeorganismidele. 
 

Vesikeskkonda kahjustav 
krooniline mürgisus 
 

:  Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 
 

Formaldehyde, polymers with sulfonated 1,1'-oxybis[methylbenzene], sodium salts: 

Mürgine toime kaladele 
 

:  LC50 (Leuciscus idus (Kalamaimud)): > 200 mg/l 
Toime aeg: 96 h 
 

Mürgine toime dafniale 
(hiidkiivrikule) ja muudele 
vees elavatele selgrootutele 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Vesikirp (suur kiivrik))): > 100 mg/l 
Toime aeg: 48 h 
 

Toksilisus toime 
vetikatele/veetaimedele 
 

:  EC50 (Desmodesmus subspicatus (rohevetikas)): 17 mg/l 
Toime aeg: 72 h 
 

12.2 Püsivus ja lagunduvus 

Toode: 

Biodegradatsioon 
 

:  testi tüüp: aeroobne 
Tulemus: Ei biodegradeeru kergesti. 
Biodegradatsioon:  49 % 
Seotud: Lahustunud orgaaniline süsinik (DOC) 
Toime aeg: 28 d 
Meetod: OECD testimisjuhis 301E 
 

12.3 Bioakumulatsioon 

Toode: 

Bioakumulatsioon 
 

:  Märkused: andmed ei ole kättesaadavad 
 

12.4 Liikuvus pinnases 

andmed ei ole kättesaadavad 

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

Toode: 
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Hindamine 
 

: Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse püsivateks, 
bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) või väga püsivateks 
ja väga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 
0,1% või rohkem. 
 

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused 

Toode: 

Hindamine : Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat 
keskkonnale endokriinseid häireid põhjustavaid omadusi 
vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni määrusele 
(EL) 2017/2100 või komisjoni delegeeritud määrusele (EL) 
2018/605, tasemel 0,1% või rohkem. 

 

12.7 Muu kahjulik mõju 

Toode: 

Levikuteed ja muundumine 
keskkonnas 
 

:  andmed ei ole kättesaadavad 
 

Ökoloogiline lisateave 
 

:  Toode ei sisalda orgaaniliselt seotud halogeene, mis võivad 
tõsta AOX taset. 
 

13. JAGU. Jäätmekäitlus 

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid 

Toode :  Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele. 
 

Saastunud pakend :  Esitada ümbertöötlemist 
 

14. JAGU. Veonõuded 

Jaost 14.1. kuni 14.5. 
 
 

ADR   
 UN number UN 3082 
 

Täpne tarne nimetus  Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Ohuinduktor(id) Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium 
salt 

 Klass 9 
 Esmane oht 9 
 Pakendi rühm III 
 Ohunumber 90 
 Märkused Shipment permitted 
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ADN   
 UN number UN 3082 
 

Täpne tarne nimetus  Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Ohuinduktor(id) Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium 
salt 

 Klass 9 
 Esmane oht 9 
 Pakendi rühm III 
 Märkused Shipment permitted 

 

RID   
 UN number UN 3082 
 

Täpne tarne nimetus  Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Ohuinduktor(id) Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium 
salt 

 Klass 9 
 Esmane oht 9 
 Pakendi rühm III 
 Ohunumber 90 
 Märkused Shipment permitted 

 

IATA   
 UN no. UN 3082 
 

Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Hazard inducer(s): Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium 
salt 

 Class: 9 
 Primary risk: 9 
 Packing group: III 
 Remarks Shipment permitted 

 

IMDG   
 UN no. UN 3082 
 

Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.  

 Hazard inducer(s): Mono- and dihexadecyl disulphonated diphenyl oxide, disodium 
salt 

 Class: 9 
 Primary risk: 9 
 Packing group: III 
 Remarks Shipment permitted 
 Marine pollutant: Marine Pollutant 
 EmS : F-A      S-F 

 
14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele 
 

Vt jagudele 6-8 Ohutuskaart 
 
14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega 
 

Ei transportimine lahtiselt vastavalt IBC koodeksiga 
 

Lisainfo 
 Non-dangerous good of class 9 for packagings <= 5 L / 5 kg 
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15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid 

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

REACH - Teatavate ohtlike ainete, segude ja toodete 
tootmise, turule viimise ja kasutamise piirangud (XVII 
Lisa) 
 

: Tuleb arvestada järgmiste kannete 
piirangu tingimustega: 
Number nimekirjas 3  

REACH - Autoriseerimisele kuuluvate väga ohtlike 
kandidaatainete loetelu (Artikkel 59). 
 

: Mitte kasutatav 

Määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate 
ainete kohta 
 

: Mitte kasutatav 

Määrus (EL) 2019/1021 püsivate orgaaniliste 
saasteainete kohta (uuesti sõnastatud) 
 

: Mitte kasutatav 

Nõukogu määrus (EÜ) nr 111/2005 millega 
kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise 
narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve 
eeskirjad 
 

: Ei ole keelustatud ja/või piiratud 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 
649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta 
 

: Mitte kasutatav 

REACH - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu (XIV 
Lisa) 
 

: Mitte kasutatav 

 

Teised reeglid: 

Peale antud peatükis toodud andmete/regulatsioonide puudub muu teave turvalisuse, 
tervisekaitse ja keskkonnakaitse kohta. 
 

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine 

Hetkel puudub hinnang siin kirjeldatud toote materjali või koostisosade keemilise ohutuse kohta. 

 

16. JAGU. Muu teave 

H-lausete täistekst 

H318 : Põhjustab raskeid silmakahjustusi. 
H400 : Väga mürgine veeorganismidele. 
H410 : Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 
H412 : Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. 

Teiste lühendite täistekst 

Aquatic Acute : Lühiajaline (äge) ohtlikkus veekeskkonnale 
Aquatic Chronic : Pikaajaline (krooniline) oht veekeskkonnale 
Eye Dam. : Raske silmakahjustus 
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ADN - Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike 
kaupade rahvusvahelise autoveo kokkulepe; AIIC - Austraalia tööstuskemikaalide loend; ASTM - 
USA Materjalide Katsetamise Ühing; bw - Kehamass; CLP - Ainete ja segude klassifitseerimise, 
märgistamise ja pakendamise määrus; määrus (EÜ) nr 1272/2008; CMR - Kantserogeenne, 
mutageenne või reproduktiivtoksiline aine; DIN - Saksa Standardimise Instituudi standard; DSL - 
Riigisiseste ainete loetelu (Kanada); ECHA - Euroopa Kemikaaliamet; EC-Number - Euroopa 
Ühenduse number; ECx - Kontsentratsioon, mis põhjustab x% muutuse; ELx - Laadimisnorm, mis 
põhjustab x% muutuse; EmS - Hädaolukorra tegevuskava; ENCS - Olemasolevad ja uued 
keemilised ained (Jaapan); ErCx - Kontsentratsioon, mis põhjustab kasvukiiruses x% muutuse; 
GHS - Globaalne harmoneeritud süsteem; GLP - Hea laboritava; IARC - Rahvusvaheline 
Vähiuuringute Amet; IATA - Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon; IBC - 
Rahvusvaheline koodeks ohtlikke kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete 
kohta; IC50 - Keskmine inhibeeriv kontsentratsioon; ICAO - Rahvusvaheline 
tsiviillennundusorganisatsioon; IECSC - Hiinas olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; IMDG - 
Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; IMO - Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; 
ISHL - Tööstustöötajate töötervishoiu ja tööohutuse seadus (Jaapan); ISO - Rahvusvaheline 
Standardiorganisatsioon; KECI - Korea olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; LC50 - Surmav 
kontsentratsioon pooltele isenditele testpopulatsioonist; LD50 - Surmav annus pooltele isenditele 
testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldoos); MARPOL - Rahvusvaheline konventsioon laevade 
põhjustatud merereostuse vältimise kohta; n.o.s. - Mujal täpsustamata; NO(A)EC - Täheldatavat 
(kõrval)toimet mitteavaldav kontsentratsioon; NO(A)EL - Täheldatavat (kõrval)toimet mitteavaldav 
tase; NOELR - Täheldatavat toimet mitteavaldav laadimisnorm; NZIoC - Uus-Meremaa 
kemikaalide nimekiri; OECD - Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon; OPPTS - 
Kemikaaliohutuse ja reostuse vältimise amet; PBT - Püsiv, bioakumuleeruv ja mürgine aine; 
PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete nimekiri; (Q)SAR - Struktuuri-aktiivsuse 
kvalitatiivne seos; REACH - Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis 
käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; RID - Ohtlike kaupade 
rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad; SADT - Isekiireneva lagunemise temperatuur; SDS - 
Ohutuskaart; SVHC - väga ohtlik aine; TCSI - Taiwani keemiliste ainete nimekiri; TECI - Tai 
olemasolevate kemikaalide nimistu; TRGS - Tehnilised reeglid ohtlike ainete käsitsemisel; TSCA 
- Mürgiste ainete kontrolli seadus (USA); UN - Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO); vPvB - 
Väga püsiv ja väga bioakumuleeruv aine 

Lisateave 

Segu klassifikatsioon: Klassifitseerimise protseduur: 

Eye Dam. 1 H318 Arvutusmeetod 

Aquatic Acute 1 H400 Toote andmetel või hinnangul põhinev 

Aquatic Chronic 1 H410 Arvutusmeetod 

 
 
 

See informatsioon vastab meie praegustele teadmistele ja on mõeldud meie toodete üldist 
kirjeldust ja nende võimalikke rakendusi. Heubach ei anna mingit garantiid info kohta, ei otsest 
ega kaudset teabe täpsuse, piisavuse või defektide puudumiste kohta ja ei võta endale mingit 
vastutust seoses, mistahes käesoleva teabe kasutamisest. Selle toote iga kasutaja ülesanne on 
kindlaks määrata Heubach toodete sobivust konkreetse rakenduse puhul. Kui mingit toote 
omadused ei ole kajastatud selles teabes, muutuvad Heubach üldised lepingutingimused ja 
kontrollivad müügitingimused, kui ostja ei lepi kirjalikul teel teiste tingimustega. Kõiki 
olemasolevaid intellektuaalse / tööstusomandi õiguseid on järgitud. Tulenevalt võimalikest meie 
toodete muutustest ja kohaldavate siseriiklike ning rahvusvaheliste regulatsioonide ja seaduste 
muutustest võib meie toodete statuus muutuda. Materjali Ohutuskaardid kindlustavad 
ettevaatusabinõud, mida tuleks järgida Heubach toodete käsitsemisel või ladustamisel. Need 
kaardid on saadaval nõudmisel ja vastavad kehtitavatele õigusaktidele. Enne toote kasutamist Te 
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peate saama ja tutvuma Ohutuskaardis kajastatud infoga. Lisateabe saamiseks, palun võtke 
ühendust Heubach esindusega. 

 
EE / ET 

 

 
 


