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1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 
1.1. Tootetähis 
Toote esinemisvorm : Segu 
Tootenimi : CaviWipes/ CaviWipes XL/ KavoWipes 
Tooterühm : Kommertstoode 
1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata 
1.2.1. Vastavad identifitseeritud kasutajad 
Peamine kasutusala : Erialane kasutus 
Aine/segu kasutusala : Desinfitseeriv puhastuslapp kõva pinna jaoks 

1.2.2. Kasutusalad, mida ei soovitata 
Lisateave puudub 
1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta 

1.4. Hädaabitelefoninumber 
Hädaabitelefon : (Ainult keemilise reostuse, lekete, tulekahju, kokkupuute või õnnetuste korral): CHEMTREC 1-

800-424-9300 (USAs), 1-703-527-3887 (väljaspool USAd) 
 

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine 
2.1. Aine või segu klassifitseerimine 
Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008  
Raske silmakahjustus/silmade ärritus, 2. kategooria H319   
Ohtlik vesikeskkonnale – kroonilise mürgisuse, 3. kategooria H412   
Ohulausete terviktekst: vt jaotis 16 
 

Kahjulikud füüsikalis-keemilised mõjud, kahjulik mõju inimtervisele ja keskkonnale 
Põhjustab tugevat silmade ärritust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. 
2.2. Märgistuselemendid 
Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]Extra classification(s) to displayExtra classification(s) to display 
Ohupiktogrammid  (CLP) : 

 

     

  GHS07      
Signaalsõna (CLP) : Hoiatus 
Ohulaused (CLP) : H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust. 

H412 - Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. 
Hoiatuslaused (CLP) : P264 - Pärast käitlemist pesta hoolega käed. 

P273 - Vältida sattumist keskkonda. 
P280 - Kanda kaitseprille. 
P305+P351+P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul 
ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge 
eemaldada. Loputada veel kord. 
P337+P313 - Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. 
P501 - Sisu ja mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete jäätmekogumispunkt, vastavalt 
kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja/või rahvusvahelistele õigusnormidele. 

2.3. Muud ohud 
Lisateave puudub 

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta 
3.1. Ained 
Mittekohaldatav 

METREX® RESEARCH 
1717 W. Collins Ave. 
Orange, CA 92867 - U.S.A. 
T 1-800-841-1428 (Customer Service) 
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3.2. Segud 
 
 
 

Nimetus Tootetähis % Klassifikatsioon vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 
1272/2008 

Propaan-2-ool; isopropüülalkohol; isopropanool (CAS nr) 67-63-0 
(EÜ nr) 200-661-7 
(ELi tunnuskood) 603-117-00-0 

10-20 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

2-butoksüetanool; etüleenglükooli monobutüüleeter; 
butüültsellosolv 

(CAS nr) 111-76-2 
(EÜ nr) 203-905-0 
(ELi tunnuskood) 603-014-00-0 

1-5 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Irrit. 2, H319 
Skin Irrit. 2, H315 

Bensetooniumkloriid (CAS nr) 121-54-0 
(EÜ nr) 204-479-9 

<0.5 Acute Tox. 3 (Oral), H301 
Skin Corr. 1B, H314 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

 
 
 
 
 

H-lausete täistekst: vt 16. jagu 

4. JAGU: Esmaabimeetmed 
4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus 
Esmaabi sissehingamise korral : Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. 

Sümptomite esinemisel pöörduge arsti poole. 
Esmaabi nahale sattumisel : Esmaabi ei peaks vaja olema. Pesta õrnalt rohke vee ja seebiga. Nahaärrituse korral: 

pöörduda arsti poole. 
Esmaabi silma sattumise korral : Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid 

kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei 
möödu: pöörduda arsti poole. 

Esmaabi allaneelamise korral : Tahkete toodete käsitsemisel ei esine tõenäoliselt suukaudset manustamist. Esmaabi 
andmine ei ole väikeste koguste kandumisel kätelt suhu vajalik. 

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju 
Sissehingamine : Tugeva kontsentratsiooniga aurud võivad põhjustada hingamisteede ärritust. Aurude kõrge 

kontsentratsioon võib põhjustada: peavalu, iiveldust, peapööritust. 
Nahk : Korduv või pikaalaline kontakt nahaga võib põhjustada naha ärritust. Korduv kokkupuude 

võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. 
Silmad : Võib põhjustada mõõdukat ärritust, põletustundega, pisaravoolu, punetust või paistetust. 
Allaneelamine : Toote puhul ei eeldata tavalistes kasutustingimustes erilist allaneelamisohtu. 
Kroonilised sümptomid : Pikaajaline kokkupuude etüleenglükoolmonobutüüleetriga võib kahjustada maksa, neere, 

vere-, lümfi- või kesknärvisüsteemi. 
4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta 
Sümptomaatiline ravi. 

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed 
5.1. Tulekustutusvahendid 
Sobivad kustutusvahendid : Kasutada ümbritsevate tulekahjude tõrjumiseks sobivaid vahendeid. 
5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud 
Tuleoht : Toode sisaldab kergsüttivat küllastavat vedelikku ning põleb tulekahju korral. Toode 

sisaldab konteineri kohta vaid vähest vedelikukogust, seetõttu on tuleohu tekkerisk 
minimaalne. Põlemisel eraldab: Süsiniku oksiidid (CO, CO2). Lämmastikoksiidid. Amiinid. 
kloorioksiidid. 

Tulekahju korral ohtlikud lagusaadused : Võivad eralduda mürgised aurud. 
5.3. Nõuanded tuletõrjujatele 
Kaitse tulekustutamise ajal : Täielik kaitseriietus. . Mitte siseneda tuletsooni ilma ettenähtud isiku- ja 

hingamiskaitsevarustuseta. 

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 
6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras 
Üldmeetmed : Kõrvaldada kõik süüteallikad. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Kanda sobivat 

kaitseriietust. 

6.1.1. Tavapersonal 
Lisateave puudub 
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6.1.2. Päästetöötajad 
Isikukaitsevahendid : Mitte sekkuda ilma sobiva kaitsevarustuseta. Vt lisateavet 8. jaost: „Kokkupuute 

ohjamine/kontroll – isikukaitse". 
6.2. Keskkonnakaitse meetmed 
Vältida sattumist keskkonda. 
6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja –vahendid 
Puhastusmeetodid : Ärge korduvkasutage salvrätte. Pange puhastuslapid mahutisse äraviskamiseks. Mitte 

visata kanalisatsiooni. 
Muu teave : Kõrvaldada materjalid või tahked jäägid selleks ettenähtud kohas. 
6.4. Viited muudele jagudele 
Lisateavet vt 13. jaost. 

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine 
7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud 
Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud 
ettevaatusabinõud 

: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest 
süüteallikatest. Mitte suitsetada. Tagada töökohas hea ventilatsioon. Vältida kemikaali 
sattumist nahale ja silma. Kanda isikukaitsevahendeid. Lisateavet kasutamise ja 
käsitsemise kohta vt tootesildilt. 

Hügieenimeetmede : Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Pärast toote käitlemist pesta alati 
käed. 

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused 
Ladustamistingimused : Hoiustada kuivas, jahedas, hea ventilatsiooniga kohas. Hoidke eemal kuumusest ja 

otsesest päikesevalgusest. Kaitske konteinerit füüsilise kahjustuse eest. Kuivamise 
vältimiseks hoidke mittekasutatavad konteinerid suletuna. 

Kokkusobimatud materjalid : Tugevad oksüdeerijad. 
7.3. Erikasutus 
Tavakasutus. 

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 
8.1. Kontrolliparameetrid 
 

Propaan-2-ool; isopropüülalkohol; isopropanool (67-63-0) 
Tšehhi Vabariik - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas 

Nimi kohalikus väljaandes 2-Propanol (Isopropanol; Izopropylalkohol) 

Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 500 mg/m³ 

Expoziční limity (PEL) (ppm) 200 osakest miljoni kohta (ppm) 

Kokkupuute piirnorm (NPK-P) (mg/m³) 1000 mg/m³ 

Kokkupuute piirnorm (NPK-P) (ppm) 400 osakest miljoni kohta (ppm) 

Märkus (CZ) I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), respektive kůži. 

Reguleerivad viide Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 41/2020 Sb.) 

Saksamaa - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas (TRGS 900) 

TRGS 900 Nimi kohalikus väljaandes Propan-2-ol 

TRGS 900 Kokkupuute piirväärtused (mg/m³) 500 mg/m³ 

TRGS 900 Kokkupuute piirväärtused (ppm) 200 osakest miljoni kohta (ppm) 

Maksimaalse kokkupuute piirtase 2(II) 

TRGS 900 Märkus DFG;Y 

TRGS 900 Reguleerivad viide TRGS900 

Saksamaa - Bioloogilised piirnormid (TRGS 903) 

TRGS 903 Nimi kohalikus väljaandes Propan-2-ol 

TRGS 903 Bioloogiline piirväärtus 25 mg/l Parameter: Aceton - Untersuchungsmaterial: B = Vollblut, U = Urin - 
Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begründung: 
11/2012 DFG 
25 mg/l Parameter: Aceton - Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b) 
Expositionsende, bzw. Schichtende - Festlegung/Begründung: 11/2012 DFG 

TRGS 903 Reguleerivad viide TRGS 903 

Poola - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas 

Nimi kohalikus väljaandes Propan-2-ol (izopropylowy alkohol) 
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Propaan-2-ool; isopropüülalkohol; isopropanool (67-63-0) 
NDS (mg/m³) 900 mg/m³ 

NDSCh (mg/m³) 1200 mg/m³ 

Märkus (PL) Skóra (Oznakowanie substancji notacją „skóra” oznacza, że wchłanianie substancji przez 
skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową). 

Reguleerivad viide Dz. U. 2018 poz. 1286 

Ühendkuningriik - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas 

Nimi kohalikus väljaandes Propan-2-ol 

WEL TWA (mg/m³) 999 mg/m³ 

WEL TWA (ppm) 400 osakest miljoni kohta (ppm) 

WEL STEL (mg/m³) 1250 mg/m³ 

WEL STEL [ppm] 500 osakest miljoni kohta (ppm) 

Reguleerivad viide EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

Šveits - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas 

Nimi kohalikus väljaandes 2-Propanol / 2-Propanol [iso-Propylalkohol, Isopropanol, Isopropylalkohol] 

MAK (maksimaalne kontsentratsioon töökohal) 
(mg/m³) 

500 mg/m³ 

MAK (maksimaalne kontsentratsioon töökohal) (ppm) 200 osakest miljoni kohta (ppm) 

Lühiajalise kokkupuute piirväärtus (mg/m³) 1000 mg/m³ 

Lühiajalise kokkupuute piirväärtus (ppm) 400 osakest miljoni kohta (ppm) 

Tõsine mürgisus VRS, Foie, SNC, Yeux / OAW, Leber, ZNS, Auge 

Märkus SSC, B / SSC, B 

Märkus INRS, NIOSH 

Reguleerivad viide www.suva.ch, 01.01.2020 
 

2-butoksüetanool; etüleenglükooli monobutüüleeter; butüültsellosolv (111-76-2) 
EL - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas 

Nimi kohalikus väljaandes 2-Butoxyethanol 

IOELV TWA (mg/m³) 98 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 20 osakest miljoni kohta (ppm) 

IOELV STEL (mg/m³) 246 mg/m³ 

IOELV STEL (ppm) 50 osakest miljoni kohta (ppm) 

Märkused Skin 

Reguleerivad viide COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

Tšehhi Vabariik - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas 

Nimi kohalikus väljaandes 2-Butoxyethanol (Butylcellosolv; Ethylenglykolmonobutylether) 

Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 100 mg/m³ 

Expoziční limity (PEL) (ppm) 20 osakest miljoni kohta (ppm) 

Kokkupuute piirnorm (NPK-P) (mg/m³) 200 mg/m³ 

Kokkupuute piirnorm (NPK-P) (ppm) 41 osakest miljoni kohta (ppm) 

Märkus (CZ) D - při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží, I - dráždí sliznice (oči, 
dýchací cesty), respektive kůži, B - u látky je zaveden biologický expoziční test (BET) v 
moči nebo krvi. 

Reguleerivad viide Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 41/2020 Sb.) 

Tšehhi Vabariik - Bioloogilised piirnormid 

Nimi kohalikus väljaandes 2-Butoxyethanol (Butylcelosolv, Ethylenglykolmonobutylether) 
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2-butoksüetanool; etüleenglükooli monobutüüleeter; butüültsellosolv (111-76-2) 
Tšehhi Vabariik - BLV 200 mg/g kreatiniin Ukazatel: Butoxyoctová kyselina - Biološki uzorak: moči - Doba 

odběru: konec směny na konci 
0,17 mmol/mmol Creatinine Ukazatel: Butoxyoctová kyselina - Biološki uzorak: moči - 
Doba odběru: konec směny na konci 

Reguleerivad viide Vyhláška č. 107/2013 Sb. (kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb.) 

Saksamaa - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas (TRGS 900) 

TRGS 900 Nimi kohalikus väljaandes 2-Butoxyethanol 

TRGS 900 Kokkupuute piirväärtused (mg/m³) 49 mg/m³ 

TRGS 900 Kokkupuute piirväärtused (ppm) 10 osakest miljoni kohta (ppm) 

Maksimaalse kokkupuute piirtase 2(I) 

TRGS 900 Märkus EU;DFG;H;Y 

TRGS 900 Reguleerivad viide TRGS900 

Saksamaa - Bioloogilised piirnormid (TRGS 903) 

TRGS 903 Nimi kohalikus väljaandes 2-Butoxyethanol 

TRGS 903 Bioloogiline piirväärtus 150 mg/g kreatiniin Parameter: Butoxyessigsäure (nach Hydrolyse) - 
Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw. 
Schichtende, c) bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren 
vorangegangenen Schichten - Festlegung/Begründung: 11/2016 DFG 

TRGS 903 Reguleerivad viide TRGS 903 

Poola - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas 

Nimi kohalikus väljaandes 2-Butoksyetanol (butoksyetylowy alkohol) 

NDS (mg/m³) 98 mg/m³ 

NDSCh (mg/m³) 200 mg/m³ 

Märkus (PL) Skóra (Oznakowanie substancji notacją „skóra” oznacza, że wchłanianie substancji przez 
skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową). 

Reguleerivad viide Dz. U. 2018 poz. 1286 

Ühendkuningriik - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas 

Nimi kohalikus väljaandes 2-Butoxyethanol 

WEL TWA (mg/m³) 123 mg/m³ 

WEL TWA (ppm) 25 osakest miljoni kohta (ppm) 

WEL STEL (mg/m³) 246 mg/m³ 

WEL STEL [ppm] 50 osakest miljoni kohta (ppm) 

Märkus (WEL) Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned substances are those for which there 
are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity) 

Reguleerivad viide EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

Ühendkuningriik - Bioloogilised piirnormid 

Nimi kohalikus väljaandes 2-Butoxyethanol 

Ühendkuningriik (BEI) 240 mmol/mol Kreatiniin Parameter: butoxyacetic acid - Medium: urine - Sampling time: 
Post shift 

Reguleerivad viide EH40/2005 (Fourth edition, 2020). HSE 

Šveits - Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas 

Nimi kohalikus väljaandes 2-Butoxyéthanol / 2-Butoxyethanol [Butylglykol, Ethylenglykolmonobutylether] 

MAK (maksimaalne kontsentratsioon töökohal) 
(mg/m³) 

49 mg/m³ 

MAK (maksimaalne kontsentratsioon töökohal) (ppm) 10 osakest miljoni kohta (ppm) 

Lühiajalise kokkupuute piirväärtus (mg/m³) 98 mg/m³ 

Lühiajalise kokkupuute piirväärtus (ppm) 20 osakest miljoni kohta (ppm) 

Tõsine mürgisus VRS, Yeux / OAW, Auge 
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2-butoksüetanool; etüleenglükooli monobutüüleeter; butüültsellosolv (111-76-2) 
Märkus R, SSC, B / H, SSC, B 

Märkus INRS, HSE, NIOSH 

Reguleerivad viide www.suva.ch, 01.01.2020 
 
 

8.2. Kokkupuute ohjamine 
Asjakohane tehniline kontroll: 
Tagada töökohas hea ventilatsioon. 
 
  

Käte kaitse: 

Korduva või pikaajalise nahale sattumise ohu korral kanda kindaid. 
 

Silmakaitsevahendid: 

Kaitseprillid. EN 166 
 

Naha- ja kehakaitsevahendid: 

Kanda sobivat kaitseriietust 
  

Hingamisteede kaitsevahendid: 

Selle toote tavapärasel kasutamisel ei ole vaja kanda respiraatorit 
 

Keskkonda sattumise piiramine ja kontrollimine: 
Vältida sattumist keskkonda. 

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused 
9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta 
Füüsikaline olek : Tahke 
Välimus : Vedelikuga immutatud ebemevabad lapid. 
Värvus : Värvitu. 
Lõhn : Alkoholiga. 
Lõhnalävi : 0,001 osakest miljoni kohta (ppm) Etüleenglükoolmonobutüüleeter (EGBE) 
pH : 11 - 12,49 (küllastav aine) 
Suhteline aurustuskiirus (butüülatsetaat = 1) : < 1 
Sulamispunkt / sulamisvahemik : Andmed pole kättesaadavad 
Tahkumistemperatuur : Mittekohaldatav 
Keemispunkt : Andmed pole kättesaadavad 
Leekpunkt : 64 °C (küllastav aine) 
Isesüttimistemperatuur : Mittekohaldatav 
Lagunemistemperatuur : Andmed pole kättesaadavad 
Tuleohtlikkus (tahke, gaas) : Süttimatu 
Aururõhk : Andmed pole kättesaadavad 
Suhteline aurutihedus temperatuuril 20 °C : Andmed pole kättesaadavad 
Suhteline tihedus : Andmed pole kättesaadavad 
Lahustuvus : Andmed pole kättesaadavad 
Log Pow : Andmed pole kättesaadavad 
Viskoossus, kinemaatiline : Andmed pole kättesaadavad 
Viskoossus, dünaamiline : Andmed pole kättesaadavad 
Plahvatusohtlikkus : Andmed pole kättesaadavad 
Oksüdeerivad omadused : Andmed pole kättesaadavad 
Plahvatuspiirid :  
Plahvatusohtlikkuse alampiir (LEL) : 2 vol % (mahuprotsent) (Isopropanol) 
Plahvatusohtlikkuse ülempiir : 12,7 vol % (mahuprotsent) (Isopropanol) 
9.2. Muu teave 
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldus : 20 % 

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime 
10.1. Reaktsioonivõime 
Nõuetekohaste kasutus-, hoiustamis- ja transporditingimuste korral ei ole toode reageerimisvõimeline. 
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10.2. Keemiline stabiilsus 
Tavatingimustes stabiilne. 
10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus 
Pole teada ohtlikke reaktsioone, mis võiksid esineda nõuetekohaste kasutustingimuste korral. 
10.4. Tingimused, mida tuleb vältida 
Hoida eemal leegist, kuumadest pindadest ja süttimisallikatest. 
10.5. Kokkusobimatud materjalid 
oksüdeerijad, redutseerijad, happed, alused. 
10.6. Ohtlikud lagusaadused 
Termilisel lagunemisel tekib: Süsiniku oksiidid (CO, CO2). Lämmastikoksiidid. kloorioksiidid. 

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta 
11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta 
Äge mürgisus (suukaudne) : Klassifitseerimata 
Äge mürgisus (nahakaudne) : Klassifitseerimata 
Äge mürgisus (sissehingamisel) : Klassifitseerimata 
 

Propaan-2-ool; isopropüülalkohol; isopropanool (67-63-0) 
LD50 suu kaudu rotil 5,84 g/kg 

LD50 naha kaudu küülikul 16,4 ml/kg 

LC50 Sissehingamine - Rotil [ppm] 1666,66 ppm/1h 
 

Bensetooniumkloriid (121-54-0) 
LD50 suu kaudu rotil 295 mg/kg 

 

2-butoksüetanool; etüleenglükooli monobutüüleeter; butüültsellosolv (111-76-2) 
LD50 suu kaudu rotil 1746 mg/kehamassi kg 

LD50 suukaudselt 1414 mg/kehamassi kg 

LD50 naha kaudu rotil > 2000 mg/kehamassi kg 
 

Nahasöövitus/-ärritus : Klassifitseerimata 
pH: 11 - 12,49 (küllastav aine) 

Raske silmakahjustus/silmade ärritus : Põhjustab tugevat silmade ärritust. 
pH: 11 - 12,49 (küllastav aine) 

Hingamisteede või naha sensibiliseerimine : Klassifitseerimata 
Mutageensus sugurakkudele : Klassifitseerimata 
Kantserogeensus : Klassifitseerimata 
 

Propaan-2-ool; isopropüülalkohol; isopropanool (67-63-0) 

IARC rühm 3 - Mitte klassifitseeritav 
 

2-butoksüetanool; etüleenglükooli monobutüüleeter; butüültsellosolv (111-76-2) 

IARC rühm 3 - Mitte klassifitseeritav 
 
Reproduktiivtoksilisus : Klassifitseerimata 
 

Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne 
kokkupuude 

: Klassifitseerimata 

 

Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude : Klassifitseerimata 
 

2-butoksüetanool; etüleenglükooli monobutüüleeter; butüültsellosolv (111-76-2) 
NOAEL (nahakaudne, rott/küülik, 90 päeva) > 150 mg/kehamassi kg 

 
Hingamiskahjustus : Klassifitseerimata 
 

12. JAGU: Ökoloogiline teave 
12.1. Toksilisus 
Ökoloogia - üldine : Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. 
Oht vesikeskkonnale, lühiajaline (äge) : Klassifitseerimata 
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Oht vesikeskkonnale, pikaajaline (krooniline) : Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. 
 

Propaan-2-ool; isopropüülalkohol; isopropanool (67-63-0) 
LC50 kalad 1 10000 mg/l 

CL50 kalad 2 9640 mg/l Tüse tömpnina (Pimephales promelas) 

EC50 vesikirp 1 > 10000 mg/l 

NOEC krooniline koorikloomad 3,37 mg/l 
 

Bensetooniumkloriid (121-54-0) 
LC50 kalad 1 1,15 mg/l Vikerforell (Oncorhynchus mykiss) 

EC50 vesikirp 1 0,22 mg/l Hiidkiivrik (Daphnia magna) 

ErC50 (vetikad) 0,3 mg/l Mikrovetikas (Pseudokirchneriella subcapitata) 
 

2-butoksüetanool; etüleenglükooli monobutüüleeter; butüültsellosolv (111-76-2) 
LC50 kalad 1 1474 mg/l Vikerforell (Oncorhynchus mykiss) 

EC50 vesikirp 1 ≈ 1800 mg/l Hiidkiivrik (Daphnia magna) 

EC50 72h Vetikad 1 911 mg/l Mikrovetikas (Pseudokirchneriella subcapitata) 

EC50 72h Vetikad (2) 1840 mg/l Mikrovetikas (Pseudokirchneriella subcapitata) 

NOEC e täheldatavat toimet mitteavaldav 
kontsentratsioon (krooniline) 

100 mg/l Hiidkiivrik (Daphnia magna) 

NOEC krooniline kala > 100 mg/l Vöödiline daanio (Danio rerio) 
12.2. Püsivus ja lagunduvus 
Propaan-2-ool; isopropüülalkohol; isopropanool (67-63-0) 
Püsivus ja lagunduvus Kergesti biolagundatav. 

12.3. Bioakumulatsioon 
Propaan-2-ool; isopropüülalkohol; isopropanool (67-63-0) 
BCF kalad 1 3 

Log Kow 0,05 
12.4. Liikuvus pinnases 
Propaan-2-ool; isopropüülalkohol; isopropanool (67-63-0) 
Log Koc 1,5 

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine 
Lisateave puudub 
12.6. Muud kahjulikud mõjud 
Lisateave puudub 

13. JAGU: Jäätmekäitlus 
13.1. Jäätmetöötlusmeetodid 
Kohalikud eeskirjad (jäätmed) : Kohelge samuti kui nakkusriskiga ohtlikke jäätmeid, sest puhastuslapid on sageli bioohtlike 

materjalidega saastunud. Puhastuslappidega seotud oht – kasutatud lapp sisaldab surnud 
mikroorganisme ja biosaastet või verd. 

Jäätmetöötlusmeetodid : Kõrvaldage sisu / mahuti vastavalt litsentseeritud koguja sortimisjuhistele ja vastavalt 
kohalikele ning piirkondlikele seadustele. 

Euroopa jäätmeloendi kood : 18 01 06* - ohtlikest ainetest koosnevad või neid sisaldavad kemikaalid 

14. JAGU: Veonõuded 
Vastavalt nõuetele ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
14.1. ÜRO number 
ÜRO nr. (ADR) : Reguleerimata. 
ÜRO nr. (IMDG) : Reguleerimata. 
ÜRO nr (IATA) : Reguleerimata. 
ÜRO nr (ADN) : Reguleerimata. 
ÜRO nr. (RID) : Reguleerimata. 
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14.2. ÜRO veose tunnusnimetus 
Ohtliku veose tunnusnimetus (ADR) : Reguleerimata. 
Ohtliku veose tunnusnimetus (IMDG) : Reguleerimata. 
Ohtliku veose tunnusnimetus (IATA) : Reguleerimata. 
Ohtliku veose tunnusnimetus (ADN) : Reguleerimata. 
Ohtliku veose tunnusnimetus (RID) : Reguleerimata. 
14.3. Transpordi ohuklass(id) 
ADR 
Transpordi ohuklass(id) (ADR) : Reguleerimata. 

IMDG 
Transpordi ohuklass(id) (IMDG) : Reguleerimata. 

IATA 
Transpordi ohuklass(id) (IATA) : Reguleerimata. 

ADN 
Transpordi ohuklass(id) (ADN) : Reguleerimata. 

RID 
Transpordi ohuklass(id) (RID) : Reguleerimata. 
14.4. Pakendirühm 
Paken-digrupp (ADR) : Reguleerimata. 
Pakendirühm (IMDG) : Reguleerimata. 
Pakendirühm (IATA) : Reguleerimata. 
Pakendirühm (ADN) : Reguleerimata. 
Pakendirühm (RID) : Reguleerimata. 
14.5. Keskkonnaohud 
Keskkonnaohtlik : Ei 
Reostab merd : Ei 
Muu teave : Lisateave puudub 
14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele 
Maismaavedu 
Reguleerimata. 

merevedu 
Reguleerimata. 

Õhuvedu 
Reguleerimata. 

Siseveetransport 
Reguleerimata. 

Raudteetransport 
Reguleerimata. 
14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga 
Mittekohaldatav 

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid 
15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid 
15.1.1. EL eeskirjad 
 

Ei sisalda aineid, mille suhtes kehtivad vastavalt REACH-määruse XVII lisale piirangud 
Ei sisalda ühtegi REACH-määruse kandidaatainete loetelu ainet ≥ 0,1 % / SCL 
Ei sisalda ühtegi REACH-määruse XIV lisasse kantud ainet sisalduses ≥ XIV lisas sätestatud piirnormidest 
Ei sisalda ainet, millele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja 
impordi kohta. 
Ei sisalda aineid, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 2019/1021, 20. juuni 2019, püsivate orgaaniliste 
saasteainete kohta. 
 
  
Lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) sisaldus : 20 % 
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15.1.2. Siseriiklikud eeskirjad 
 
 

Saksamaa 
AwSV, lisa viide : Veeohuklass (WGK) 1, vähesel määral ohtlik veekeskkonnale (Klassifikatsioon vastavalt 

AwSV, Lisale 1) 
12. rakendusmäärus Saksamaa föderaalse 
seaduse kohta seoses saasteainete keskkonda 
laskmisega - 12.BlmSchV 

: Ei kuulu heitevastase kaitse määruse (BlmSchV) 12. redaktsiooni (suuremate õnnetuste 
määrus) kohaldamisalasse 

 

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine 
Kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud 

16. JAGU: Muu teave 
 
 
 
 

 H- ja EUH-lausete terviktekst: 

Acute Tox. 3 (Oral) Äge (suukaudne) mürgisus, 3. kategooria 

Acute Tox. 4 (Dermal) Äge (nahakaudne) mürgisus, 4. kategooria 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Äge mürgisus (sissehingamisel), 4. kategooria 

Acute Tox. 4 (Oral) Äge (suukaudne) mürgisus, 4. kategooria 

Aquatic Acute 1 Ohtlik vesikeskkonnale – ägeda mürgisuse, 1. kategooria 

Aquatic Chronic 1 Ohtlik vesikeskkonnale – kroonilise mürgisuse, 1. kategooria 

Eye Irrit. 2 Raske silmakahjustus/silmade ärritus, 2. kategooria 

Flam. Liq. 2 Tuleohtlikud vedelikud, 2. kategooria 

Skin Corr. 1B Nahasöövitus/-ärritus; 1.B kategooria 

Skin Irrit. 2 Nahasöövitus/-ärritus, 2. kategooria 

STOT SE 3 Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude, 3. kategooria 

H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur. 

H301 Allaneelamisel mürgine. 

H302 Allaneelamisel kahjulik. 

H312 Nahale sattumisel kahjulik. 

H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. 

H315 Põhjustab nahaärritust. 

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust. 

H332 Sissehingamisel kahjulik. 

H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust. 

H400 Väga mürgine veeorganismidele. 

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. 

H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. 
 
 
 
 
 

 
ELi ohutuskaart (REACH II lisa) 
Siinkohal esitatud teave ja soovitused on võetud allikatest, mida peetakse toote valmistamise päeval täpseteks ning METREX® RESEARCH ei võta 
vastutust soovituste täpsuse, sobivuse ega teabe kasutamise eest. 
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