
OHUTUSKAART 
(EL) nr. 2015/830 lisa 

BASIC FATFREE

: 10.04.2018.
Viimase muutmise 

:
27.08.2018.

Luba nr. 1.

1 leht, lehti  8 kokku

1. AINE/ /
IDENTIFITSEERIMINE

Toote identifikaator Basic Fatfree

mittesoovitud kasutusalad

Pesu-/ hooldusvahend - vahutav vahend rasuste pindade pesemiseks.

Tarnija/tootja UAB "BS Chemical", . 13, LT-97187 Kretinga, mob. tel. +370 663 
73748, info@bs-chemical.lt, www.bs-chemical.com

Ohutuskaardi eest vastutava isiku 
e-posti aadress

dovile@bs-chemical.lt

Riiklik Toksikoloogiakeskus, , 2,
Riia, , LV-1038; 24 . Tel. Nr. +371 67042473.

- : 112.

2. OHU TEADVUSTAMINE

Aine/segu 
klassifitseerimi
ne vastavalt 
standardile

na: Ohtlik!

Ohutusklass: , allaneelamisel, 4. kategooria;

, ohukategooria 1B;

Ohutuslaused:

H302 Allaneelamisel kahjulik.
GHS05 GHS07

H314 .

Ettevaatuslaused:

P264 /nahk.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitseriietust/ silmakaitset/ .

P301+P330+P331 ALLANEELAMISE KORRAL: loputage suud. .
oksendamist.

P303+P361+P353 KOKKUPUUTEL NAHAGA ( ): Koheselt eemaldada/vabaneda 
. Loputada nahka veega/ .

P305+P351+P338 KOKKUPUUDE SILMADEGA: .
, kui need on paigaldatud ja seda on kerge teha. .

P310 .

Muud ohud Aine/ ; Ohutuskaardi koostamise ajal ei 
sisalda aineid SVHC (eriti murettekitavate ainete) eeldatavate ainete loetelus.

3. KOOSTIS / TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

Aine / segu kirjeldus Lahus, segu allpool loetletud mitteohtlikest abiainetest / lisanditest.

Ohtlikud komponendid:
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art.
Nr.

CAS 
Nr.

EC 
Nr.

Indeksi 
Nr.

Massiosa
, %

Keemiline nimetus,
registreerimisnumber

Klassifikatsioon 

1. 68439
-50-9 eer

- < 5 alkoholid, C12-14, ; alkohol,
C12-14,

Acute Tox. 4 H302
Eye Dam. 1 H318

2. 10213
-79-3

229-
912-9

- < 5 dinaatriummetasilikaat

01-2119449811-37-0000

Met. Corr. 1 H290
Skin Corr. 1B H314
STOT SE 3 H335

3. 85536
-14-7

287-
494-3

- < 5 benseensulfoonhape, 4-C10-13-sek-
.
01-2119490234-40-0000

Acute Tox. 4 H302
Skin Corr. 1C H314

: 2. ja 16.

Koostisosad sega ( ) nr. 551/2009:
Mitteioone EI OLE < 5
Mitteioone EI OLE < 5

4. ESMAABI MEETMED

Esmaabimeetmete kirjeldus:

Esmaabi teave .
Kui kannatanu on teadvuseta, ei tohi midagi anda juua ega panna suhu. Kui on 
kahtlus, /seguga,

- .

Sisse hingates Gaasi/auru sissehingamise korral tuleb koheselt katkestada kokkupuude 
. Kui tekivad 

, . Teadvuse kaotuse 
korral asetada ja transportida stabiilses asendis raviasutusse.

Nahale sattudes , 10-15
minutit. .

.

Silma sattumisel Avada viivitamatult silmad, , pesta jooksva veega 
10-15 minutit. . Soovitav 

on kasutada spetsiaalsed silmade loputamise lahuseid.
arsti poole.

Allaneelamisel , . Kui 
kannatanu on teadvusel, , loputada suud veega,

(kuni 500 ml). Kui kannatanu oksendab,
hoidke pea all, et okse ei satuks kopsu. .

:

silma sattumisel: ; nahale sattudes: ; allaneelamisel: -, ,
.

:
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, . Samuti esmaabivahendid, vahendid silmade loputamiseks.

5. TULEKUSTUTUSMEETMED

Tulekustutusvahendid .
.

omadused.

.
.

6.

Isikukaitsevahendid,
kaitsevahendid ja protseduurid 
erakorralistes olukordades

Mitte sisse hingata gaasi/auru/aerosooli. Mitte sisse hingata 
gaasi/auru/aerosooli. Kasutada 8. .

Keskkonnakaitse meetmed Maha valgunud 
kanalisatsiooni, pinnaveekogudes, looduskeskkonda.

Piiramise ja kogumise meetodid ja 
materjalid

Koguda vedeliku absorbeerivate materjalidega (liiv, kruus, universaalne 
sideaine, saepuru). rida ja pesta veega. Kogutud aine 

.
. Kui leke on suur, tuleb sellest 

.

Viide teistele jaotistele Vaata 8. ja 13. peat

7. KASUTAMINE JA LADUSTAMINE

Hoida kuivas, ventileeritavas ruumis tihedalt suletud originaalmahutis. Hoida 
eemal hapetest. Hoida mahutid tihedalt suletuna. Mitte kahjustada pakendit.
Hoida temperatuuril mitte alla + 5 + +35 , eemal 

. Soovitav on kasutada 24 kuu jooksul 
.

Ohutud ladustamistingimused, as kohas, ,
. .

Mitte segada muude kemikaalidega. ,
suitsetada.

. Kasutada sobivaid isikukaitsevahendeid vastavalt 
8. .

Konkreetne(-sed)
viis(-id)

Vahend on valmis kasutamiseks.

8. TOIME JUHTIMINE/INDIVIDUAALNE KAITSE

Juhtimisparameetrid (toime 
)

ei kohaldata / andmed puuduvad.
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DNEL ( ):

CAS Nr. Nimetus Toime 
85536-14-7 benseensulfoonhape, 4-

C10-13-sek-
.

Sissehingamisel (pikaajaline, ): 6 mg/m3 (korduvannuse 
toksilisus) kokkupuutel nahaga: 85 mg/kg kehamassi kohta/
(korduvannuse toksilisus)

DNEL - , .

DNEL (elanikele):

CAS Nr. Nimetus Toime 
85536-14-7 benseensulfoonhape, 4-

C10-13-sek-
.

Sissehingamisel (pikaajaline, s ): 1,5 mg/m3 (korduvannuse 
toksilisus) kokkupuutel nahaga: 42,5 mg/
(korduvannuse toksilisus) 425 / (korduvannuse 
toksilisus)

DNEL - , .

PNEC:

85536-14-7 benseensulfoonhape, 4-
C10-13-sek-

.

magevesi: 16,7 /l, merevesi: 26,8 /l, reoveepuhastid (STP): 3,43 mg/l

PNEC -

-, kohal ,
vt 7. . , sattumist mullastiku ja kanalisatsiooni.

Isikukaitsemeetmed:

- Hoida eemal toidust, . Musta, saastunud riietust 
viivitamatult eemaldada. .
kokkupuudet silmade ja nahaga.

Kaitsekindad, mis vastavad EN 374 .

Silma- ja ( ) Kaitseprillid.

Hingamisteede kaitse Hingami , et 
see on vajalik.

Keskkonnariski juhtimine . Vaata 6. ja 12. .

9.

Vedelik, viskoosne

,

Iseloomulik 

pH, 100 %, 20 25 C 12,0 13,0



OHUTUSKAART 
(EL) nr. 2015/830 lisa 

BASIC FATFREE

: 10.04.2018.
Viimase muutmise 

:
27.08.2018.

Luba nr. 1.

5 leht, lehti  8 kokku

Suhteline tihedus, g/cm3, 20 1,01 1,04

10.

Segu on stabiilne normaaltingimustes.

Keemiline stabiilsus Kasutades tavalistes tingimustes, tamise eeskirju, on
segu stabiilne.

Reageerib kergete metallidega, .

sobimatud materjalid
, valgust, happeid, redutseerivaid/ id 

aineid.

Ohtlikud laguproduktid
ainetest/segudest.

11. TOKSIKOLOOGILINE TEAVE

, allaneelamisel 4. kategooriasse.
, ,

katseloomadel alla neelates.

alkoholid, C12-14, , LD50 (rott)> 1200 mg/kg 

dinaatrium-metasilitsiid, LD50 (rott) = 1152 1349 mg/kg kehamassi kohta

bensoolsulfoonhape, 4-C1013-sek- , LD50 (rott) = 1470 mg/kg.

/ .

Raske silmakahjustus / .

sensibiliseerimine
Ei ole kohaldatav / andmed puuduvad.

Sugurakkude mutatsioon , et segu toime ei ole 
: komponentide mutageensuse kohta puuduvad 

.

Kantserogeensus Keemiliste ainete kohta s ,
kantserogeenne: .

, et segu toime ei ole seotud inimese 
fertiilsusega: puuduva
reproduktiivsusele.

, Ei ole kohaldatav / andmed puuduvad.

,
korduv kokkupuude

Ei ole kohaldatav / andmed puuduvad.
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Oht sissehingamisel Ei ole kohaldatav / andmed puuduvad.

.

12.

Toksilisus , et segul ei ole iseloomulik 
toksilisus veeorganismide suhtes.

, et tooted on biolagunevad. Segu 
koostises olevate pindaktiivsete ainete biolagunevus keskkonnas vastab 

. 551/2009 ele.

Bioakumuleeruv potentsiaal Ei ladestu rasvkoes.

Mobiilsus pinnases Vees lahustuv, hajub, neutraliseerub.
kanalisatsiooni, .

PBT ja vPvB ekspertiisi tulemused Koostisaineid ei klassifitseerita PBT ja vPvB aineteks.

Oht vee-
keskkonnas.

13.

:

. Keelatud 
, ,

pinnaveekogudesse, looduskeskkonda. : 07 06 rasva, seebi,
pesuvahendite, desinfektsioonivahendite ja kosmeetikavahendite GMTN 

tmed; 20 01 29 * ohtlikke kemikaale sisaldavad pesuvahendid; 20 01 30 
pesuvahendid, 20 01 29.

. Pestud ja kuivatatud pakendei
. : 15 01 02 plastik- (koos 

PET-iga) pakendid; 15 01 10 pakendid, mis sisaldavad ohtlikke keemiliste 
.

14. TRANSPORDIINFO

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

ANO  number Ei kohaldata.

Mitte kahjustada pakendit.

15. REGULATSIOONINFO

Ainete ja segude suhtes kehtivad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad / igusaktid

( ) nr. 551/2009 (25. juuni 2009.aasta),
regulatsiooni (EB) nr. Nr. 648/2004 pesuvahendite kohta, (pindaktiivsetele ainetele 
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)

18. detsembri 2006. ( ) nr. 1907/2006,
registreerimist, hindamist, litsentseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide 
Agentuur, osaliselt muudab Direktiivi 1999/45/ ( ) nr.793/93,
Komisjoni Regulatsioon ( ) nr. 1488/94, 76/769  ja Komisjoni Direktiivid 91/155/ ,
93/67/ , 93/105/ 2000/21/ .

kogu 16. detsembri 2008. ( ) nr. 1272/2008 ainete ja segude 
klassifitseerimise, , millega osaliselt muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks 
Direktiivid 67/548 / 1999/45 / ust ( ) nr. 1907/2006.

(EL) nr. 453/2010, 20. mai 2010.aasta, millega osaliselt muudetakse Euroopa Parlamendi ja 
( ) nr. 1907/2006, , hindamist, litsentseerimist ja piiramist 

(REACH).

HN 23: 2011 .
(heaks kiidetud LV Tervishoiu ministri ja LV sotsiaal- 1. septembri 2011.aasta korraldusega nr. V-
824/A1-389, 2011 nr. 112-5274).

Spetsiaalsete esmaabivahendite,
(heaks kiidetud LV tervishoiuministri 24. detsembri 2003. aasta korraldusega nr. V-769,

2004, nr. 7-157).

Euroopa riikide kokkulepe ohtlike veoste rahvusvaheliste autovedude kohta (ADR).

(kinnitatud Keskkonnaministri 27. juuni 2002. aasta korraldusega 
nr. 348, 2002. nr. 81-3503, muudatused: 2004 Nr. 78-2761; 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).

( 3. mai 2011. aasta korraldusega nr.
D1-368, 2011, nr. 57-2721).

(kinnitatud LV sotsiaalkaitse- 26. novembri 
2007. . A1-331, 2007, nr. 123-5055).

Keemilise ohutuse hindamine Koostises olevatel ainetel on tehtud kemikaaliohutuse hindamine,
kohustuslik.

16. MUU TEAVE

(vt. 3. ):

Met. Corr. 1. , 1. kategooria

Acute Tox. 4. , 4. kategooria.

Skin Corr. 1B, 1C Nahka s , 1B, 1C alamkategooria.

Eye Dam. 1. / , 1. kategooria

STOT SE 3 Spetsiifiline sihtelundi toksilisus ( ), 3. kategooria.
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H290 .

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H314 .

H318 .

H335 .

:

DNEL , .

LD50/ LC50 Kemikaali doos (kontsentratsioon), 50% katseloomade hukku.

NOEC kontsentratsioon, .

PBT: , bioakumuleeruvad ja toksilised kemikaalid.

vPvB .

,
segudega. , mis 

, tervise ja keskkonnakaitse aspektidel. Ohutu , kui on ilmnevad 
uued andmed kemikaalide, , .

.


