
Soft Care Wash H2 
Läbi vaadatud: 2022-05-08 Variant: 04.4

Ohutuskaart

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

1.1 Tootetähis
Kaubanduslik nimetus: Soft Care Wash H2 

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

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta 
Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands

Kontaktandmed
Diversey Polska Sp. z o.o
Al. Jerozolimskie 134 
02-305 Varssavi, Poola 
Tel.: +48 22 161 17 23 
MSDSinfoPL@diversey.com

1.4 Hädaabitelefoni number
Pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata etiketti või ohutuskaarti).
112.

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine 

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Pole CLP klassifikatsiooni objekt .

2.2 Märgistuselemendid
Mittekasutatav.
2.3 Muud ohud 
Mittekasutatav.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta 

3.2 Segud
Kosmeetikatooted. Koostisainete kohta vaata INCI deklaratsiooni toote märgistusel.

4. JAGU: Esmaabimeetmed 

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus 
Sissehingamine: Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.
Sattumine nahale: Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel: Hoida silmalaud lahti ja uhtuda silmi rohke leige veega vähemalt 15 minutit. Loputada mitme minuti

jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge
eemaldada. Loputada veel kord. Kui ärritus tekib ja jääb püsima, siis tuleb pöörduda arsti poole.

Allaneelamine: Loputada suud. Juua koheselt 1 klaas vett. Ärge kunagi andke teatvuseta inimesele midagi suu
kaudu. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.

Esmaabi andja isikukaitse: Võta arvesse isikukaitsevahendid nagu märgitud punktis 8.2.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju
Sissehingamine: Puuduvad teadaolevad mõjud ja nähud tavakasutusel.
Sattumine nahale: Puuduvad teadaolevad mõjud ja nähud tavakasutusel.
Silma sattumisel: Puuduvad teadaolevad mõjud ja nähud tavakasutusel.
Allaneelamine: Puuduvad teadaolevad mõjud ja nähud tavakasutusel.

Toote kasutamine: Käteseep.
Mittesoovitatavad kasutusalad: Kasutamine muul viisil kui ettenähtud kasutamine pole soovitatav.
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4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta
Puudub kättesaadav informatsioon kliiniliste uuringute ja meditsiinilise järelevalve kohta.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed 

5.1 Tulekustutusvahendid 
Süsinikdioksiid. Kuiv pulber. Pihustatud vee juga. Suuremaid leeke kustutada pihustatud veejoaga või alkoholikindla vahuga.

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud
Erilisi ohte pole teada.

5.3 Nõuded tuletõrjujatele
Nagu iga tulekahju korral, kanda hingamisaparaati ja sobivat kaitseriietust, sealhulgas kindaid ja silmade/näo kaitset.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 

6.1 Isikukaitsemeetmed. kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras
Erilised meetmed pole nõutavad.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed 
Lahjendada suure hulga veega. Mitte lasta sattuda äravoolusüsteemi, pinna- või põhjavette.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Tammistage, et kokku koguda suured lekkinud vedeliku kogused. Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, happesidujad, 
universaalsed sidujad, saepuru). Mitte panna lekkinud materjali tagasi originaalmahutisse. Koguge kõrvaldamiseks suletud ja sobivatesse
mahutitesse.

6.4 Viited muudele jagudele
Isikukaitsevahendite kohta vt. punkt 8.2. Jäätmekäitluse kohta vt. punkt 13.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud
Tulekahju ja plahvatuse vältmise meetmed:
Erilisi nõudeid ei ole.

Nõutavad keskkonnakaitsemeetmed:
Keskkonnaga kokkupuute kontroll vt punkt 8.2.

Soovitused üldise tööhügieeni kohta:
Järgida ühises töökeskkonnas heaks tavaks peetavaid üldisi hügieeninõudeid. Hoida eemale toidust, joogist ja söödast. Mitte segada teiste
toodetega kui ei ole Diversey poolt soovitatud. Vältida silma sattumist. Vt 8.2 jagu, Kokkupuute ohjamine / Isikukaitse.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused 
Säilitada vastavalt kohalikele ja riiklikele eeskirjadele. Hoida üksnes originaalpakendis.
Tingimused, mida vältida vt. punkt 10.4. Kokkusobimatude materjalide kohta vt punkt 10.5.

7.3 Erikasutus 
Spetsiifilist nõu lõppkasutuse kohta pole saadaval.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 

8.1 Kontrolliparameetrid 
Mittekasutatav.

8.2. Kokkupuute ohjamine 

Järgnev informatsioon kehtib kasutusviiside kohta, mis toodud alajaos 1.2 ohutuskaardi.
Kui võimalik, palun vaadake üle tootelehelt rakendamise ja käitlemise juhised.
Tavakasutamistingimused on toodud selles osas.

Soovitatatud ohutusmeetmed lahjendamata toodete käitlemisel:

Asjakohane tehniline kontroll: Erinõuded tavakasutustingimustel puuduvad.
Asjakohased organisatsioonilised Erinõuded puuduvad tavakasutustingimustes.
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kontrollpunktid:

Isikukaitsevahendid
Silma / näo kaitse: Tavakasutustingimustes erinõuded puuduvad.
Käte kaitse. Mittekasutatav.
Keha kaitse Tavakasutustingimustes erinõuded puuduvad.
Hingamisteede kaitse Tavakasutustingimustes erinõuded puuduvad.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas: Tavakasutustingimustes erinõuded puuduvad.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta
Informatsioon selles punktis viitab tootele, juhul, kui ei ole konkreetselt märgitud, et ainete andmed on loetletud.

Füüsikaline olek: Vedelik
Värv, värvus: Selge , Värvitu
Lõhn: Toote eripära
Lõhnalävi: Mittekasutatav

Süttivus (vedel): Mittetuleohtlik.

( UN Käsiraamat katsete ja kriteeriumide kohta, paragrahv 32, L.2 )

Lagunemistemperatuur: Mittekasutatav.

Lahustuvus/ Segunemine  Vesi: Täielikult segunev

9.2 Muu teave 
9.2.1 Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta

9.2.2 Muud ohutusnäitajad
Puudub muu asjakohane kättesaadav teave.

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime
Pole teada ohtlikke reaktsioone tavapärasel ladustamis- ja kasutamistingimustel.

10.2 Keemiline stabiilsus 
Normaalsetel ladustamise ja kasutamise tingimustel.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Meetod / märkus

Sulamistemperatuur/külmumistemperatuur (°C): Ei ole määratud. Selle toote klassifitseerimine ei ole asjakohane.
Keemise algpunkt ja keemisvahemik (°C): Ei ole määratud

Meetod / märkus
Süttivus (tahke, gaasiline): Ei kohaldata vedelikel.

Leekpunkt (° C): Mittekasutatav.
Püsiv põlemine: Mittekasutatav.

Alumine ja ülemine plahvatuspiir/süttivuspiir (%): Ei ole määratud.

Meetod / märkus
Isesüttimistemperatuur: Ei ole määratud.

pH: 5 (puhas) ISO 4316
Kinemaatiline viskoossus: 1250 mPa.s (20 °C)

Meetod / märkus
Aururõhk: Ei ole määratud.

Meetod / märkus
Suhteline tihedus: 1.03 (20 °C) OECD 109 (EU A.3)
Suhteline auru tihedus: Andmed puuduvad. Selle toote klassifitseerimine ei ole asjakohane.
Osakese omadused: Andmed puuduvad. Ei kohaldata vedelikel.

Plahvatusohtlikkus: Ei ole plahvatusohtlik.
Oksüdeerivad omadused: Miite oksüdeeruv.
Metallide korrosioon: Mittekorrodeeruv.
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Pole teada ohtlikke reaktsioone tavapärasel ladustamis- ja kasutamistingimustel.

10.4 Tingimused, mida tuleb vältida
Pole teada tavapärasel ladustamis- ja kasutamistingimustel.

10.5 Kokkusobimatud materjalid 
Ei ole tavakasutusel teada.

10.6 Ohtlikud lagusaadused 
Ei ole teada tavapärastes ladustamise ja kasutamise tingimustes.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta 

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

See toode ei nõua seaduslikult ohutuskaarti. Seetõttu ei pruugi see dokument täielikult vastata tootelehe nõuetele.

Võimalikud tervise kõrvalmõjud ja sümptomid
Tootega seotud mõjud ja sümptomid, kui neid esineb, on loetletud § 4,2.

11.2 Teave muude ohtude kohta 
11.2.1 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused
Mittekasutatav.
11.2.2 Muu teave 
Puudub muu asjakohane kättesaadav teave.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1 Toksilisus 
See toode ei nõua seaduslikult ohutuskaarti. Seetõttu ei pruugi see dokument täielikult vastata tootelehe nõuetele.

12.2 Püsivus ja lagunduvus
Mittekasutatav.

12.3 Bioakumulatsioon 
Mittekasutatav.

12.4 Liikuvus pinnases 
Mittekasutatav.

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste (PBT) ja väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate (vPvB) omaduste hindamine
Mittekasutatav.

12.6 Endokriinseid häireid põhjustavad omadused
Mittekasutatav.

12.7 Muud kahjulikud mõjud
Mittekasutatav.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid
Vaikude jäätmed / kasutamata toodang: Kontsentreeritud sisud ja saastunud pakendid tuleb hävitada sertifitseeritud käitleja poolt või

vastavalt loale. Jäätmete kanalisse laskmine on ära keelatud. Puhastatud pakkematerjal on sobilik
kasutamiseks energia taaskasutuses või ümbertöötluseks kooskõlas kohaliku seadusandlusega.

Euroopa Jäätmeloend: 20 01 30 - pesuained, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 29.

Tühi pakend
Soovitus Hävitada täites riiklike või kohalikke määrusi.
Sobivad puhastusained: Vesi, vajaduse korral koos puhastusvahendiga.

14. JAGU: Veonõuded

Maismaatransport (ADR/RID), Meretransport (IMDG), Õhutransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 ÜRO number (UN number): Ei ole ohtlik kaup
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14.3 Transpordi ohuklass (id): Ei ole ohtlik kaup
14.4 Pakendirühm: Ei ole ohtlik kaup
14.5 Keskkonnaohud: Ei ole ohtlik kaup
14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele: Ei ole ohtlik kaup
14.7 Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga Ei ole ohtlik kaup

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1 Aine või seguga seotud ohutus-, tervisekaitse- ja keskkonnaalased õigusaktid

EU regulatsioonid:
 Regulatsioon (EC) Nr 1223/2009 kosmeetikatoote kohta
 Rahvusvahelise ohtlike kaupade maanteedel vedamise kokkulepe (ADR)
 Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri (IMDG)

Seveso - Klassifikatsioon: Klassifitseerimata

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine 
Mittekasutatav.

16. JAGU: Muu teave 

Informatsioon selles dokumendis põhineb meie parimale praegusele teadmisele. Siiski ei garanteeri see mõningaid spetsiifilisi tooteomadusi ja
ei kehtesta õiguslikult siduvat lepingut.

Redaktsiooni põhjus:
Üldist ülesehitust on muudetud vastavalt määrust (EÜ) nr 1907/2006 muutva määruse 2020/878 lisale II, Need andmed sisaldavad muudatusi
võrreldes eelmiste versioonidega osas(osades):, 2, 4, 7, 9, 16

H ja EUH lausete terviktekst on toodud 3. jaos:

Ohutuskaardi lõpp

SDS kood: MSDS4585 Variant: 04.4
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