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Ohutuskaart
Vastavalt 1907/2006/EÜ, Artikkel 31
Versioon: 1

Läbi vaadatud: 13.12.2012

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine
· Kaubanduslik nimetus: 1,6-Hexanediol
· Tootetähis
1,6-Hexanediol
CAS No.: 629-11-8
EC No.: 211-074-0
· Registreerimisnumber Aine ei ole veel Reachis registreeritud.
· Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Keemiline vahetoode
· Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
· Tootja/Tarnija:
Perstorp UK Ltd
Baronet Road
Warrington
Cheshire WA4 6HA
United Kingdom
Tel. +44 (0) 1925 643500
Fax. +44 (0) 1925 232207
www.perstorp.com
· Lähemat informatsiooni saab: productinfo@perstorp.com
· Hädaabitelefoni number: (Int.) +46 8 337043 (Emergency Response Center, Sweden)
*

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine
· Aine või segu klassifitseerimine
· Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008
Aine ei kuulu CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamist käsitleva)
määruse alusel klassifitseerimisele.
· Klassifikatsioon vastavalt nõukogu direktiivile 67/548/EMÜ või direktiivile 1999/45/EÜ
Kemikaalidirektiivi kohaselt ei klassifitseerita ainet tervise- ega keskkonnaohtlikuks.
· Märgistuselemendid
· Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008
· Ohupiktogrammid Pole kohaldatav.
· Tunnussõna Pole kohaldatav.
· Ohulaused Pole kohaldatav.
· Hoiatuslaused Pole kohaldatav.
· Ohu kirjeldus: Selle tootega ei kaasne erilisi ohte.
· Muud ohud
· Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine
· PBT: Ei.
· vPvB: Ei

*

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta
· Ained Jah.

(Jätkub lehelt 2)
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· Ohtlikud koostisosad:
CAS: 629-11-8
hexane-1,6-diol
EINECS: 211-074-0

> 98%

4. JAGU: Esmaabimeetmed
· Esmaabimeetmete kirjeldus
· Pärast sissehingamist:
Esmaabimeetmed ei ole vajalikud, kuid parema enesetunde tagamiseks minge värske õhu kätte.
· Pärast nahale sattumist:
Esmaabimeetmete rakendamine ei ole vajalik, kuid hügieeni tagamiseks pesta saastunud nahka vee ja
seebiga.
· Pärast silma sattumist: Loputage avatud silm mõne minuti jooksul jooksva vee all.
· Pärast allaneelamist:
Loputada suud veega.
Suure koguse allaneelamisel või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.
· Informatsioon arstidele:
· Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju Täiendav oluline teave puudub.
· Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta
Täiendav oluline teave puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed
· Tulekustutusvahendid
· Sobivad kustutusained:
Veepihustus
Vaht
Süsihappegaas
Tulekustutuspulber
Kasutage ümbritsevate tingimustega sobivaid tulekustutusmeetodeid.
· Aine või seguga seotud erilised ohud
Tulekahju korral võivad tekkida järgnevaid aineid:
Süsinikmonoksiid (CO)
· Nõuanded tuletõrjujatele
· Kaitsevarustus:
Tuletõrjujad peavad kasutama asjakohaseid kaitsevahendeid ja täieliku näokattega autonoomseid
hingamisaparaate (SCBA) positiivse rõhu režiimis.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda
· Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras
Hügieeni hoidmiseks kasutage kaitseprille, kindaid, kaitseriideid ja kummisaapaid.
· Keskkonnakaitse meetmed:
Piirake levik (nt tammide või õlibarjääride abil).
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele või krundivette.
· Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:
Koguge kokku mehhaaniliselt.
Ettevaatlikult puhastage mõjutatud piirkond; sobivad puhastusained on:
vesi
· Viited muudele jagudele
Informatsiooni ohutu kasutamise kohta vaadake osas 7.

(Jätkub lehelt 3)
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Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.
Informatsiooni käitlemise kohta vaadake osas 13.

(Jätkub lehel 2)

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine
· Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud
Kokkupuuteohu korral kanda isikukaitsevahendeid osa 8 kohaselt.
Hoida eemal kuumusest ja otsesest päikesevalgusest.
· Informatsioon tule- ja plahvatusvastase kaitse kohta: Pole kohaldatav.
· Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
· Hoiustamine:
· Nõudmised ladudele ja anumatele: Säilitada üksnes originaalanumates.
· Lähem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:
Säilitada jahedas, kuivas kohas hästi suletud mahutites.
· Erikasutus Täiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse
· Kontrolliparameetrid
· Töökohas järelevalvatavad koostisained piirväärtustega:
Toode ei sisalda olulisel hulgal kriitiliste väärtustega materjale, mis vajavad järelevalvet töökohas.
· DNELide Pole määratud.
· PNECide Pole määratud.
· Kokkupuute ohjamine
· Isiklik kaitsevarustus:
· Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed:
Töös kemikaalidega tuleb rakendada tavalisi ettevaatlikkusmeetmeid.
· Hingamisteede kaitse: Pole vajalik, kui ruum on hästi ventileeritav.
· Käte kaitsmine: Kuigi kindaid ei ole vaja kanda, soovitame siiski kasutada kummist kaitsekindaid.
· Kinnaste materjal
PVC-st kindad
Kloropreenkummist, CR
Butüülkummist, BR
Sobivate kinnaste valik ei sõltu mitte üksnes materjalist, vaid samuti ka kvaliteedimärgistusest ning
erineb erinevate tootjate puhul.
· Kinnaste materjali läbitungimisaeg
Täpse läbitungimisaega on määranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb järgida.
· Silmakaitse:

R

Kaitseprillid

· Kehakaitse: Keemiatööstuses nõutavad tavalised rõivad (pikad püksid ja varrukad).
· Piirangud keskkonnas kasutamiseks ja järelevalve. Pole kohaldatav.
· Riskijuhtimismeetmed
Mõjustsenaariumid ei ole kättesaadavad, sest CLP määruse (EÜ) nr. 1272/2008 kohaselt ei
klassifitseerita ainet tervise- ega keskkonnaohtlikuna.
EST
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9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused
· Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta
· Üldine informatsioon
· Välimus:
Kuju:
Tahke
Värvus:
Värvitu
· Lõhn:
Lõhnatu
· pH väärtus:

5,7

· Oleku muutus
Sulamispunkt/Sulamisvahemik:
Keemispunkt /Keemisvahemik:

40-42 °C
253-260 °C

· Leegipunkt:

140 °C

· Leekivus (kõva, gaasikujuline):

Pole kohaldatav.

· Plahvatusoht:

Pole määratud.

· Plahvatuse piirväärtused:
· Oksüdeerumisomadused

Pole määratud.
Ei ole oksüdeeriv.

· Auru rõhk juures 132 °C:

12 hPa

· Tihedus juures 20 °C:

1116 kg/m³

· Lahustatavus / Segunemine
Vesi:

Seguneb

· Eraldumiskoefitsient (n-oktanool/vesi): Pole määratud.
· Viskoossus:
Dünaamiline:
· Muu teave

Pole määratud.
Täiendav oluline teave puudub.

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime
· Reaktsioonivõime
Selle toote kohta ei ole spetsiifilisi katseandmeid. Täpsema teabe leiate selle peatüki järgnevatest
osadest.
· Keemiline stabiilsus Normaalsetes tingimustes on see toode stabiilne.
· Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Ei ole teada ohtlikke reaktsioone.
· Tingimused, mida tuleb vältida Pole teada.
· Kokkusobimatud materjalid: Pole teada.
· Ohtlikud lagusaadused: Täiendav oluline teave puudub.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta
· Teave toksikoloogiliste mõjude kohta
· Äge toksilisus:
· LD/LC50 väärtused klassifitseerimiseks: Info puudub.
· Peamine ärritav efekt:
· nahal: Kergelt ärritav.
· silmadel: Kergelt ärritav.
· Sensibiliseerimine Ei põhjusta naha ülitundlikkust. (OECD 429)

(Jätkub lehelt 5)
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· Krooniline mürgisus Info puudub.
· Kantserogeensus: Info puudub.
· Mutageensus:
Toodet ei peeta mutageenseks.
Ei ole mutageenne bakterite pöördmutatsioonis. (OECD 471)
Aine ei ole klastogeenne. Kromosoomianomaaliate analüüs (OECD 473).*
Ei ole mutageenne imetajate rakkudes. (OECD 476)*
· Reproduktiivtoksilisus:
Ei ole täheldatud negatiivset mõju viljakusele.
Ei ole täheldatud embrüotoksilist ega teratogeenset mõju.
· Märkus: *andmete ülekandmine analoogmeetodil alusainest (struktuuriline analoog)

(Jätkub lehel 4)

12. JAGU: Ökoloogiline teave
· Toksilisus
· Veetoksilisus: Veeorganismidele vähe toksiline.
· Püsivus ja lagunduvus Toode on kergelt bioloogiliselt lagunev.
· Käitumine keskkonnasüsteemides:
· Bioakumulatsioon Ei ole biolagunev.
· Liikuvus pinnases Info puudub.
· Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine
· PBT: Ei.
· vPvB: Ei
· Muud kahjulikud mõjud Täiendav oluline teave puudub.
· Märkus: *andmete ülekandmine analoogmeetodil alusainest (struktuuriline analoog)

13. JAGU: Jäätmekäitlus
· Jäätmetöötlusmeetodid
Toodet ei klassifitseerita ohtliku jäätmena.
Põletada litsentseeritud käitusasutuses.
· Euroopa jäätmekataloog
16 03 06 orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05
· Puhastamata pakend: Saastunud pakkematerjalid kõrvaldada kasutusest sarnaselt tootega.
· Soovitused: Käitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.

14. JAGU: Veonõuded
· UN number
· ADR, ADN, IMDG, IATA

-

· Täpne tarne nimetus
· ADR, ADN, IMDG, IATA

-

· Transpordi ohuklass(id)
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· klass

(Jätkub lehelt 6)
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· Pakendi rühm
· ADR, IMDG, IATA

-

· Transportimine mahtlastina kooskõlas
MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga Ei ole kohaldatav.
· Transport/Lisainformatsioon:

Vastavalt ülalnimetatud spetsifikatsioonidele ei ole ohtlik.

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid
· Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/
õigusaktid
Pole kohaldatav.
· Rahvuslikud eeskirjad:
· Muud eeskirjad, piirangud ja keelavad määrused Pole kohaldatav.
· Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud.

16. JAGU: Muu teave
Käesolev informatsioon põhineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see mõningaid
spetsiifilisi tooteomadusi ning ei kehtesta õiguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.
· MSDS-d väljastav amet: Corporate EHSQ Perstorp Holding AB
· * Kuupäev võrreldud eelmise muudetud versiooniga.
EST

