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SE�TSIOON 1� Ai������� �i�� �ri��i�����tt���t�� id��ti�it���ri�i��

1�1� Toot�t��i�

Toote kood:  Ipoclorito di Sodio 14-15%
Kauplemiskood: A30-005
Tooteseeria:  Tintolav

1��� Ai�� ��i ���� ����o����d �i�dl������r�t�d ����t���l�d �i�� ����t���l�d� �id� �i �oo�it�t�

<Kasuta>
Kasutusvaldkonnad:
Tööstuslikuks otstarbeks [SU3], professionaalseks kasutuseks [SU22]
 
Kasutamine, mida ei soovitata kasutada
Ärge kasutage muuks kui näidatud kasutuseks

1�3� A�d��d o��t�����rdi t�r�i�� �o�t�

Tintolav s.r.l. - Via M. D' Antona 7 - 10028 Trofarello (TO)  Tel. 011/649.68.27 Fax 011/649.67.42
 
Email: info@tintolav.com - Sito internet: www.tintolav.com
 
Email tecnico competente: a.conedera@tintolav.com
 
Riiklik kontaktisik: Häirekeskuse number 
Mürgistusteabekeskuse number 
 active for 24 hour in all days.

1�4� H�d��bit�l��o�i ���b�r

112
16662

SE�TSIOON �� O�t�d� id��ti�it���ri�i��

��1� Ai�� ��i ���� �l���i�it���ri�i��

   2.1.1 Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008:
 
   Piktogrammid:
   GHS05, GHS09
 
   Ohuklassi ja kategooria kood(id):
   Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2
 
   Ohuteatiste kood(id):
   H290 - Võib söövitada metalle.
   H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi
   H400 - Väga mürgine veeorganismidele. (1)
   H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
 
 
   Toode võib olla metalle söövitav
   Söövitav toode: põhjustab tõsiseid nahapõletusi ja silmakahjustusi.
   Kuna toode on veeorganismidele väga toksiline, on toode keskkonnale ohtlik.
   Kuna toode on veeorganismidele toksiline ja pikaajalise mõjuga, on toode keskkonnale ohtlik.
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���� M�r�i�t���l����did

Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008:
 
Piktogrammi, märksõnade kood(id):
   GHS05, GHS09 - Oht
 
Ohuteatiste kood(id):
   H290 - Võib söövitada metalle.
   H314 - Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi
   H410 - Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
 
Täiendavate ohuteatiste kood(id):
   EUH031 - Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas
 
Ettevaatusteatised:
Preventsioon
   P260 - Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.
   P264 - Pärast käitlemist pesta hoolega rohke vee ja seebiga
   P273 - Vältida sattumist keskkonda.
   P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski
Vastus
   P303+P361+P353 - NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta.
Loputada nahka veega [või loputada duši all].
   P305+P351+P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada
kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
   P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
   P391 - Mahavoolanud toode kokku koguda.
Kõrvaldamine
   P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele
 
 Sisaldab:
   Naatriumhüpoklorit
 
 Sisaldab (Reg. EC 648/2004): 
15% < 30% klooripõhised pleegitusained
 
Üksnes kutsealaseks kasutamiseks

��3� M��d o��d

Aine / segu EI sisalda(b) vastavalt määruse(EÜ) nr. 1907/2006, lisale XIII PBT/vPvB aineid
 
Muude ohtude kohane teave puudub
 

SE�TSIOON 3� �oo�ti��t���� �oo�ti��i��t� �o�t�

3�1 Ai��d

Ebaoluline

3�� S���d

Ohuteatised leiate täispikkuses peatükist 16
 
Märkus B - Mõningaid aineid (happed, alused jne) turustatakse erineva sisaldu- sega vesilahustena ja seetõttu tuleb
need lahused erinevalt klassifit- seerida ja märgistada, sest oht on eri sisalduste puhul erinev. 3. osa kannetel, millele
on lisatud märkus B, on järgmist tüüpi üldnimetus: „lämmastikhape ... %”. Sellisel juhul peab tarnija märkima etiketile
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lahuse sisalduse prot- sendi. Kui pole teisiti märgitud, eeldatakse, et sisaldus arvutatakse massiprotsendina.
 
 

Ai�� �o�t���tr�t�io

o�[w�w]
�l���i�i��t�ioo� I�d�x CAS EINECS REAC�

Naatriumhüpoklorit

Märkus:  B
>= 15 < 25% 017-011-00-1 7681-52-9 231-668-3

01-2119488

154-34

EUH031; Skin Corr.

1B, H314; Eye Dam.

1, H318; Aquatic

Acute 1, H400;

Aquatic Chronic 1,

H410

Limits: , EUH031 %C

>=5;  10

SE�TSIOON 4� E����bi���t��d

4�1� E����bi���t��t� �ir��ld��

Sissehingamine:
   Õhutage ala. Eemaldage saastunud patsient viivitamatult alalt ja hoidke teda hästi ventileeritud alal puhkeasendis.
Halva enesetunde korral pöörduge arsti poole.
 
Otsene kokkupuude nahaga (puhas toode).:
   Eemaldage saastunud riided viivitamatult.
   Nahale sattumisel pesta kohe rohke vee ja seebiga.
   Võtke viivitamatult ühendust arstiga
 
Otsene kokkupuude silmadega (puhas toode).:
   Peske viivitamatult ja põhjalikult jooksva veega, hoides silmalaugusid avatuna vähemalt 10 minutit. Seejärel kaitske
silmad kuiva ja steriilse sidemega. Pöörduge koheselt arsti poole
   Ärge kasutage enne silmaarstiga konsulteerimist mistahes silmatilku või määrdeid.
 
Allaneelamine:
   Jooge munavalgega vett; ärge andke bikarbonaate.
   Mingil juhul ei tohi esile kutsuda oksendamist. Pöörduge koheselt arsti poole.

4��� Ol�li����d ����t��d �� �ili����d ���pto�id �i�� ����

   Andmed puuduvad.

4�3� M�r�� i�������� ��lti��t� ��dit�ii�i�bi �� �ri�o�tl��i�� ����li����� �o�t�

Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SE�TSIOON 5� T�l����t�t�����t��d

5�1� T�l����t�t�������did

Soovituslikud tulekustutusvahendid:
   veepihusti, CO2, kuivad kemikaalid, sõltuvalt tulekahjuga haaratud materjalidest.
 
Välditavad tulekustutusvahendid:
   Veejoad. Kasutage veejugasid üksnes tulega kokku puutuvate pakendite pinna jahutamiseks.

5��� Ai�� ��i ������ ��ot�d �rili��d o��d

   Andmed puuduvad.
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5�3� N����d�d t�l�t�r����t�l�

   Kasutage hingamisaparaadi kaitsevahendeid
   Kaitsekiiver ja täielik kaitseriietus.
   Veejugasid saab kasutada kustutustöödel osalevate inimeste kaitseks
   Võite kasutada ka isiklikku respiraaorit, eriti töötades suletud või piiratud ventilatsiooniga alas ja juhul, kui kasutate
halogeniseeritud kustuteid (Halon 1211 fluobreen, Solkan 123, NAF, jne...)
   Jahutage pakendeid veepihustiga

SE�TSIOON 6� M��t��d �����li�� ��tt��i�� �orr�l �����o�d�

6�1� I�i����it�����t��d� ��it�������did �� toi�i�i�� ��d�ol��orr��

6.1.1. Tavapersonal:
Lahkuge leket või eraldumist ümbritsevalt alalt. Mitte suitsetada
Kandke maski, kindaid ja kaitseriietust.
 
6.1.2. Päästetöötajad:
Kandke maski, kindaid ja kaitseriietust. 
Eemaldage kõik katmata leegid ja võimalikud süttimisallikad. Suitsetamine on keelatud.
Vajalik on piisav ventilatsioon.
Evakueerige ohustatud ala ning vajadusel konsulteerige eksperdiga.
 

6��� �����o�����it�� ���t��d

   Piirake mahavool pinnase või liivaga.
   Kui toode sattus veevoolu või kanalisatsiooni või on saastanud pinnast või taimestikku, teavitage asjakohaseid
ametivõime.
   Vabanege jäätmetest vastavuses regulatsioonidega

6�3� T����t��i�- �i�� p����t��i����todid �� -�����did

   6.3.1 Ohjeldamiseks:
   Koguge toode kiirelt, kandke maski ja kaitseriietust
   Koguge toode võimalusel uuesti kasutamiseks või eemaldamiseks kokku. Võimalusel absorbeerige toode inertse
materjaliga.
   Vältige toote sattumist kanalisatsiooni.
 
   6.3.2 Puhastamiseks:
   kasutage absorbeerivat pulbrit või absorbeerivat materjali, mis sobib hüpokloritidega
   Pärast pühkimist peske asjassepuutuvat ala ja materjale veega 
 
   6.3.3 Muu teave:
   kasutage absorbeerivat pulbrit või absorbeerivat materjali, mis sobib hüpokloritidega
 

6�4� Viit�d ���d�l� ����d�l�

   Täiendavat teavet leiate peatükkidest 8 ja 13

SE�TSIOON 7� ��itl��i�� �� l�d��t��i��

7�1� O��t� ��itl��i�� t����i���� ����li��d �tt����t���bi���d

   Vältige kokkupuudet ja aurude sisse hingamist. Vaadake ka peatükki 8.
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   Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski
   Eluruumides ei tohi kasutada suurtel aladel.
   Käsitlemisel on söömine ja joomine keelatud.
   

7��� O��t� l�d��t��i�� ti��i����d� ���l��l��� �obi��t�d l�d��t��i�ti��i����d

   Hoidke tugevalt suletud originaalpakendis. Ärge hoidke avatud või märgistamata pakendites.
   Hoidke pakendeid otse, vältides võimalikke kukkumisi või kokkupõrkeid.
   Hoidke jahedas, eemal soojusallikatest ja otsesest päikesevalgusest.

7�3� Eri����t��

Tööstuslikuks otstarbeks:
Käsitsege äärmiselt ettevaatlikult.
Hoida hästi ventileeritavas kohas ja soojusallikatest eemal.
 
Professionaalsed kasutusalad:
Käsitsege ettevaatlikult.
Hoida ventileeritavas kohas, soojusallikatest eemal,
Hoida pakend tihedalt suletuna.

SE�TSIOON 8� �o���p��t� o����i���i�i����it��

8�1� �o�trollip�r����trid

   Seotud piiratud ainetega:
Naatriumhüpoklorit:
ÄGEDA ohu/sümptomid sissehingamisel köha. Kurguvalu. 
NAHA punetus. Valu. 
SILMADE punetus. Valu. 
ALLANEELAMINE kõhuvalu. Põletustunne. Köha. Kõhulahtisus. Kurguvalu. Oksendamine.
 
Kirjeldus: DNEL (EÜ) parameeter: termine_Inalazione_Lavoratori hinna: sistemici_Breve mõju 3,1 mg/m3
Kirjeldus: DNEL (EÜ) parameeter: termine_Inalazione_Lavoratori hinna: locali_Breve mõju 3,1 mg/m3
Kirjeldus: DNEL (EÜ) parameeter: sistemici_Lungo mõju termine_Inalazione_Lavoratori väärtus: 1,55 mg/m3
Kirjeldus: DNEL (EÜ) parameeter: termine_Inalazione_Popolazione hinna: locali_Breve mõju 3,1 mg/m3
Spetsifikatsioon: DNEL (EÜ) parameeter: sistemici_Lungo mõju termine_Inalazione_Popolazione väärtus: 1,55 mg/m3
spetsifikatsioon: DNEL E? parameeter: suuline väärtus: 0.26 mg/kg spetsifikatsioon: PNEC STP (EÜ) väärtus: 0,03 mg/l
kirjelduse: PNEC (EÜ): heitkoguste seosetud parameetri väärtus: 0.26 Ng/l
Kirjeldus: PNEC (EÜ) parameeter: suuline väärtus: 11.1 mg/kg
Spetsifikatsioon: PNEC (EÜ): magevee parameetriväärtus: 0.21 Ng/l spetsifikatsioon: PNEC E? parameeter: väärtus:
0.042 merevee Ng/l
 
 - Aine: Naatriumhüpoklorit
DNEL
systémové účinky dlouhodobé pracovníci vdechování = 1,55 (mg/m3)
systémové účinky dlouhodobé spotřebitelé vdechování = 1,55 (mg/m3)
systémové účinky krátkodobé pracovníci vdechování = 3,1 (mg/m3)
systémové účinky krátkodobé spotřebitelé orální = 0,26 (mg/kg bw/day)
lokální účinky dlouhodobé pracovníci vdechování = 1,55 (mg/m3)
lokální účinky krátkodobé pracovníci vdechování = 3,1 (mg/m3)
lokální účinky krátkodobé spotřebitelé vdechování = 3,1 (mg/m3)
PNEC
sladká voda = 0,00021 (mg/l)
sedlina sladká voda = 0,21 (mg/kg/sedlina)
mořská voda = 0,000042 (mg/l)
občasné emise = 0,00026 (mg/l)
STP = 0,03 (mg/l)
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8��� �o���p��t� o����i��

 
 
Asjakohane tehniline kontroll:
Kandke kaitseprille ja maski
 
 
Tööstuslikuks otstarbeks:
Spetsiifilist kontrolli pole oodata
 
Professionaalsed kasutusalad:
Spetsiifilist kontrolli pole oodata
 
 
Individuaalsed kaitsemeetmed:
 
     a) Silmade / näokaitse
   Kandke kaitseprille ja maski
 
   b) Naha kaitse
 
       i) Käte kaitse
   Käidelda kinnastega. Kindad tuleb enne kasutamist kontrollida. Kasutage tehnikat
sobib kinnaste eemaldamiseks (kinda välispinda puutumata), et vältida
selle toote kokkupuude nahaga Pärast kasutamist järgige saastunud kindaid
kehtivate õigusaktide ja heade laboritavade osas. Peske ja kuivatage käed.
Valitud kaitsekindad peavad vastama EL direktiivi 89/686 / EMÜ nõuetele e
sellest tulenevad EN 374 standardid.
Täielik kontakt
Materjal: Nitriilkummi
minimaalne paksus: 0,11 mm
läbimurre aeg: 480 min
Sobiva kinda valik sõltub mitte ainult materjalist, vaid ka muudest kvaliteedinäitajatest, mis erinevad tootjatel.
Kasutatavate kinnaste tüübi valimiseks pöörduge kinnaste tarnija / tootja poole.
Järgige kinnaste tarnija antud läbilaskvuse ja läbimurdeaja juhiseid.
 
       ii) muu
   Puhta toote käsitsemisel kandke nahka täielikult kaitsvaid rõivaid.
 
     c) Hingamisteede kaitse
   Kasutage piisavat hingamisteede kaitset (EN 14387: 2008)
 
     d) Termilised ohud
   Pole ohtu teatada
 
Kokkupuute ohjamine keskkonnale:
   Kasutage vastavalt headele tavadele, vältides toote keskkonda hajutamist.

SE�TSIOON 9� F���i��li��d �� ����ili��d o��d���d

9�1� T���� �ldi�t� ����i��li�t� �� ����ili�t� o��d��t� �o�t�

 

V��rt�� A��l���i ��i�F���i��li��d �� ����ili��d o��d���d

Välimus vedel

Värv õlgkollane

Geowin SDS rel. 10 - Use - Industrial
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V��rt�� A��l���i ��i�F���i��li��d �� ����ili��d o��d���d

Lõhn iseloomulik

Lõhnalävi mitte määratud

pH 12-14

Sulamis-/külmumispunkt -20 °C

Keemise algpunkt ja keemisvahemik > 100 °C

Leekpunkt > 60 °C ASTM D92

Aurustumiskiirus mitte asjakohane

Süttivus(tahke,gaasiline) mitte asjakohane

Ülemine/aluminesüttivus-võiplahvatuspiir mitte määratud

Aururõhk 17,4 - 20 hPa @ 20 °C

Auru tihedus mitte määratud

Suhteline tihedus 1.15 130 gr/cm3

Lahustuvus(ed) Vees täielikult lahustuv

Vees lahustuvus 293 gr/l

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) -3,420

Isesüttimistemperatuur mitte määratud

Lagunemistemperatuur mitte määratud

Viskoossus 6,2 - 6,6 mPa.s

Plahvatusohtlikkus Mitte-plahvatusohtlik

Oksüdeerivad omadused Mitteoksüdeeriva

9��� M�� t����

VOC sisu kasutamise tingimused: 0,00 %
 
 
 

SE�TSIOON 10� P��i��� �� r���t�ioo�i��i��

10�1� R���t�ioo�i��i��

   Reaktiivsed ohud puuduvad

10��� ����ili�� �t�biil���

   Nõuetekohasel käsitsemisel ja hoiundamisel teki ohtlikku reaktsiooni.

10�3� O�tli�� r���t�ioo�id� ��i��li����

   Ohtlikud reaktsioonid puuduvad

10�4� Ti��i����d� �id� t�l�b ��ltid�

   Seotud piiratud ainetega:
Naatriumhüpoklorit:
Valguse ja kuumuse käes. Avatud mahuti.
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10�5� �o����obi��t�d ��t�r��lid

   Hapete, amiidide, alifaatsete ja aromaatsete amiinide, karbamaatide, halogeniseeritud ainete, isotsüanaatide,
orgaaniliste sulfiidide, nitriilide, orgaaniliste fosfaatide, anorgaaniliste sulfiidide, polümeeritavate ainete kokkupuutel võib
eraldada toksilisi gaase.
   Kokkupuutel muude ainetega võib lihtsalt süttida.

10�6� O�tli��d l������d���d

   Ettenähtud kasutuse korral ei lagundu.

SE�TSIOON 11� T���� to��ili���� �o�t�

11�1� T���� o���l���id� �o�t�� ���� ��� o� ���r�tl�t�d ���r���� (EÜ) �r 1�7���008

   ATE(mix) oral = ∞
   ATE(mix) dermal = ∞
   ATE(mix) inhal = ∞
 
(a) akuutne toksilisus: kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
   (b) nahasöövitus/-ärritus: Söövitav toode: põhjustab tõsiseid nahapõletusi ja silmakahjustusi.
   (c) raske silmakahjustus/silmade ärritus: Söövitav toode: põhjustab tõsiseid nahapõletusi ja silmakahjustusi.
   (d) hingamisteedevõinahasensibiliseerimine: kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid
täidetud.
(e) sugurakkude mutageensus: kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
(f) kantserogeensus: kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
   (g) reproduktiivtoksilisus: kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
(h) ühekordse kokkupuute toksilisus üksikule organile (STOT): kättesaadavate andmete põhjal ei ole
klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
(i) korduva kokkupuute toksilisus üksikule organile (STOT):kättesaadavate andmete põhjal ei ole
klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
   (j) hingamiskahjustus: kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
 
   Seotud piiratud ainetega:
Naatriumhüpoklorit:
KOKKUPUUTEVIISE: aine võib imenduda kehasse oma aerosooli sissehingamisel ja allaneelamisel. 
SISSEHINGAMISEL riski: puudub võimalus märkida kiirusest, millega ta jõuab kahjulike saastumist õhu temperatuuril
20 C. aine aurustumise tõttu 
Lühiajalise kokkupuute mõjude: aine tekitab ärritavad silmadele, nahale ja hingamisteedesse mõju korduv
KOKKUPUUDE või pikaajalise korduv või pikaajaline Kontakt võib põhjustada naha. 
 
ÄGEDA ohu/sümptomid sissehingamisel köha. Kurguvalu. 
NAHA punetus. Valu. 
SILMADE punetus. Valu. 
ALLANEELAMINE kõhuvalu. Põletustunne. Köha. Kõhulahtisus. Kurguvalu. Oksendamine.
Kirjeldus: LC50 sissehingamisel manustamisviis: katse liik: rott (emane): 10,5 > väärtus mg/l. test: 1:0
Spetsifikatsioon: LD50 kaudu Suukaudne manustamine: katsealused liigid: rott (meessoost) väärtus: > 1 100 mg / kg
spetsifikatsioon: LD50 naha kaudu omastamise: katsealused liigid: küülik väärtus: > 20000 mg / kg
LD50 (rott) suukaudne (mg/kg kehakaal) = 5000
LD50 nahal (rott või jänes) (mg/kg kehakaal) = 10000
CL 50 sisse hingamine (rott) aurud/tolm/udu/suits (mg/l/4h) või gaas (ppmV/4t) = 10,5
 

11��� T���� ���d� o�t�d� �o�t�

   Andmed puuduvad.

SE�TSIOON 1�� Ö�oloo�ili�� t����
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1��1� To��ili���

   Seotud piiratud ainetega:
Naatriumhüpoklorit:
Aine, mürgine veeorganismidele.
Aine osutus väga mürgine, kui kohaldada vahetult kaheksa liiki taimede lehed lehed; põhjustatud kloroosi, nekroos
lehed ekstsisioon ja pärast ühtse taotluse
 
Kirjeldus: Paramettro: Alga LC50 Tähk spicatum väärtus 0,1-0,4 mg/l. test: 96 h
Kirjeldus: Paramettro: Daphnia EC50 Daphnia magna = väärtus 0,01-0,1 mg/l. test: 48 h
Kirjeldus: Paramettro: kala LC50 väärtus = 0,01-0,1 mg/l. test: 96 h
Antibakteriaalne mürgine
Kirjeldus: EC 50 ca väärtus. 0,03 mg/l. test: 7 päeva
C(E)L50 (mg/l) = 0,04 10 
 
 
 
   Kuna toode on akuutsel kokkupuutel veeorganismidele väga toksiline, on toode keskkonnale ohtlik.
   Kuna toode on akuutsel kokkupuutel veeorganismidele toksiline, on toode keskkonnale ohtlik.
 
   Kasutage keskkonna saastamise vältimiseks vastavalt headele tööpraktikatele.

1���� P��i��� �� l����d����

   Seotud piiratud ainetega:
Naatriumhüpoklorit:
Laguneb valguse.
Püsivus suureneb väheneb kontsentratsioon, valguse, soojuse ja saastumise, metallid.
Lagunevad süsinikdioksiidi õhku aktsia kohta.
Veevaba vorm plahvatusohtlikud.
 

1��3� Bio�����l�t�ioo�

   Andmed puuduvad.

1��4� Lii����� pi������

   Andmed puuduvad.

1��5� P��i��t�� bio�����l��r���t� �� to��ili�t� �i�� ���� p��i��t� �� ���� bio�����l��r���t� o��d��t�
�i�d��i��

   PBT/vPvB koostisosi ei ole 

1��6� E�do�rii���id ��ir�id p�����t���d o��d���d

   Andmed puuduvad.

1��7� M�� �����li� ����

   Kahjulikud mõjud puuduvad

SE�TSIOON 13� J��t����itl��
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13�1� J��t��töötl�����todid

   Ärge taaskasutage tühje pakendeid. Vabanege neist vastavalt kehtivatele regulatsioonidele. Mistahes allesjäänud
toodetest tuleb vabaneda vastavalt rakendatavatele regulatsioonidele, pöördudes asjakohaste ettevõtete poole.
   Võimaluse korral taastage. Saatke volitatud jäätmetehastesse või tuhastamisele kontrollitud oludes. Käituge vastavalt
kehtivatele kohalikele ja riiklikele reeglitele

SE�TSIOON 14� V�o���d�d

14�1� ÜRO ���b�r ��i ID ���b�r

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: 1791
 
Järgnevate tunnuste kohal ADR vabastus: 
Kombineeritud pakendid: seesmise pakendi kohta 1 Lpakendi kohta 30 Kg
Seesmised pakendid on pakendatud õhukindlalt või venitamisega alustele: seesmise pakendi kohta 1 Lpakendi kohta
20 Kg

14��� ÜRO ��o�� t������i��t��

ADR/RID/IMDG: IPOCLORITO IN SOLUZIONE
ADR/RID/IMDG: HYPOCHLORITE SOLUTION
ICAO-IATA: HYPOCHLORITE SOLUTION

14�3� Tr���pordi o���l���(id)

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Klass: 8
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Etikett: 8+Ambiente
ADR: Tunneli piirangukood : E
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Piiratud kogused  : 1 L
IMDG - EmS : F-A, S-B

14�4� P����dir���

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: II

14�5� �����o���o��d

ADR/RID/ICAO-IATA: Toode on keskkonnaohtlik
IMDG: Merd saastavad ained: Jah

14�6� Eri�tt����t���bi���d ����t���t�l�

   Andmed puuduvad.

14�7� M��tl��ti ��r���d� �oo���l�� R���������li�� M�r�or���i��t�ioo�i do�����tid���

   Ei ole ette nähtud hulgitranspordiks

SE�TSIOON 15� R���l��ri��d �i�����tid

15�1� Ai��t� �� ����d� ���t�� �o��ld�t���d o��t���-� t�r�i��- �� �����o����l���d ����ir��d��i�����tid

Seveso kategooria: 
   E1 - Keskkonnaoht
 
MÄÄRUS (EL) nr 1357/2014 - jäätmeid:
HP8 - Söövitav
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HP14 - Keskkonnaohtlik
 

15��� ���i���lio��t��� �i�d��i��

   Tarnija on läbi viinud keemilise ohutuse hindamise

SE�TSIOON 16� M�� t����

16�1� M�� t����

Kokkupuute ohud on toodud punktis 3
   H314 = Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi
   H318 = Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
   H400 = Väga mürgine veeorganismidele.
   H410 = Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
 
Klassifikatsioon tuginedes segu kõigi komponentide andmetele
 
Peamised viited normidele:
Direktiivi 1999/45/EÜ
Direktiiv 2001/60/EÜ
Määruses 1272/2008/EÜ
Määrus 2010/453/EÜ
 
***Siin esitatud informatsioon põhineb meie teadmisi eespool nimetatud kuupäeval.
Ainult toote seotud ja moodustavad kindla kvaliteedi garantii.
See on Kasutaja kohustatud tagama, et need on asjakohane ja täielik teave konkreetsete kasutusala.
Andmete leht tühistab ja asendab kõik varasemad väljaanded.
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