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SE�TS�OON �� Aine�seg� ning �ri�hing��ette��t�a i�enti�itseeri�ine

���� Tootet�his

Toote kood:  HygienFresh Essenza Talco Fiorentino
Kauplemiskood: A48-025
Tooteseeria:  Hygienfresh

���� Aine ��i seg� as�ao�ase� �in�la�s���rat�� �as�t�sala� ning �as�t�sala�� �i�a ei soo�itata

Lõhnastatud sisuliselt
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� An��e� oh�t�s�aar�i tarni�a �ohta

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��aabitele�oni n��ber

112
16662

SE�TS�OON �� Oht��e i�enti�itseeri�ine

���� Aine ��i seg� �lassi�itseeri�ine

   2.1.1 Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008:
 
   Piktogrammid:
   GHS05, GHS07, GHS09
 
   Ohuklassi ja kategooria kood(id):
   Acute Tox. 4, Skin Sens. 1, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2
 
   Ohuteatiste kood(id):
   H302 - Allaneelamisel kahjulik.
   H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
   H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
   H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
 
 
   Kahjulik toode: mitte alla neelata
   Nahaga kokkupuutel võib toode põhjustada naha sensibiliseerimist.
   Kokkupuutel silmadega tekitab toode tõsiseid kahjustusi, näiteks sarvkesta läbipaistmatust või iirise vigastusi.
   Kuna toode on veeorganismidele toksiline ja pikaajalise mõjuga, on toode keskkonnale ohtlik.
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���� M�rgist�sele�en�i�

Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008:
 
Piktogrammi, märksõnade kood(id):
   GHS05, GHS07, GHS09 - Oht
 
Ohuteatiste kood(id):
   H302 - Allaneelamisel kahjulik.
   H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
   H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
   H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
 
Täiendavate ohuteatiste kood(id):
   ei kohaldata
 
Ettevaatusteatised:
Preventsioon
   P273 - Vältida sattumist keskkonda.
   P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski
Vastus
   P301�P312 - ALLANEELAM�SE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRG�STUSTEA�EKESKUSE
või arstiga.
   P302�P352 - NAHALE SATTUM�SE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.
   P305�P351�P338 - S�LMA SATTUM�SE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada
kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
   P333�P313 - Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
Kõrvaldamine
   P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele/riiklikele eeskirjadele
 
 Sisaldab:
   Poly (oksü-1,2-etaandiüüli), a-hüdroksü-tridetsüül-eo .; �sotridekanool, Etoksüleeritud, �enzyl benzoate, 0028-67-4
Treemoss extract (Evernia Furfuraceae)
28,00% segust koosneb tundmatu toksilisusega komponentidest.
Segu sisaldab 28,00% komponente, mille toksilisus veekeskkonnale on teadmata.
 
 Sisaldab (Reg. EC 648/2004): 
> 30% parfüümid,15% < 30% mitteioonsed pindaktiivsed ained,< 5% Eugenol, Coumarin, �enzyl salicylate, Cinnamyl
alcohol, �soeugenol, Geraniol, Linalool, D-Limonene ((S)-p-menta-1,8-diene), Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene
carboxaldehyde, Citronellol, �enzyl benzoate, 0028-67-4 Treemoss extract (Evernia Furfuraceae)
 
Üksnes kutsealaseks kasutamiseks

��3� M��� oh��

Aine / segu E� sisalda(b) vastavalt määruse(EÜ) nr. 1907/2006, lisale X��� P�T/vPv� aineid
 
Muude ohtude kohane teave puudub

SE�TS�OON 3� �oostis�tea�e �oostisainete �ohta

3�� Aine�

Ebaoluline

3�� Seg��

Ohuteatised leiate täispikkuses peatükist 16
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Aine �ontsentratsio
on

�lassi�i�atsioon �n�ex CAS E�NECS REACh

Poly (oksü-1,2-etaandiüüli),
a-hüdroksü-tridetsüül-eo .;
�sotridekanool, Etoksüleeritud -
FEMA 0

> 20 <= 30% 24938-91-8
Acute Tox. 4, H302;
Eye Dam. 1, H318

2-metüülbutüülsalitsülaadi ja
pentüülsalitsülaadi
reaktsioonimass

> 1 <= 5% 911-280-7
01-2119969
444-27-000

2

Acute Tox. 4, H302;
Aquatic Acute 1,
H400; Aquatic

Chronic 1, H410

2-phenylethanol - FEMA 2858 > 1 <= 5% 60-12-8 200-456-2Eye �rrit. 2, H319

SE�TS�OON 4� Es�aabi�eet�e�

4��� Es�aabi�eet�ete �ir�el��s

Sissehingamine:
   Õhutage ala. Eemaldage saastunud patsient viivitamatult alalt ja hoidke teda hästi ventileeritud ruumis puhkeasendis.
KUTSUGE ARST.
   Hingamise peatumisel sooritage kunstlikku hingamist.
 
Otsene kokkupuude nahaga (puhas toode).:
   Kokkupuutel nahaga pesta kohe rohke seebi ja veega.
 
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:
   Toode on kahjulik ja võib põhjustada pöördumatuid kahjustusi ka pärast ühekordset kokkupuudet neelamisel.
   Mingil juhul ei tohi esile kutsuda oksendamist. Pöörduge koheselt arsti poole.

4��� Ol�lise�a� a���tse� �a hilise�a� s���to�i� ning ����

   Andmed puuduvad.

4�3� M�rge igas�g�se ��lti�at� �e�itsiiniabi �a eri�ohtle�ise �a�ali���se �ohta

ALLANEELAM�SE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRG�STUSTEA�EKESKUSE või arstiga.
Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.

SE�TS�OON 5� T�le��st�t�s�eet�e�

5��� T�le��st�t�s�ahen�i�

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

5��� Aine ��i seg�ga seot�� erilise� oh��

   Andmed puuduvad.



OHUTUSANDMETE LEHT

HygienFresh Essenza Talco Fiorentino

Välja antud 04/07/2017 - ver. 2 kohta 04/07/2017 # 4 / 10

Vastavuses määrusele (EÜ) 2015/830

 

5�3� N��an�e� t�let�r���atele

   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� Meet�e� ��h�sli�� satt��ise �orral �es��on�a

6��� �si���aitse�eet�e�� �aitse�ahen�i� �a toi�i�ine h��aol��orras

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��� �es��onna�aitse �eet�e�

   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��esta�is- ning ��hasta�is�eeto�i� �a -�ahen�i�

   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:
   Pärast pühkimist peske asjassepuutuvat ala ja materjale veega 
 
   6.3.3 Muu teave:
   Mitte midagi konkreetset.

6�4� Viite� ����ele �ag��ele

   Täiendavat teavet leiate peatükkidest 8 ja 13

SE�TS�OON 7� ��itle�ine �a la��sta�ine

7��� Oh�t� ��itle�ise taga�ise�s �a�ali��� ette�aat�sabin���

   Vältige kokkupuudet ja aurude sisse hingamist. Vaadake ka peatükki 8.
   Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski
   Käsitlemisel on söömine ja joomine keelatud.
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   Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
   Saastunud töörõivaid töökohast mitte välja viia.
   

7��� Oh�t� la��sta�ise tingi��se�� sealh�lgas sobi�at�� la��sta�istingi��se�

   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�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������te oh�a�ine�isi���aitse

8��� �ontrolli�ara�eetri�

   Andmed puuduvad.

8��� �o������te oh�a�ine

 
 
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
   Puhta toote käsitlemisel kasutage kaitseprille (prillide separaator) (EN 166).
 
   (b) Naha kaitse
 
   (i) Käte kaitse
   Puhta toote käsitlemisel kasutage keemilise vastupidavusega kaitsekindaid (EN 374-1/EN374-2/EN374-3)
 
   (ii) Muu
   Puhta toote käsitlemisel kasutage nahka täielikult kaitsvat riietust.
 
   (c) Hingamisteede kaitse
   Tavapärasel kasutamisel ei ole vaja.
 
   (d) Termilised ohud
   Raporteeritavad ohud puuduvad
 
Keskkonna kokkupuudete vältimine:
   Kasutage keskkonna saastamise vältimiseks vastavalt headele tööpraktikatele.
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SE�TS�OON 9� F��si�alise� �a �ee�ilise� o�a��se�

9��� Tea�e �l�iste ���si�aliste �a �ee�iliste o�a��ste �ohta

 

V��rt�s Anal��si ��i�F��si�alise� �a �ee�ilise� o�a��se�

Välimus vedelik ooker

Lõhn iseloomulik

Lõhnalävi mitte määratud

pH mitte määratud

Sulamis-/külmumispunkt mitte määratud

Keemise algpunkt ja keemisvahemik > 100 °C

Leekpunkt > 60 °C ASTM D92

Aurustumiskiirus mitte asjakohane

Süttivus(tahke,gaasiline) Mittepõlev

Ülemine/aluminesüttivus-võiplahvatuspiir mitte määratud

Aururõhk mitte määratud

Auru tihedus mitte määratud

Suhteline tihedus 0,980 - 1,020 g /cm3

Lahustuvus(ed) Vees ja orgaanilistes lahustites

Vees lahustuvus lahustuv

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi) mitte määratud

�sesüttimistemperatuur mitte määratud

Lagunemistemperatuur mitte määratud

Viskoossus mitte määratud

Plahvatusohtlikkus Mitte-plahvatusohtlik

Oksüdeerivad omadused Mitteoksüdeeriva

9��� M�� tea�e

VOC sisu kasutamise tingimused: 25,47 %
 
 
 

SE�TS�OON �0� P�si��s �a rea�tsiooni��i�e

�0��� Rea�tsiooni��i�e

   Reaktiivsed ohud puuduvad

�0��� �ee�iline stabiils�s

   Nõuetekohasel käsitsemisel ja hoiundamisel teki ohtlikku reaktsiooni.

�0�3� Ohtli�e rea�tsiooni�e ��i�ali���s

   Ohtlikud reaktsioonid puuduvad
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�0�4� Tingi��se�� �i�a t�leb ��lti�a

   Pole midagi raporteerida

�0�5� �o���sobi�at�� �ater�ali�

   Oksüdeerivate mineraalhapete kokkupuutel võib süttida.

�0�6� Ohtli��� lag�saa��se�

   Ettenähtud kasutuse korral ei lagundu.

SE�TS�OON ��� Tea�e to�silis�se �ohta

����� Tea�e to�si�oloogiliste �����e �ohta

   ATE(mix) oral = 1.050,5 mg/kg
   ATE(mix) dermal = 79.686,1 mg/kg
   ATE(mix) inhal = ∞
 
(a) akuutne toksilisus: Kahjulik toode: mitte alla neelata
(b) naha söövitamine/ärrituskättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
(c) tõsised kahjustused silmale/ärritus Kokkupuutel silmadega tekitab toode tõsiseid kahjustusi, näiteks sarvkesta
läbipaistmatust või iirise vigastusi.
(d) hingamiselundite või naha sensibiliseerimine: Nahaga kokkupuutel võib toode põhjustada naha sensibiliseerimist.
(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.
 
   Seotud piiratud ainetega:
2-metüülbutüülsalitsülaadi ja pentüülsalitsülaadi reaktsioonimass: 
LD50 (rott) suukaudne (mg/kg kehakaal) = 2000
 
2-phenylethanol: 
LD50 (rott) suukaudne (mg/kg kehakaal) = 1790
LD50 nahal (rott või jänes) (mg/kg kehakaal) = 806
 

SE�TS�OON ��� Ö�oloogiline tea�e

����� To�silis�s

   Seotud piiratud ainetega:
Poly (oksü-1,2-etaandiüüli), a-hüdroksü-tridetsüül-eo .; �sotridekanool, Etoksüleeritud:
Äge mürgine toime kalade puhul
 96 h LC50: 7.5 mg/l-lepomismacrochirus (�luegill sunfish)
Kahjulik kala.
 
96 h LC50: 12 mg/l-Danio rerio (sebrakala)
Meetod: OECD kontrollisuunistes 203
Kahjulik kala.
 
Äge mürgine toime daphnia ja muud veeselgrootud.
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Tridecyl alkohol-elu: LC50 48 h: 4,7 mg/l Daphnia magna (vee Kirp)
Meetod: OECD kontrollisuunistes 202
Mürgine veeselgrootute puhul.
 
Mürgine toime veekeskkonnas taimed
Tridecyl alkoholi ErC50 elu:-72 h: 17 mg/l Scenedesmus subspicatus
Kahjulike vetikate.
C(E)L50 (mg/l) = 4,7 
 
 
 
   Kuna toode on akuutsel kokkupuutel veeorganismidele toksiline, on toode keskkonnale ohtlik.
 
   Kasutage keskkonna saastamise vältimiseks vastavalt headele tööpraktikatele.
 

����� P�si��s �a lag�n����s

   Seotud piiratud ainetega:
Poly (oksü-1,2-etaandiüüli), a-hüdroksü-tridetsüül-eo .; �sotridekanool, Etoksüleeritud:
Stoffet opfylder kriterierne for fuldstændig aerob bionedbrydelighed og
let bionedbrydelighed
 

���3� Bioa����latsioon

   Andmed puuduvad.

���4� Lii����s �innases

   Andmed puuduvad.

���5� P�si�ate� bioa����leer��ate �a to�siliste ning ��ga ��si�ate �a ��ga bioa����leer��ate o�a��ste
hin�a�ine

Aine / segu E� sisalda(b) vastavalt määruse(EÜ) nr. 1907/2006, lisale X��� P�T/vPv� aineid
 
 

���6� M��� �ah��li��� �����

   Kahjulikud mõjud puuduvad

SE�TS�OON �3� J��t�e��itl�s

�3��� J��t�etöötl�s�eeto�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. Saatke volitatud jäätmetehastesse või tuhastamisele kontrollitud oludes. Käituge vastavalt
kehtivatele kohalikele ja riiklikele reeglitele

SE�TS�OON �4� Veon���e�

�4��� ÜRO n��ber (UN n��ber)

ADR/R�D/�MDG/�CAO-�ATA: 3082
 
ADR vabastus järgnevatele omadustele vastavuse tõttu: 
Kombineeritud pakendid: seesmise pakendi kohta 5 Lpakendi kohta 30 Kg
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Seesmised pakendid on pakendatud õhukindlalt või venitamisega alustele: seesmise pakendi kohta 5 Lpakendi kohta
20 Kg
 

�4��� ÜRO �eose t�nn�sni�et�s

ADR/R�D/�MDG: ENV�RONMENTALLY HAZARDOUS SU�STANCE, L�QU�D, N.O.S. (Coumarin, �enzyl salicylate,
bornan-2-one, 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one,
[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one,
Dipenteen, 4-tert-�utylcyclohexyl acetate, cineole,
1-(2,3,8,8-Tetramethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-yl)ethanone, p-kresool)
�CAO-�ATA: ENV�RONMENTALLY HAZARDOUS SU�STANCE, L�QU�D, N.O.S. (Coumarin, �enzyl salicylate,
bornan-2-one, 1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-hexamethyl-2-naphthyl)ethan-1-one,
[3R-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one,
dipentene, 4-tert-�utylcyclohexyl acetate, cineole,
1-(2,3,8,8-Tetramethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydronaphthalen-2-yl)ethanone, p-cresol)

�4�3� Trans�or�i oh��lass(i�)

ADR/R�D/�MDG/�CAO-�ATA: Klass: 9
ADR/R�D/�MDG/�CAO-�ATA: Etikett: Onu
ADR: Tunneli piirangukood : --
ADR/R�D/�MDG/�CAO-�ATA: Piiratud kogused  : 5 L
�MDG - EmS : F-A, S-F

�4�4� Pa�en�ir�h�

ADR/R�D/�MDG/�CAO-�ATA: ���

�4�5� �es��onnaoh��

ADR/R�D/�CAO-�ATA: Toode on keskkonnaohtlik
�MDG: Merd saastavad ained: Jah

�4�6� Eriette�aat�sabin��� �as�ta�atele

   Andmed puuduvad.

�4�7� Trans�orti�ine �ahtlastina �oos��las MARPOL 73�78 �� lisaga �a �BC �oo�e�siga

   Ei ole ette nähtud hulgitranspordiks

SE�TS�OON �5� Reg�leeri�a� �ig�sa�ti�

�5��� Ainete �a seg��e s�htes �ohal�ata�a� oh�t�se-� ter�ise- �a �es��onnaalase� ees�ir�a���ig�sa�ti�

Seveso kategooria: 
   E2 - Keskkonnaoht
 
MÄÄRUS (EL) nr 1357/2014 - jäätmeid:
HP4 - Ärritav — nahka ärritav ja silmi kahjustav
HP14 - Keskkonnaohtlik

�5��� �e�i�aalioh�t�se hin�a�ine

   Tarnija on läbi viinud keemilise ohutuse hindamise

SE�TS�OON �6� M�� tea�e



OHUTUSANDMETE LEHT

HygienFresh Essenza Talco Fiorentino
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Vastavuses määrusele (EÜ) 2015/830

�6��� M�� tea�e

Kokkupuute ohud on toodud punktis 3
   H302 = Allaneelamisel kahjulik.
   H318 = Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
   H400 = Väga mürgine veeorganismidele.
   H410 = Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
   H319 = Põhjustab tugevat silmade ärritust.
 
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.


