
OHUTUSKAART
DENTIRO  rätid

1.AINE/VALMISTISE NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE
Toote andmed/nimetus:
DENTIRO rätid
Kasutus
Aldehüüdivabad desinfitseerivad rätid meditsiinilise aparatuuri pindade kiireks desinfitseerimiseks.
Alkoholisisaldus vähem kui 50%
Tootja
ORO CLEAN CHEMIE AG Dr.Georgios Ionidis
Allmendstrasse 21 georgios.ionidis@oroclean.com
CH-8320 Fehraltorf
40 1 954 80 30 / 0041 1 954 80 40
Informatisoon hädaolukorras:mürgistusteabekekus tel.16662
2.OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE
Ohutuslaused
Tuleohtlik lahus 1 H228
Ärritab silmi 2 H319
Riskilaused
P210 Hoida eemal lahtisest tulest/kuumadest pindadest
P233 Hoida konteinerit suletuna
P280.2 Kanda kaitsekindaid ja -prille
P305+P351+P338 Silma sattumise korral: Loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed. Jätkata

loputamist
P337+P313 Silmade ärrituse jätkudes pöörduda arsti poole
P501.1 Jäätmed käidelda vastavalt kehtivatele regulatsioonidele
3.KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA
Tegemist on seguga
Ohtlikud koostisosad CAS number EINECS
etanool 64-17-5 200-578-6 F H225 30%-<50%
2-propanool 67-63-0 200-661-7 F,Xi H225,H319,H336 15%-<30%
Riskilausete täistekstid punktis 16.
4.ESMAABI MEETMED
Instruktsioonid Kindlustada enesekaitse. Kanda kaitsevarustust. Koheselt võtta ära kõik

lahusega kokkupuutunud riided. Inimesed tuua ohupiirkonnast välja.
Teadvusekaotuse korral kutsuda kiirabi ja anda esmaabi. 
Arstiga konsulteerides näidake ohutuskaarti

Sissehingamine Kokkupuutunud inimesed viia värske õhu kätte.Mitte jätta järelevalveta.
Pöörduda arsti poole kui hingamissüsteem on ärritatud või on köha või teised
sümptomid tugevnevad. Teha hingamine vabaks ( lips jne.)

Nahale sattumine Pesta külma veega. Mitte kasutada lahustajaid. Kui ärritus suureneb või püsib,
konsulteerida arstiga. Riietus pesta enne uuesti kasutamist.

Silma sattumine Koheselt loputada lahtiseid silmi voolava vee all 15min. kui ärritus kestab. 
Eemaldada kontaktläätsed peale 5min.loputamist, siis jätkata loputamist.
Jälgige, et kannatanu ei hõõruks silmi ega hoiaks neid kinni.
Alati pöörduda koheselt arsti poole, isegi kui puuduvad nähtavad kahjustused.

Allaneelamine Mitte oksendada! Suu loputada rohke veega. Juua palju vett peale. Pöörduda 
arsti poole. Teadvuseta inimesele ei tohi midagi suu kaudu anda.

Võib esineda naha ja silmade punetust, oksendamist, nohu, hingamisepeetust, teadvusetust,
 kesknärvisüsteemi depressiooni
Teave arstile Sümptomaatiline ravi
5.TULETÕRJE MEETMED
Tulekustutusvahed vee pihustamine, CO2, alkoholistabiilne vaht, tahked tulekustutusvahendid

Mittesoovitatavtulekustutusvahend Veejuga
Erilised kokkupuuteohud Aurud võivad moodustada plahvatuslikke segusid õhuga



Põlev materjal võib eraldada ärritavat ja/või mürgist gaasi
Erikaitsevahendid Kasutada respiraatoreid
Muu vajalik teave Suitsu mitte sisse hingata.
Kõik kustutusained ja -vesi tuleb kõrvaldada vastavalt kehtestatud normidele.
6.MEETMED JUHUSLIKULT KESKKONDA SATTUMISE KORRAL
Isikukaitse Hoida eemal süüteallikatest.Mitte suitsetada.mahatilkunud vedelik võib põhjustada 
põranda libedust. Võtta värsket õhku. Kanda kaitsevarustust. Kindlustada ventilatsioon.
Keskkonnakaitse Vältida levimist pinnasesse ja sattumist kanalisatsiooni ning veevärki.

Koristage mahasattunud aine absorbeeriva materjaliga. Kemikaal tuleb viia
ohtlike jäätmete kogumispunkti.

7.KÄSITLEMINE JA HOIDMINE
Käsitlemine Lugege tootetutvustust enne kasutamist. Kandke kaitsevarustust.

Avage konteiner ettevaatlikult. Nõutav on hea ventilatsioon töökohal.
Vältida aurude/aerosoolide sissehingamist. Vältida kokkupuudet silmadega.
Mitte segada teiste toodetega.

Hoidmine Säilitage originaalpakendis, tihedalt suletud.
Põrandakate ruumis peaks olema happe- aluse- ja lahustikindel.
Hoida toatemperatuuril kuivas ja ventileeritud kohas, eemal toiduainetest ja
loomasöödast. Hoida eemal tugevatest hapetest ja alustest.

8.KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSEVAHENDID
CAS nr. mg/m3 mg/m3

Etanool 64-17-5 960 1920 4X15 min.
2-propanool 67-63-0 500 1000 4X15 min.
Isikukaitse
Hingamisteede kaitse Mitte sisse hingata gaasi/aerosooli
Käte kaitse Lühiajaline kontakt: Kindad kaitseindeksiga vähemalt 2 klassA ainetele

Pikaajaline kontakt: Kindad kaitseindeksiga vähemalt 6 klassA ainetele
Silmade kaitse Kasutada kaitseprille
Üldnõue Vältida kontakti silmade ja nahaga
9.FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED
Värv värvitu
Füüsikaline olek  kangasse absorbeeritud vedelik
Lõhn alkoholi
pH tase neutraalne
Leekpunkt 23kraadi C
Süttivus tuleohtlik
Plahvatuspiir Aurud võivad moodustada plahvatusohtlikke segusid õhuga.
Oksüdeeruvus Ei ole oksüdeeriv
Lahustuvus veega täielikult lahustuv
Relatiivne tihedus 0,9 g/cm3
Isesüttuvuse temp. Toode ei ole isesüttiv
10.STABIILSUS JA REAKTSIOONIVÕIME
Püsivust ohustavad materjalid: Kokkupuutel lahtise tulega, süttib.  
 Võib moodustada tuleohtlikke  gaase/aure. Võib moodustada
plahvatusohtlikke gaase kokkupuutel õhuga. Vältida toote kuumutamist üle toatemperatuuri.
Vältida kontakti alkoholi mittetaluvate materjalidega
Kahjulikud laguproduktid: -
11.TOKSIKOLOOGILINE TEAVE
Äge mürgisus allaneelamisel LD50rott>5000mg/kg
Silmade ärritus ärritav
12.KESKKONNAALANE TEAVE
Liikuvus keskkonnas:-
Keskkonna mürgisus:-
Püsivus ja lagunemisomadused:-
Jäätmekäitlus: heade biolagunevate omadustega



etanool 64-17-5 94%
2-propanool 67-63-0 95%
Bioakumulatsioon:-
13.JÄÄTMEKÄITLUS
EWC nr.070699 jääde rasvadest, õlidest seepidest detergentidest desinfektantidest ja isikukaitse
toodetest
Pakend:Puhta pakendi võib ümbertöödelda. Puhastamata taara tuleb käsitleda nagu produkti.
14.VEONÕUDED
Autotransport ADR/RID/SDR
Klass: -
UN kood 3175
Pakendi grupp: II
Klassifikatsioon -
Korrektne nimetus: -
Piiratud kogused: -
Meretransport/GGVSee/IMDG
UN kood -
Pakendi grupp: -
Ems: -
Korrektne nimetus: -
Õhutransport
Klass: -
UN kood -
Pakendi grupp: -
Korrektne nimetus: -
15.REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID
Märgistamine vastavalt EU ettekirjutustele
Sümbolid -
Riskilaused: R10 tuleohtlik
Ohutuslaused S2 Hoida lastele kättesaamatus kohas

S16 Hoida eemal süüteallikatest.Mitte suitsetada.
S24/25 Vältida kokkupuudet naha ja silmadega

16.MUU TEAVE
Riskilaused punkt 2 ja 3 juurde 
H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur R10
H319 Ärritab silmi
H336 Aurud võivad põhjustada unisust ja pööritust R67
S2 Hoida lastele kättesaamatus kohas, S7 Hoida konteiner kinni, S16 Hoida eemal süttimisallikatest-
mitte suitsetada, S24/25 Vältida kontakti naha ja silmadega.


