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1. Toote ja ettevõtte identifitseerimine.
Preparaadi
identifitseerimine:
Tootenimetus:
Kindlaksmääratud
kasutusalad:

tahke aine

Tootja:

SINIAT SA 500 rue Marcel Demonque - Zone Agroparc –
CS 70088 84915 AVIGNON CEDEX - FRANCE
T 04 32 44 44 44
fdssiniat@siniat.com
112

Riiklik hädaabinumber:

NIDA Hydro
Kipsplaat vastan standardi NE 15283-1 nõuetele, on ettenähtud vahelagede ja
vaheseinte paigaldamiseks ja seinte vooderdamiseks. Plaadid on eriti sobilikud
kasutamiseks märgades ja niisketes ruumides, välimise kaitsekihiga vahelagede ja
seinte projekteerimiseks.

2. Koostis/teave koostisainete kohta.
Koostis: Antud toode ei ole ohtlik, kuid sisaldab mõningaid kehtestatud piirmääradest oluliselt
madalamas koguses ohtlikke aineid.

3. Ohtude identifitseerimine
Antud toode ei ole ohtlik. Plaatide saagimine saega võib põhjustada silmade ja hingamisteede ärritust.
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4. Esmaabimeetmed.
Tegutsemisjuhend vastavalt mõjuviisile:
Silma sattumisel: Tolmu silma sattumise korral plaatide lõikamise või töötlemise ajal tuleb silmi
loputada ohtra puhta veega 15 minuti jooksul. Pesemise ajal hoida silmi laialt avatuna. Kui
ärritusnähud ei möödu, pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel: Nõuded puuduvad.
Sissehingamise korral: Sobimatu tegutsemise korral plaatide lõikamise ja töötlemise ajal võib tekkida
hingamisteede ja limaskestade ärritus. Ärrituse ilmnemise korral viia kannatanu värske õhu kätte.

5. Tulekustutusmeetmed
Süttivus: Reageerimine tulele: Euroklass A2-s1, d0
Põletamiseks ohtlikud tooted: kipsi lagunemine temperatuuril kuni 1250 °C toimub väävel (VI) oksiidi
(SO3) ja kustutamata lubja (CaO) eraldumisega.
Kustutusvahendid : võib kasutada kõiki kustutusvahendeid

6. Tegutsemine juhusliku lekke/aurustumise korral
Individuaalkaitse meetmed: nõuded puuduvad
Ümbritseva keskkonna kaitsenõuded: nõuded puuduvad
Puhastamismeetodid: koguda kuivas olekus mehhaaniliselt kokku

7. Toote kasutamine ja selle säilitamine
Kasutamine: Nõuded puuduvad.
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Säilitamine: säilitada niiskuse ja kahjustuste eest kaitsvates tingimustes, säilitada tasapinnas alustel või
tasasel pinnal olevatel liipritel.
Suhteline õhuniiskus < 70%.

8. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse
Toime mõju hindamine: Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määruse nr 293 „Töökeskkonna
keemiliste ohutegurite piirnormid“ muutmine
§ Töötajatele avaldatava mõju kontrollimise parameetrid: määramata
Seire: vastavalt korraldusele
Mõju hindamise meetodid: mõjutaseme hindamine toimub vastavalt ettekirjutusele/ PN-Z-040087:2002 – „Õhupuhtuse kaitse.
Proovide kogumine. Töökohas õhuproovide kogumise reeglid ja tulemuste interpreteerimine“.
2012 vastavalt EÜ 81. detsembri 2006. a määrusele nr 1907/2006 PN-Z-04008-7:2002?AZ 1. detsember
2004 – „Õhupuhtuse kaitse. Töökohas õhuproovide kogumise reeglid ja tulemuste interpreteerimine”.
PN-91/Z-04030/05 – „Õhupuhtuse kaitse“. Tolmu-uuringud. Töökohas tolmu tuvastamine filtreerimise
ja kaalumise meetodil”.
Mõju vähendamise tehnoloogilise meetodid: pikaajalise mõju korral kasutada vastavat väljatõmbega,
mehhaanilist ventilatsiooni ja/või kasutada hingamisteede kaitsevahendeid. Individuaalsed
kaitsevahendid: klassi P1 poolmask plaatide lõikamise ja töötlemise korral, kaitseriietus.
Ümbritsevale keskkonnale avaldatava mõju kontrollimine: puudub.

9. Füüsikalised ja keemilised omadused
Füüsikalist olekut (20 °C): tahke aine.
Värvust: oranž.
Lõhn: -.
pH: Ei puuduta.
Muudatused agregaatolekus: Paneel söestub temperatuuril > 200 °C. Kaltsiumsulfaadi (VI)
lagunemine temperatuuril 1250° C.

10. Püsivus ja reaktsioonivõime
Tingimused, mida tuleb vältida: vältida niiskust. Ohtlikud lagusaadused: nõuetekohasel säilitamisel ja
kasutamisel ei ole teada kahjulikud laguproduktid.
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Tulekahju ja väga kõrge temperatuur (üle 700 C) mõjul võib moodustuda vääveloksiid ja
süsinikoksiid.

11. Teave toksilisuse kohta.
Ägeda mõju tagajärjed tervisele: ei ole teada. Kroonilise mõju tagajärjed tervisele: ei ole teada.
Lokaalse mõju tagajärjed tervisele: plaatide lõikamisel ja töötlemisel võib ärritada silmi mehhaaniliselt,
samuti ärritada hingamiselundkonda.

12. Ökoloogiline teave.
Ökoloogilist mõju puudutav informatsioon: toode ei ole ohtlik.
Püsivus ja lagunemisvõime: kaltsiumsulfaat (VI) on aine, mis on veel vähe lahustuv (suhteline lahustuvus
on 2 g CaS04/l).
Orgaaniliste ainete olemasolu ja teatud anaeroobsetes tingimustes, mis võivad tekkida
jäätmejäämades, võivad sulfaadid eritada vesiniksulfiidi. LC50-96 h - kalad [mg/l] : Puuduvad
andmed. EC50-48 h - Daphnia magna [mg/l] : Puuduvad andmed.

13. Jäätmekäitlus.
Eemaldamise meetod: säilitada jäätmejaamades koos jäätmetega, mis ei loeta ohtlikeks vastavalt
kohalikule seadusandlusele. Järgida kohalikke ettekirjutusi, mis kehtivad jäätmete käitlemise kohta.

14. Veonõuded.
Üldinformatsioon: ei ole klassifitseeritud.

15. Reguleerivad õigusaktid.
Ohupiktogrammid: Nessuno.
Ohulaused : Nessuno.
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Hoiatuslaused : Nessuno.
Antud ohutuskaart on koostatud vastavalt järgmistele EL määrustele / dokumentidele:
- Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006,18. detsember 2006,mis käsitleb
kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (reach) ja millega asutatakse
euroopa kemikaalide agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/eü ja tunnistatakse kehtetuks
nõukogu määrus (emü) nr 793/93, komisjoni määrus (eü) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv
76/769/emü ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ.
- Määrused komisjoni määrus (EL) nr 2015/830, 28. mai 2015, muudetakse euroopa parlamendi ja
nõukogu määrust (eü) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist,
autoriseerimist ja piiramist (REACH).
- Standard PN ISO 11014-1:1998 «Keemiline ohutus – Keemiliste toodete ohutuskaart“
- Preparaadi ohutuskaart inglise keeles. Pos 1229] koos järgnevate muudatustega

16. Muu teave.
Lisateave: Nessuno.
Antud ohutuskaardi sisu ja vorm vastavad EÜ määrusele nr 1907/2006.
VASTUTUSEST KEELDUMINE. Antud ohutuskaart on välja töötatud tuginedes meie aktuaalsetele
teadmistele ning on kirjeldav, lähtudes tervise ja ohutuse seisukohast. Antud ohutuskaart ei ole toote
täpne spetsifikatsioon ega garantii. Toote kasutustingimuste eest vastutab kasutaja. Toote säilitamise,
kasutamise, ladustamise ja utiliseerimise tingimused jäävad tootja kompetentsist välja. Seepärast ei
kanna tootja vastutust kadude, kahjustuste või kulude eest, mis on tekkinud antud toote kasutamise,
säilitamise, ladustamise või utiliseerimise käigus. Käesolev ohutuskaart on välja töötatud ja kehtib ainult
nimetatud toote kohta. Juhul kui toodet kasutatakse kui teise toote komponenti, siis võib ohutuskaardis
sisalduvat informatsiooni mitte kasutada. Monteerimistööde teostamise käigus käituda vastavalt
kehtivatele tööohutuse ja -hügieeni reeglitele. Ohutuskaardi kopeerimine on lubatud ainult tervikuna.

