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1.

BS Farmacip

kasutusalad ja mittesoovitatavad 
kasutusviisid

Pesemis- ja puhastusvahend professionaalseks kasutamiseks happeline 
mittevahutav pesuvahend CIP pesemiseks (ei sisalda fosfaate ja nitraate)

Tootja/turustaja g. 13, LT-97187 Kretinga, Lithuania, mob. 
tel.: +370 663 73748, info@bs-chemical.lt, www.bs-chemical.com

Ohutuskaardi eest vastutava isiku 
e-post

dovile@bs-chemical.lt

Euroopas: 112

Eestis -

2. OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

Aine/segu 
klassifitseerimin
e ja 

elemendid

Muud ohud

: Ettevaatust

Ohuklass: , alamkategooria 1A; Ohtlik vesikeskkonnale, 
pikaajaline toime 4 kategooria.

Ohulaused:

H314 .

H413 .

Hoiatuslaused:

GHS05

P280 Kanda kaitsekindaid / kaitse / kaitseprille / kaitsemaski.

P303+P361+P353 
viivitamata seljast. Loputada nahka 

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

eemaldada. Loputada veel kord.

P310

Aine / segu ei vasta aine ei ole ohutuskaardi koostamise 
ga suure riskiteguriga ained) kandidaatainete nimekirja.

3. KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

Aine / segu kirjeldus Lahus, s loetletud ainetest koos mitteohtlike lisanditega.

Ohtlikud koostisosad:

J rjeko
rra nr

CAS 
nr

EU nr
Indeksi

nr
Massi
osa, %

Keemiline nimetus,
registreerimisnumber

Klassifikatsioon

1 5329-
14-6

226-
218-8

016-
026-00-

5 15 sulfamiinhape; sulphamidic acid, 
sulphamic acid, sulfamic acid

Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319



OHUTUSKAART  
(EL) nr 2015/ 830 lisale  

BS FARMACIP

: 02.12.2010

: 02.03.2018

nr 6

2 leht /kokku 7 lehte

0 05-2115619862-42-0000 Aquatic Chronic 3 H412
2 7664-

93-9
231-
639-5

016-
020-00-
8

...% ; sulphuric acid...:%
01-2119458838-20-0000

Skin Corr. 1A H314

3 64-18-
6

200-
579-1

607-
001-00-
0

sipelgahape
01-2119491174-37-0000

Skin Corr. 1A H314

Komponendid vastavalt
Mitteioonsed pindaktiivsed ained < 5
Amfoteersed pindaktiivsed ained < 5

4. ESMAABIMEETMED

Esmaabimeetmete kirjeldus , kui on kahtlus ate tervisekahjustuste
viivitamata arsti poole. Kui kannatanu on 

teadvuseta, ei tohi anda juua panna midagi suhu. M
tuvastamise korral tuleb keskusesse.

Sissehingamisel Auru, aerosoolide sissehingamisel avarii ajal tekkinud lahuse aurude 
sissehingamisel, kontakt - minge viige kannatanu 

, andke talle rahu. Kui tekivad hingamisteede kahjustuse 
, . Teadvuse kaotamise korral, panna 

kannatanu pikali ja asetatuna stabiilselt viia ta raviasutusse. 

Nahale sattumisel , loputada rohke
10 minuti jooksul. Kui tekivad kahjustuse s , .

Silma sattumisel Avada kiiresti silmad, ja langetades silmalaugusid, pesta 10
- 15 minutit voolava vee all. , .

.

Allaneelamisel Mitte kutsuda esile oksendamist, ei tohi anda aktiiv . Kui kannatanu on
teadvusel, eemaldada vahendi suust, loputada suud veega, anda juua 
palju vett .

:

-

vajalikkuse kohta:

5. TULEKUSTUTUSMEETMED

Tulekustutusvahendid tuleb valida arvestades
materjali omadusi.

ohud
eralduv vesinik (plahvatusoht).
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Tulekahju korral kanda autonoomseid hingamisteede kaitsevahendeid ja
. Isikukaitsevahendid valida

materjalide omadustest.

6. MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

Isikukaitsemeetmed,
kaitsevahendid ja toimimine 

Piisav ventilatsioon / hingamisteede kaitse kokkupuudet nahaga,
silmadega. Mitte hingata sisse auru. Kasutada 8. jaos kirjeldatud 
kaitsevahendeid.

Keskkonnakaitse meetmed Laialivalgunud ainet ei tohi valada kohalikku vihmavee kanalisatsiooni,
pinnavette, looduskeskkonda.

- ning 
puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kokku vedelikku siduva materjaliga (liiv, kruus, universaalsed 
sidusained). neutraliseerida ja pesta veega. Kokkukogutud materjali 
on keelatud visata valada tagasi originaalpakendisse.
K vastavalt eeskirjadele. Suure koguse 

.

Viited muudele jagudele Vt 8. ja 13. jagu.

7.

Hoida tihedalt suletud originaalpakendis kohas.
Mitte kahjustada taarat. Mitte hoida leeliste ja 
metallidega. Hoida eemal soojusallikatest, ,
hoida mitte alla ja mitte +35 .

Ohutu ladustamise tingimused, 
sealhulgas sobimatud 
ladustamistingimused 

Ainult professionaalseks kasutamiseks. Lahjendamisel valada segu
ettevaatlikult vette. Keelatud on lahjendamisel vett valada segusse. 
Kasutada ainult , ruumides, milles on

, .
keemiliste ainetega eeskirju. Mitte segada teiste keemiliste 
ainetega. Toote kasutamisel mitte , juua, suitsetada lubatud

. Kasutada
isikukaitsevahendeid, mis on loetletud 8. jaos.

Konkreetne(- tus viis 
(-id)

Ainult professionaalseks kasutamiseks.

8. KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

Kontrollparameetrid

Nimetus CAS Nr. Suurim lubatud kontsentratsioon
Sipelgahape ... 64-18-6 IPRD 9 mg/m3; 5 ppm.
...% ; sulphuric acid ...:% 7664-93-9 IPRD 1 mg/m3; TPRD 3 mg/m3

; TPRD .

Tehnilised meetmed - ja igasugust 
kokkupuudet selle seguga, vt 7. jagu. ja 
kanalisatsiooni.
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Isikukaitsevahendid

- Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja . Koheselt eemaldada 
ja saastunud riideid. pause ja

. ja nahaga.

Kaitsekindad. Materjal, millest on valmistatud kinnas, peab olema 
ja vastupidav keemilisele ainele /segule. Kinnaste materjal

peab olema vastupidav hapetele. Kinnaste
tootjalt

aega. , jalatsid, .

Silmade .

Hingamisteede kaitse Ebapiisava ventilatsiooni korral kasutada gaaside ja osakeste eest
kaitsevaid filtriga poolmaske.

9.

Olek Vedelik

Iseloomulik (terav)

pH, 1%, 20-25 C ~ 2,0

pH, 100%, 20-25 C ~ 0,3

Suhteline tihedus, g/cm3, 20 C 1,10 1,11

10.

Segu on reaktiivne.

Keemiline stabiilsus 
on segu stabiilne.

lee Valgus ja soojus 
suurendavad lagunemise riski.

tingimused/kokkusobimatud ained kergmetalle.

Ohtlikud laguproduktid
lagunemise korral) vesinik. 
Reaktsioonisaadused keemilistes reaktsioonides osalevatest
ainetest / segudest.
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11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

Akuutne toksilisus Tuginedes keemiliste ainete teabele, et segule mitteomane 
katseloomadel ei .

tundlikkuse 
tekitamine

Ei kohaldata / andmed puuduvad.

Mutageensus sugurakkudele

kohta.

Kantserogeensus Tuginedes keemiliste ainete teabele,

toime kohta.

Reproduktiivtoksilisus Tuginedes keemiliste ainete teabele,

reproduktiivtoksilise toime kohta

Ei kohaldata/ andmed puuduvad.

STOT (mitmekordne kokkupuude Ei kohaldata/ andmed puuduvad.

Aspiratsiooni oht Ei kohaldata/ andmed puuduvad.

Lisainformatsioon kontsentratsioonist ja kokkupuute kestusest.

12.

Toksilisus  Vastavalt , et segu on ohtlik     
veekeskkonnale (kaladele), pikaajaline oht kategooria 3.

Vastavalt keemiliste toode on biolagunev. Segu
koostises olevate pindaktiivsete ainete biolagunemine keskkonnas vastab
pesuvahendite .

Bioakumulatsioon Bioakumulatsiooni ei eeldata.

Liikuvus pinnases Lahustub vees, hajub, neutraliseerub. Enne
laskmist peab lahjendama veega ja neutraliseerima.

PBT ja vPvB hindamise 
tulemused

Koostisaineid ei vasta PBT ja vPvB kriteeriumitele.

Risk vee- ja mullaorganismidele tekkida seoses muutustega lokaalses 
keskkonnas
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13.

Keelatud on vala -
vihmaveekanalisatsiooni, veekogudesse, looduskeskkonda.
06 01 06* muud happed 11 01 05* peitsimishapped; 07 06 rasvad, seebid, 

-, tootmis- ja 
organis
hape; 20 01 29* ohtlikke keemilisi aineid sisaldavad pesuained; 20 01 30 
mujal nimetamata pesuained 20 01 29.

vastavalt
. Pestud ja kuivatatud taaskasutada.

14.

Transpordi klassifikatsioon                                                        Maismaatransport ADR/ RID (rahvusvahelised/ riigisisesed veod).

3264

K.N.

Veose ohuklass

Klassifikatsioonikood C3

II

8

Oht keskkonnale            Oht 

kasutajatele
Mitte rikkuda taarat.

15.

-, tervise-

Komisjoni 25. juuni 

Euroopa Parlamendi 2006. a. 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH),  millega asutati Euroopa keemiliste ainete agentuur, 

16. detsember 2008. a. nr 1272/2008, mis 
(CLP-
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Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR).

-5161, 2008, nr 53-1989).

Pakendite ja pake
- -2761; 2005 Nr. 2-23; 2007 Nr. 6-271; 2010 Nr. 53-2622,

Nr. 79-4114, Nr. 91-4863; 2011 Nr. 28-1353; 2012 Nr. 84-4419).

-
2011 Nr. 57-2721).

- ri 26. 
- -5055).

Keemiaohutuse hindamine
hinnatud.

16. MUU TEAVE

Aquatic Chronic 3                                             Ohtlik veekeskkonnale, kategooria 3.

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H315

H319

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

:

DNEL Tuletatud mittetoimiv tase.

LD50/LC50

NOEC

PBT

vPvB

aine/seguga. Andmed vastavad meie teadmiste 


