UBP-110 SL
Ohutuskaart

vastavuses määrusega (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) koos selle muudatusega määrusega (EL) 2015/830
Väljaandmiskuupäev: 28.01.2019 Versioon: 1.0

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine
1.1.

Tootetähis

Toote vorm

: Segu

Kaubanduslik nimetus

: UBP-110 SL

Tooteliik

: Väetis

1.2.

Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

1.2.1.

Vastavad identifitseeritud kasutajad

Tööstusliku/Profesionaalse kasutuse
spetsifikatsioon

: Tööstuslik
Ainult profesionaalseks kasutamiseks.

Kindlaksmääratud kasutusalad

: Põllumajandusväetis (lahjendatakse veega vastavalt kasutusjuhisele).

1.2.2.

Mittesoovitatavad kasutusalad

Lisateave puudub
1.3.

Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Importeja / maaletoja
Pro Farm Oü
J Poska TN 28-4
10150 Tallinn - Estonia
T +(358)40-756-6644
info@profarm.org
1.4.

Hädaabitelefoninumber

Hädaabitelefon

: 112 (24 h) - kohaldatavate ELi riikides vaid

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine
2.1.

Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008
Klassifitseerimata.
Kahjulikud füüsikalis-keemilised mõjud, kahjulik mõju inimtervisele ja keskkonnale
Lisateave puudub.
2.2.

Märgistus etiketil

Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) Nr. 1272/2008 [CLP]
Toodet ei klassifitseerita ohtlikuna, seetõttu spetsiifiline etiketi märgistus ei ole vajalik.
EUH teave
: EUH210 - Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
2.3.

Muud ohud

Lisateave puudub.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta
3.1.

Aine

Ei ole kohaldatav
3.2.

Segu

Nimetus

Tootetähis

%

Boorhape (H3BO3)

(CAS No) 68514-28-3
(EC no) 271-030-1
(EC Index-No) 005-007-00-2
(CAS-No.) 14025-15-1
(EC-No.) 237-864-5
(REACH-no) 01-2119963944-23

<= 0,15

Disodium [[N,N'-ethylenebis[N(carboxymethyl)glycinato]](4-)N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-)

28.01.2019

EE, est (Estonia, Estonian)

<= 0,15

Klassifikatsioon vastavalt
määrusele (EÜ) nr 1272/2008
Repr. 1B, H360FD
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Irrit. 2, H319
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Nimetus

Tootetähis

%

Klassifikatsioon vastavalt
määrusele (EÜ) nr 1272/2008
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Eye Irrit. 2, H319
Muta. 2, H341
Aquatic Chronic 3, H412
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335

Cobalt disodium ethylenediaminetetraacetate

(CAS-No.) 15137-09-4
(EC-No.) 239-198-0

<= 0,17

Molybdate, hexaammonium, tetrahydrate

(CAS-No.) 12054-85-2
(EC-No.) 234-722-4;236-031-3;601720-3

<= 0,005

Nimetus
Boorhape (H3BO3)

Tootetähis
(CAS No) 68514-28-3
(EC no) 271-030-1
(EC Index-No) 005-007-00-2

Konkreetne kontsentratsiooni piirväärtus
( 5,5 =<C < 100) Repr. 1B, H360FD

H- ja P- lausete täistekst: vaata 16. jagu

4. JAGU: Esmaabimeetmed
4.1.

Esmaabimeetmete kirjeldus

Esmaabi, üldine

: Ärge manustage teadvusetule inimesele midagi suu kaudu. Halva enesetunde korral pöörduda
arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti).

Esmaabi sissehingamise korral

: Toimetada isik värske õhu kätte ja lubage tal puhata.

Esmaabi nahale sattumisel

: Eemaldada saastunud riided ja pesta saastunud kehaosad seebi ja veega ning seejärel
loputada nahka sooja veega.

Esmaabi silma sattumise korral

: Vältida otsest kokkupuudet tootega. Pesta kohe rohke veega. Kui tekib haigushoog või ärritus,
pöörduda arsti poole.

Esmaabi allaneelamise korral

: Loputada suud veega. MITTE kutsuda esile oksendamist. Pöörduda arsti poole.

4.2.

Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Sümptomid/vigastused
4.3.

: Toote nõuetekohasel käitlemisel ei ole oodata hilisemat ohtu.

Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Lisateave puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed
5.1.

Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid

: Pihustatav vesi, vaht, keemiline pulber, CO2, liiv.

Sobimatud kustutusvahendid

: Kõrgsurvega veejuga.

5.2.

Aine või seguga seotud erilised ohud

Tulekahju korral ohtlikud lagusaadused
5.3.

: Pikaajalisel kuumutamisel võib eralduda ohtlikke lagusaaduseid: suitsu, süsinikmonooksiidi
(vingugaasi) ja süsinikdioksiidi (süsihappegaasi).

Nõuanded tuletõrjujatele

Tulekustutusmeetmed

: Kasutada vee pihustamist kuumenenud konteinerite jahutamiseks. Olge väga ettevaatlik
kustutades igat tulekahju, milles põleb kemikaal. Vältida tulekustutamisvee sattumist
keskkonda.

Kaitse tulekustutamise ajal

: Mitte siseneda põlengu piirkonda ilma isikukaitsevahenditeta, sh mitte ilma respiraatorita.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda
6.1.

Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

6.1.1.

Tavapersonal

Hädaolukorraplaanid
6.1.2.

: Evakueerida mittevajalik personal.

Päästetöötajad

Isikukaitsevahendid

: Vastava väljaõppe saanud puhastusmeeskod koos vajalike isikukaitsevahenditega.

Hädaolukorraplaanid

: Ventileerida piirkond/ruum.

6.2.

Keskkonnakaitse meetmed

Mitte visata kanalisatsiooni. Vältida toote sattumist kanalisatsiooni. Kui toode on sattunud kanalisatsiooni või avalikesse veekogudesse teavitada
sellest koheselt kohalikke ametivõime.
6.3.

Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja –vahendid

Puhastusmeetodid
28.01.2019

: Puhastamisel kasutada koheselt absorbeerivaid materjale (nt savi või diatomiiti). Koguda kokku
lekkinud materjal ning mitte ladustada koos teiste jäätmematerjalidega.
EE, est (Estonia, Estonian)
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6.4.

Viited muudele jagudele

Vt lisateavet 8. jaost: „Kokkupuute ohjamine/kontroll – isikukaitse".

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine
7.1.

Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud
ettevaatusabinõud
7.2.

: Enne söömist, joomist, suitsetamist ja töölt lahkumist pesta käed ja muud katmata
kehapiirkonnad seebi ja veega. Tagada piisav ventilatsioon, et vältida aurude tekkimist.

Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Ladustamistingimused

: Hoiustada ainult ettenähtud konteineris jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida konteiner
suletuna, kui toodet ei kasutata.

Mitte kokku sobvad ained

: Tugevad alused ja tugevad happed.

Mitte kokku sobivad materjalid

: Süüteallikad, otsene päikesevalgus.

7.3.

Erikasutus

Lisateave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse
8.1.

Kontrolliparameetrid

Lisateave puudub.
8.2.

Kokkupuute ohjamine

Isikukaitsevahendid:
Vältida mittevajalikku kokkupuudet tootega.
Käte kaitse:
Kasutada kaitsekindaid.
Silmakaitse:
Kanda kaitseprille või näokaitset.
Naha ja keha kaitsmine:
Kanda sobivat kaitseriietust.
Hingamisteede kaitsevahendid:
Kanda respiraatorit koos sobiva filtriga.
Muu informatsioon:
Toote kasutamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
Isikukaitsevahendid - sümbolid

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused
9.1.

Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Füüsikaline olek

: Vedelik

Värvus

: Tumepruun.

Lõhn

: Iseloomulik

Lõhnalävi

: Ei ole määratud

pH

: 8,0 - 10,5

Suhteline aurustumiskiirus (butüülatsetaat=1)

: Ei ole määratud

Sulamispunkt / sulamisvahemik

: Ei ole määratud

Tahkumistemperatuur

: -1 ºC (± 3 ºC)

Keemispunkt

: >100 °C

Leekpunkt

: Ei ole määratud

Isesüttimistemperatuur

: Ei ole määratud

Lagunemistemperatuur

: Ei ole määratud

Tuleohtlikkus (tahke, gaas)
28.01.2019

: Mittesüttiv
EE, est (Estonia, Estonian)
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Aururõhk

: Ei ole määratud

Suhteline aurutihedus temperatuuril 20 °C

: Ei ole määratud

Suhteline tihedus

: 1.11 gr/cm3

Lahustuvus

: Segatav veega

Log Pow

: Ei ole määratud

Viskoossus, kinemaatiline

: ≤ 2.6 cSt (20ºC)

Viskoossus, dünaamiline

: Andmed ei ole kättesaadavad

Plahvatusohtlikkus

: Ei plahvata

Oksüdeerivad omadused

: Ei oksüdeeri

Plahvatuspiirid

: Ei ole määratud

9.2.

Muu teave

Lisateave puudub.

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime
10.1.

Reaktsioonivõime

Lisateave puudub.
10.2.

Keemiline stabiilsus

Ei ole teada.
10.3.

Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ei ole teada.
10.4.

Tingimused, mida tuleb vältida

Otsene päikesevalgus. Äärmuslikke temperatuure.
10.5.

Kokkusobimatud materjalid

Tugevad happed. Tugevad alused.
10.6.

Ohtlikud lagusaadused

Suitsu. Süsinikmonooksiid. Süsinikdioksiid.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta
11.1.

Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Äge suukaudne toksilisus

: Klassifitseerimata

Äge nahakaudne mürgisus

: Klassifitseerimata

Äge mürgisus sissehingamisel

: Klassifitseerimata

Cobalt disodium ethylenediaminetetraacetate (15137-09-4)
LD50 oral rat
> 6671 mg/kg
Boorhape (H3BO3) (10043-35-3)
LD50 Rott (suu kaudne)
LD50 Jänes (naha kaudne)
LC50 Rott (inhaleeritav) (mg/l)

2660 mg/kg
> 2000 mg/kg
> 0.16 mg/l/4h

disodium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-) (14025-15-1)
LD50 oral rat
890 mg/kg
Nahasöövitus/-ärritus
Lisainformatsioon

: Klassifitseerimata.
Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud.

Raske silmakahjustus/silmade ärritus

: Klassifitseerimata.

Lisainformatsioon

: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud.

Hingamisteede või naha sensibiliseerimine

: Klassifitseerimata.

Lisainformatsioon

: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud.

Mutageensus sugurakkudele

: Klassifitseerimata.

Lisainformatsioon

: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud.

Kantserogeensus

: Klassifitseerimata.

Lisainformatsioon

: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud.

Reproduktiivtoksilisus

: Klassifitseerimata.

Lisainformatsioon

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne
kokkupuude

: Klassifitseerimata.

Lisainformatsioon

: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv
kokkupuude

: Klassifitseerimata.

28.01.2019

EE, est (Estonia, Estonian)
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Lisainformatsioon

: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud.

Hingamiskahjustus

: Klassifitseerimata.

Lisainformatsioon

: Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud.

UBP-110 SL
Viskoossus, kinemaatiline
≤ 2.6 cSt (20ºC)
Potentsiaalne kahjulik mõju inimeste tervisele ja : Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud.
sümptomid.

12. JAGU: Ökoloogiline teave
12.1.

Toksilisus

Toksilisus vesikeskkonnale

: Klassifitseerimata.

Pikaajaline toksiline mõju vesikeskkonnale

: Klassifitseerimata.

Boorhape (H3BO3) (10043-35-3)
EC50 magevee selgrootud

115 - 153 mg/l (Kokkupuute aeg: 48 h - Liigid: Daphnia magna)

disodium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cuprate(2-) (14025-15-1)
LC50 magevee kalad
555 mg/l (OECD 203 meetod)
EC50 magevee selgrootud
109.2 mg/l (OECD 202 meetod)
EC50 72h magevee vetikad
662.6 mg/l (OECD 201 meetod)
NOEC (äge)
654 mg/l Bakterite toksilisus
NOEC (krooniline)
3702 mg/l (OECD 210 meetod)
NOEC krooniline vähk
29.5 mg/l (OECD 211 meetod)
12.2.

Püsivus ja lagunduvus

Ei ole teada.
12.3.

Bioakumulatsioon

Ei ole teada.
12.4.

Liikuvus pinnases

Lisateave puudub.
12.5.

Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Seda toodet ei tähistata kui PBT või vPvB.
12.6.

Muud kahjulikud mõjud

Vältida keskkonda sattumist.

13. JAGU: Jäätmekäitlus
13.1.

Jäätmetöötlusmeetodid

Toote/pakendi kõrvaldamise soovitused

: Kõrvaldage ohutult vastavalt kohalikele / riiklikele eeskirjadele.

Ökoloogia – jäätmematerjalid

: Vältida keskkonda sattumist.

14. JAGU: Veonõuded
Transpordil ei tähistata kui ohtlik veos.
Vastavalt nõuetele ADR / RID / IMDG / IATA / ADN.

ADR

14.1.
ÜRO number
Ei ole reguleeritud

IMDG

IATA

ADN

RID

Ei ole reguleeritud

Ei ole reguleeritud

Ei ole reguleeritud

Ei ole reguleeritud

14.2.
ÜRO veose tunnusnimetus
Ei ole reguleeritud
Ei ole reguleeritud

Ei ole reguleeritud

Ei ole reguleeritud

Ei ole reguleeritud

14.3.
Transpordi ohuklass(id)
Ei ole reguleeritud
Ei ole reguleeritud

Ei ole reguleeritud

Ei ole reguleeritud

Ei ole reguleeritud

14.4.
Pakendirühm
Ei ole reguleeritud

Ei ole reguleeritud a

Ei ole reguleeritud

Ei ole reguleeritud

Ei ole reguleeritud

Ei ole reguleeritud

Ei ole reguleeritud

Ei ole reguleeritud

Ei ole reguleeritud

14.5.
Keskkonnaohud
Ei ole reguleeritud

Lisateave puudub
14.6.

Eriettevaatusabinõud kasutajatele

- Maismaavedu
Ei ole reguleeritud.
28.01.2019
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- Merevedu
Ei ole reguleeritud.
- Õhuvedu
Ei ole reguleeritud.
- Siseveetransport
Ei ole reguleeritud.
- Raudteetransport
Ei ole reguleeritud.
14.7.

Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga

Ei rakendata.

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid
15.1.

Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

15.1.1.

EL eeskirjad

Ei sisalda REACH Lisa XVII piirangutega aineid (Restricted Substances List).
Sisaldab ainet REACH kandidaatide nimekirja kontsentratsiooni ≥ 0,1% või madalama spetsiifilise piir: boorhape (EÜ 233-139-2, CAS 10043-35-3).
Ei sisalda REACH Lisa XIV aineid (Autoriseerimise nimekiri).
15.1.2.

Siseriiklikud eeskirjad

Lisateave puudub.
15.2.

Kemikaaliohutuse hindamine

Selle toote kohta ei ole läbi viidud kemikaaliohutuse hinnangut.

16. JAGU: Muu teave
Andmeallikad

: - EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008, 16. detsember 2008,
ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise ning direktiivide 67/548 /
EMÜ ja 1999/45 / EÜ muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta ning määrust (EÜ) nr
1907/2006.
- Tarnijad Teave

H- ja EUH-avalduste täistekst:
Acute Tox. 4 (Oral)

: Äge suukaudne mürgisus, Kategooria 4

Aquatic Chronic 3

: Ohtlik vesikeskkonnale - Krooniline oht, Kategooria 3

Eye Irrit. 2

: Raske silmakahjustus / silmade ärritus, Kategooria 2

Muta. 2

: Suguraku mutageensus, Kategooria 2

Repr. 1B

: Reproduktiivtoksilisusy, Kategooria 1B

Skin Irrit. 2

: Nahasöövitus/ärritavus, Kategooria 2

STOT SE 3

: Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude, Kategooria 3, Hingamisteede ärritus.

H302

: Allaneelamisel kahjulik.

H315

: Põhjustab nahaärritust..

H319

: Põhjustab tugevat silmade ärritust..

H335

: Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

H351

: Arvatavasti põhjustab vähktõbe.

H360FD

: Võib kahjustada viljakust. Võib kahjustada loodet.

H412

: Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH210

: Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav..

SDS EU (REACH Lisa II)

Vastutuse välistamine

Käesolevas dokumendis esitatud teave on pärit allikatest, mis meie arvates on usaldusväärsed. Siiski esitatakse teave ilma igasuguse garantiita, otseselt või kaudselt, selle õigsuse kohta. Toote
käitlemise, ladustamise, kasutamise ja kahjutustamise tingimused või viisid ei ole meie kontrolli all ja võivad olla väljaspool meie teadmisi. Sel ja muudel põhjustel ei võta me endale vastutust ega
loobu selgesõnaliselt vastutusest toote kauba käitlemise, ladustamise, kasutamise või kahjutustamisega kaasnenud kahju, kahjustuste või kulude eest. See toote ohutuskaart koostati ja on mõeldud
kasutamiseks ainult selle toote kohta. Kui toodet kasutatakse mõne teise toote komponendina, ei pruugi see teave olla kohaldatav.
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