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SE�TS�OON �� Ai���s��� �i�� ��i��i�����tt���t�a i���tifits���i�i��

���� Toot�t��is

Toote kood:  Plastisoft REACH N. 01-2119430798-28
Kauplemiskood: A07-025
Tooteseeria:  Tintolav
Keemiline nimetus:   CAS: 28553-12-0 - EC No: 249-079-5 - REACH: 01-2119430798-28

���� Ai�� ��i s��� as�ao�as�� �i��la�s����at�� �as�t�sala� �i�� �as�t�sala�� �i�a �i soo�itata

Pehmendaja plastosad ja kahjustatud PVC
Kasutusala valdkonna:
Tööstuslikud kasutusalad: ainete kasutamine kas ainetena või valmististe koostises* tööstuslikes
tegevuskohtades[SU3], Kutsealased kasutusalad: avalik se ktor (haldus, haridus, meelelahutus, teenindus,
käsitöö)[SU22]
 
Vastunäidustatud kasutused
Mitte kasutada loetlemata eesmärkidel
 

��3� A����� o��t�s�aa��i ta��i�a �o�ta

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.

��4� H��aabit�l�fo�i ���b��

112
16662

SE�TS�OON �� O�t��� i���tifits���i�i��

���� Ai�� ��i s��� �lassifits���i�i��

   CAS 28553-12-0   EINECS 249-079-5   REACH 01-2119430798-28
 
   2.1.1 Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008:
 
   Toode ei vasta ohuklassi liigitamise kriteeriumidele vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja
segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist.
 
   Piktogrammid:
   Puuduvad
 
   Ohuklassi ja kategooria kood(id):
   Ohutu
 
   Ohuteatiste kood(id):
Ohutu
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���� M���ist�s�l�����i�

Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008:
 
Piktogrammi, märksõnade kood(id):
   Puuduvad
 
Ohuteatiste kood(id):
Ohutu
 
Täiendavate ohuteatiste kood(id):
   ei kohaldata
 
Ettevaatusteatised:
   Mitte midagi konkreetset.

��3� M��� o���

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

SE�TS�OON 3� �oostis�t�a�� �oostisai��t� �o�ta

3�� Ai���

   Märgitavad ained puuduvad.

3�� S����

Ebaoluline

SE�TS�OON 4� Es�aabi���t���

4��� Es�aabi���t��t� �i���l��s

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).:
   Peske põhjalikult seebi ja jooksva veega.
 
Otsene kokkupuude silmadega (puhas toode).:
   Peske viivitamatult ja põhjalikult jooksva veega - tehke seda vähemalt 10 minutit.
 
Allaneelamine:
   Ohutu. Võimalik on anda aktiveeritud sütt vees või vedelat parafiini

4��� Ol�lis��a� a���ts�� �a �ilis��a� s���to�i� �i�� ����

   Andmed puuduvad.

4�3� M���� i�as���s� ��lti�at� ���itsii�iabi �a ��i�o�tl��is� �a�ali���s� �o�ta

   Andmed puuduvad.
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SE�TS�OON 5� T�l���st�t�s���t���

5��� T�l���st�t�s�a����i�

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 s����a s�ot�� ��ilis�� o���

   Andmed puuduvad.

5�3� N��a���� t�l�t�����at�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�TS�OON 6� M��t��� ����sli�� satt��is� �o��al ��s��o��a

6��� �si���aits����t���� �aits��a����i� �a toi�i�i�� ���aol��o��as

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

6��� ��s��o��a�aits� ���t���

   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���sta�is- �i�� ���asta�is���to�i� �a -�a����i�

   6.3.1 Ohjeldamiseks:
   Koguge toode võimalusel uuesti kasutamiseks või eemaldamiseks kokku. Võimalusel absorbeerige toode inertse
materjaliga.
   Vältige toote sattumist kanalisatsiooni.
 
   6.3.2 Puhastamiseks:
   Pärast pühkimist peske asjassepuutuvat ala ja materjale veega 
 
   6.3.3 Muu teave:
   Mitte midagi konkreetset.
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6�4� Viit�� �����l� �a����l�

   Täiendavat teavet leiate peatükkidest 8 ja 13

SE�TS�OON 7� ��itl��i�� �a la��sta�i��

7��� O��t� ��itl��is� ta�a�is��s �a�ali��� �tt��aat�sabi����

   Vältige kokkupuudet ja aurude sisse hingamist. Vaadake ka peatükki 8.
   Käsitlemisel on söömine ja joomine keelatud.
   

7��� O��t� la��sta�is� ti��i��s��� s�al��l�as sobi�at�� la��sta�isti��i��s��

   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� E�i�as�t�s

Kutsealased kasutusalad: avalik se ktor (haldus, haridus, meelelahutus, teenindus, käsitöö):
Käsitseda ettevaatlikult.
Sδilitada ventileeritavas kohas eemal mudeli ja seerianumber,
 
Tööstuslikud kasutusalad: ainete kasutamine kas ainetena või valmististe koostises* tööstuslikes tegevuskohtades:
Käsitseda äärmiselt ettevaatlikult.
Hoida hästi ventileeritav ning eemal kuumuse allikatest.

SE�TS�OON 8� �o������t� o��a�i���isi���aits�

8��� �o�t�olli�a�a���t�i�

   Andmed puuduvad.

8��� �o������t� o��a�i��

 
 
Asjakohased tehnilised kontrollid:
Kutsealased kasutusalad: avalik se ktor (haldus, haridus, meelelahutus, teenindus, käsitöö):
Ole erikontrollide planeeritud
 
Tööstuslikud kasutusalad: ainete kasutamine kas ainetena või valmististe koostises* tööstuslikes tegevuskohtades:
Ole erikontrollide planeeritud
 
 
Meetmed isiklikuks kaitseks:
 
   (a) Silmade / näo kaitse
   Tavapärasel kasutamisel ei ole vaja.
 
   (b) Naha kaitse
 
   (i) Käte kaitse
   Tavapärasel kasutamisel ei ole vaja.
 
   (ii) Muu
   Kandke tavapäraseid tööriideid.
 
   (c) Hingamisteede kaitse
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   Tavapärasel kasutamisel ei ole vaja.
 
   (d) Termilised ohud
   Raporteeritavad ohud puuduvad
 
Keskkonna kokkupuudete vältimine:
   Kasutage keskkonna saastamise vältimiseks vastavalt headele tööpraktikatele.
 

SE�TS�OON 9� F��si�alis�� �a ����ilis�� o�a��s��

9��� T�a�� �l�ist� f��si�alist� �a ����ilist� o�a��st� �o�ta

 

V���t�s A�al��si ��i�F��si�alis�� �a ����ilis�� o�a��s��

Välimus värvitu vedelik

Lõhn lõhnatu

Lõhnalävi mitte määratud

pH neutro

Sulamis-/külmumispunkt mitte määratud

Keemise algpunkt ja keemisvahemik mitte määratud

Leekpunkt 200 °C ASTM D92

Aurustumiskiirus mitte asjakohane

Süttivus(tahke,gaasiline) non infiammabile

Ülemine/aluminesüttivus-võiplahvatuspiir mitte määratud

Aururõhk non determinato

Auru tihedus mitte määratud

Suhteline tihedus 0.974 - 0.990 g/cm3

Lahustuvus(ed) lahustuv orgaanilistes lahustites

Vees lahustuvus määratlemata

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) mitte määratud

Isesüttimistemperatuur mitte määratud

Lagunemistemperatuur mitte määratud

Viskoossus mitte määratud

Plahvatusohtlikkus Mitte-plahvatusohtlik

Oksüdeerivad omadused Mitteoksüdeeriva

9��� M�� t�a��

   Andmed puuduvad.

SE�TS�OON �0� P�si��s �a ��a�tsioo�i��i��

�0��� R�a�tsioo�i��i��

   Reaktiivsed ohud puuduvad

�0��� ����ili�� stabiils�s

   Nõuetekohasel käsitsemisel ja hoiundamisel teki ohtlikku reaktsiooni.
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�0�3� O�tli�� ��a�tsioo�i�� ��i�ali���s

   Ohtlikud reaktsioonid puuduvad

�0�4� Ti��i��s��� �i�a t�l�b ��lti�a

   Pole midagi raporteerida

�0�5� �o���sobi�at�� �at���ali�

   Oksüdeerivate mineraalhapete, tugevate oksüdantide kokkupuutel võib süttida.

�0�6� O�tli��� la��saa��s��

   Ettenähtud kasutuse korral ei lagundu.

SE�TS�OON ��� T�a�� to�silis�s� �o�ta

����� T�a�� to�si�oloo�ilist� ������ �o�ta

   ATE oral = ∞
   ATE dermal = ∞
   ATE inhal = ∞
 
(a) akuutne toksilisus: kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
(b) naha söövitamine/ärrituskättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
(c) tõsised kahjustused silmale/ärritus kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
(d) hingamiselundite või naha sensibiliseerimine: 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) reproduktiivne toksilisus: 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) oht sissehingamisel: kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
 
Plastisoft: 
LD50 (rott) suukaudne (mg/kg kehakaal) = 10000
LD50 nahal (rott või jänes) (mg/kg kehakaal) = 3160
CL 50 sisse hingamine (rott) aurud/tolm/udu/suits (mg/l/4h) või gaas (ppmV/4t) = 4,4
 

SE�TS�OON ��� Ö�oloo�ili�� t�a��

����� To�silis�s

Plastisoft: 
C(E)L50 (mg/l) = 74 
 
 
   Kasutage keskkonna saastamise vältimiseks vastavalt headele tööpraktikatele.
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����� P�si��s �a la�������s

   Andmed puuduvad.

���3� Bioa����latsioo�

   Andmed puuduvad.

���4� Lii����s �i��as�s

   Andmed puuduvad.

���5� P�si�at�� bioa����l�����at� �a to�silist� �i�� ���a ��si�at� �a ���a bioa����l�����at� o�a��st�
�i��a�i��

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

���6� M��� �a���li��� �����

   Kahjulikud mõjud puuduvad

SE�TS�OON �3� J��t����itl�s

�3��� J��t��töötl�s���to�i�

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

SE�TS�OON �4� V�o������

�4��� ÜRO ���b�� (UN ���b��)

   Ohtlike kaupade vedu puudutavad regulatsioonid ei ole rakendatavad: teetranspordi korral (ADR), raudteeetranspordi
korral (RID), õhutranspordi korral (ICAO/IATA), meretranspordi korral (IMDG).

�4��� ÜRO ��os� t����s�i��t�s

   Puuduvad

�4�3� T�a�s�o��i o���lass(i�)

   Puuduvad

�4�4� Pa����i����

   Puuduvad

�4�5� ��s��o��ao���

   Puuduvad
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�4�6� E�i�tt��aat�sabi���� �as�ta�at�l�

   Andmed puuduvad.

�4�7� T�a�s�o�ti�i�� �a�tlasti�a �oos��las MARPOL 73�78 �� lisa�a �a �BC �oo���si�a

   Ei ole ette nähtud hulgitranspordiks

SE�TS�OON �5� R���l���i�a� �i��sa�ti�

�5��� Ai��t� �a s����� s��t�s �o�al�ata�a� o��t�s�-� t���is�- �a ��s��o��aalas�� ��s�i��a���i��sa�ti�

   Andmed puuduvad.

�5��� ���i�aalio��t�s� �i��a�i��

   Tarnija on läbi viinud keemilise ohutuse hindamise

SE�TS�OON �6� M�� t�a��

�6��� M�� t�a��

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.


