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      OHUTUSKAART 
 

1.  AINE/SEGU NING ETTEVÕTTE IDENTIFITSEERIMINE 

TOOTE NIMETUS; 

    PARVO-VIRUCIDE 
KAUBANDUSLIK NIMETUS: 

 DEFENCE 7 / ULTRACIDE 

 

     AADRESS/TELEFON; THE ANIMAL HEALTH COMPANY LTD, BROTON DRIVE, HALSTEAD, 

     ESSEX, CO9 1HB.  TEL; 01787 476400       FAKS; 01787 475998 

 

 

2.  TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA 

Toote kirjeldus 

     Laia toimespektriga loomade desinfitseerimiskontsentraat 

 

     Ohtlikud koostisosad   %  Tähistus   Ohutunnused, R-laused 

     Glutaaraldehüüd   kuni 15% C   20/22-34-41-43 

     Kvaternaarsed ammoniaagiühendid kuni 10% C   22-34 

 

3.  OHTLIKKUS 

     Allaneelamisel kahjulik. Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. Kontsentraadi aur võib ärritada 

nahka ja hingamiselundeid. 

 

4.  ESMAABIMEETMED 

Sissehingamisel  Viige kannatanu värske õhu kätte ja pöörduge arsti poole 

     Nahaga kokkupuutel  Eemaldada viivitamatult määrdunud riietus ning pesta nahka rohke veega. 

Ärrituse püsimisel pöörduge arsti poole.  

     Silma sattumisel  Loputada põhjalikult vee või puhastusvahendiga 15 minutit, hoides silm 

avatuna. Pöörduda koheselt arsti poole.. 

     Allaneelamisel  Ärge kutsuge esile oksendamist. Kui kannatanu on teadvusel, peske suu veega 

puhtaks ning andke vett juua. Pöörduge koheselt arsti poole. 

 

5.  TULEKUSTUTUSMEETMED 

Sobivad tulekustutusvahendid; Vesi, vaht või pulber. 

Võib suurte tulekahjude korral tekitada mürgiseid aure, mistõttu tuleks suurte tulekahjude korral kasutada 

autonoomset hingamisaparaati. 

 

6.  MEETMED KESKKONDA JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL 

Väike reostus       Lahjendage väga suure koguse veega 

     Suur reostus      Katta reostus liiva, mulla või graanulitega, mis imava mõjuga. Vältige sattumist veekogudesse 

ja kanalisatsiooni. Peske ala rohke veega. 

 

7.  KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE 

Kirjeldatud ohud kehtivad KONTSENTREERITUD toote korral. Toote käitlemisel tuleb olla väga ettevaatlik 

ehk tuleb tagada hea ventilatsioon ja kasutada allpool kirjeldatud isikukaitsevahendeid. Ärge sööge, jooge ega 

suitsetage toodet käideldes. Vältige sattumist nagale ja silma. Vältige auru sissehingamist. 

Ladustamine: kui toote ei ole kasutuses, hoidke sellel kork suletuna ning hoidke toodet jahedas. 

 

8.  KOKKUPUUTE OHJAMINE NING ISIKUKAITSE 

Kasutage kaitseprille, nitritil- või PVC-kindaid ning kaitseülikonda. Kui aurutase võib ületada ohtliku aine 

piirnormi töökeskkonnas, kasutage orgaaniliste aurude jaoks mõeldud respiraatorit. (Toote kasutamisel 

vastavalt juhistele ei ületata piirväärtusi) 

 

     Ohtlike ainete piirnorm töökeskkonnas 

     Kemikaali nimi  LTEL 8h TWA         STEL 

     ppm            mg/m3      ppm       mg/m3 

     Glutaaraldehüüd                                    ---                 ---           0.2          0.7 

 

9.  FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED 

     Välimus   roosa vedelik 



     Lõhn   lõhnav 

     pH    5.0 tavaliselt 

     Leekpunkt   N/A 

     Suhteline tihendus (200C) 1.04 tavaliselt 

     Lahustuvus vees  lahustuv  

 

10. PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME 

      Püsivus                                püsiv 

      Välditavad tingimused              Kokkupuude hapete, leelist, alumiiniumiga.  

      Ohtlikud lagunemissaadused: Normaalsel kasutamisel ei lagune. 

 

11. TEAVE TOKSILISUSE KOHTA 

Aurude sissehingamine võib ärritada nina ja kurku ning põhjustada valu rindkeres. Mõjud võivad korduval 

kokkupuutel tugevneda. Võib süvendada astmaatilisi seisundeid.  

Kokkupuutel nahaga põhjustab põletusi. Vedelik ja aur on ärritavad. Äge nahakaudne mürgisus (rotid); LD50 2 

ml/kg madal nahakaudne mürgisus. Korduv kokkupuude kontsentraadiga võib põhjustada allergilist 

kontaktdermatiiti. Kokkupuutel 1%-lise lahjendusega puudub reaktsioon (meriseal). Silma sattumine põhjustab 

põletust. Vedelik ja aur on ärritavad. Võib põhjustada silma kahjustust, kui kokkupuutel silmaga ei loputata 

seda koheselt veega. 

Allaneelamine; Kahjulik – võib põhjustada oksendamist, kõhulahtisust ja minestust. Äge suukaudne mürgisus 

(rotid); LD50 795 mg/kg madal suukaudne mürgisus. 

 

12. ÖKOLOOGILINE TEAVE 

Glutaaraldehüüdi lahjendamine alla 10 ppm ei avalda kahjulikku mõju keskkonnale ega 

jäätmetöötlussüsteemidele. Lahjendatud toode peaks kiiresti biolagunema.  

 

13. JÄÄTMEKÄITLUS 

Käsitleda vastavalt kohalikele jäätmekäsitlusseadustele ning soovitustele. Peske pakend enne ära viskamist 

põhjalikult veega puhtaks. Ärge saastage kanalisatsiooni kontsentreeritud tootega. 

 

14. VEONÕUDED 

ÜRO (UN) nr   1760 

       Maaveod    Söövitav vedelik 

       TREM kaardi nr   80G20b 

       ADR/RID klass   Klass 8 

       IMDG klass ja pakendigrupp  Klass 8 pakendigrupp 11 

       Meresaaste    Ei saasta 

       Tollitariif (harmoneeritud süsteem) 292 390 00 

15. REGULATIIVNE TEAVE 

      CHIP klassifikatsioon  Söövitav 

      Ohutähis    Xn 

      Riskilaused 

      R22 allaneelamise kahjulik R34 põhjustab põletusi     R43 kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. 

      Ohutuslaused 

      S13 hoidke eemal toidust, joogist ja loomasöödast. S23 vältida auru sissehingamist. 

      S26 kokkupuutel silmaga loputada koheselt veega ning pöörduda arsti poole. 

      S36/37/39 kasutage ettenähtud isikukaitsevahendeid; kindad, kaitseprillid ja näokaitse. S45 õnnetuse või halva 

enesetunde korral pöörduge viivitamatult arsti poole. S51 kasutada ainult hästi ventileeritavates kohtades. 

 

16. MUU TEAVE 

AVALDATUD OHUD KEHTIVAD LAHUSTAMATA TOOTE KOHTA 

NING VÄHENEVAD LAHUSTADES  
 

      Kasutatavad lahjendused on klassifitseeritud mittesöövitavaks 

 

KUUPÄEV VEEBRUAR 2018             VERSIOON; 11 

 

See andmeleht on koostatud vastavalt direktiivile 91/155/EEC ja 1994. aasta kemikaalide (ohuteave ja tarnitav 

pakend) määrusele 6 (CHIP 2). 

Sellel lehel sisalduv teave ei ole täielik, kasutajate enda hinnang töökoha riski kohta on nõutud muude tervishoiu- 

ja ohutusalaste õigusaktidega, nt. COSHH. 

Ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas on võetud EH40 (UK HSE) 1994. aasta väljaandest. 


