
Ohutuskaardid 

Terviseamet 

Raili Moldov 

Kemikaaliohutuse teabepäev 

27. mai 2013 



Ajalugu 
5/28/2013 2 

Direktiiv 

91/155/EMÜ 
Asendatud 

 

REACH-määrus 

Artikkel 31  

II Lisa 

muudetud  

Määrusega 

(EL) nr 453/2010 



Eesmärk 
• Teave ohtlike omaduste kohta 

• Tervise ja keskkonnakaitseliste meetmete soovitamiseks(ladustamine, 

kasutamine, kõrvaldamine) 

• Ohtlikkuse hindamise aluseks 

• Vahend profesionaalsele kasutajale 

• Edastatud igale tarneahelas tegutsejale k.a. levitaja 

• Vaja turuleviimisel ehk kolmandatele isikutele aine/segu 

kättesaadavaks tegemisel 

• Kohustuslik siis kui aine/segu on ohtlikuks klassifitseeritud või 

eriohtudega 

• Ainele ja segule tervikuna (mitte ainult ainetele või segu koostises 

olevatele ainetele) 
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Üldnõuded 
• küsimata - artikkel 31(1) või 

• nõudmisel - artikkel 31(3) või 

• vabatahtlikkuse alusel 

    “kättesaadavaks tegema“ 

 

 

• Klientidele peab kirjalikult teatavaks tegema allalaadimise 

võimalusest! 

 Ohutuskaarti ei ole vaja esitada, kui üldsusele müüdavad ohtlikuks 

klassifitseeritud ained või segud on varustatud piisava teabega, 

mille alusel on kasutajatel võimalik rakendada asjakohaseid 

meetmeid tervise, ohutuse ja keskkonna kaitseks 

 välja arvatud juhul, kui allkasutaja või levitaja taotleb ohutuskaardi 

esitamist. 

• Kõikide jagude nõutud punktid täidetakse (II lisa, B osas) 

• Ainete/segude omadustest tulenevalt täiendav teave 
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Mitte ainult internetti üles 

riputama! 



Hetkeolukorras turul 
 Registreeritud ainete ohutuskaardid 

 registreerimisnumbriga 

 laiendatud kujul (sisaldab kokkupuutestsenaariume) 

 Vastavuses kemikaaliohutuse aruandes esitatud teabega 

 Lisatud kokkupuutestsenaariumid (registreeritud ained) 

 12. kuu jooksul laiendatud ohutuskaardi saamisest peab allkasutaja 

rakendama ettekirjutatud kasutusala kokkupuute ohjemeetmeid oma 

ettevõttes. 

 Kui allkasutaja ei saa oma kasutusalaga kokkupuutestsenaariumit või 

kui tarnija ei ole tema kasutusala heaks kiitnud 

 esitab Euroopa Kemikaaliametile kemikaaliohutuse aruande 



Ohutuskaardi formaat ja sisu 

 • Ohutuskaardi pikkus peab olema vastavuses aine või segu ohtlikkuse 

ja olemasoleva teabega 

• Teabe edastamine tarneahelas ei sõltu aine toodetud/ imporditud 

kogusest 

• Ohutuskaart ja kokkupuutestsenaarium - eesti keeles 

• Kõik leheküljed nummerdatakse - igal leheküljel märge järgnevate 

lehekülgede arvu kohta  

• Lihtne, selge ja täpne keelekasutus - ei tohi kasutada väljendeid aine 

või segu ohutuse kohta või muid klassifikatsiooniga vastuolus olevaid 

väljendeid 

• Esilehele (päis/jalus): 

▫ koostamise kuupäev „Muudetud: (kuupäev)” 

▫ versiooni ja läbivaatamise number 

▫ asendatava dokumendi kuupäev 

▫ või muu teave muudetava versiooni kohta 
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Artikli 31(6) kohaselt sisaldab 

ohutuskaart 16 jagu ja punkte 
• 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 

• 1.1. Tootetähis 

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

• 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta 

• 1.4. Hädaabitelefoni number 

 

• 2. JAGU: Ohtude identifitseerimine 

• 2.1. Aine või segu klassifitseerimine 

• 2.2. Märgistuselemendid 

• 2.3. Muud ohud 

 

• 3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta 

• 3.1. Ained (võib ära jätta, kui tegemist seguga) 

• 3.2. Segud (võib ära jätta, kui tegemist ainega) 

 

• 4. JAGU: Esmaabimeetmed 

• 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus 

• 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju 

• 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta 

 

• 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed 

• 5.1. Tulekustutusvahendid 

• 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud 

• 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele 
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• 6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 

• 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras 

• 6.2. Keskkonnakaitse meetmed 

• 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja –vahendid 

• 6.4. Viited muudele jagudele 

 

• 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine 

• 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud 

• 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused 

• 7.3. Erikasutus 

 

• 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 

• 8.1. Kontrolliparameetrid 

• 8.2. Kokkupuute ohjamine 

 

• 9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused 

• 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta 

• 9.2. Muu teave 

 

• 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime 

• 10.1. Reaktsioonivõime 

• 10.2. Keemiline stabiilsus 

• 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus 

• 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida 

• 10.5. Kokkusobimatud materjalid 

• 10.6. Ohtlikud lagusaadused 
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• 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta 

• 11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta 

 

• 12. JAGU: Ökoloogiline teave 

• 12.1. Toksilisus 

• 12.2. Püsivus ja lagunduvus 

• 12.3. Bioakumulatsioon 

• 12.4. Liikuvus pinnases 

• 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate 
omaduste hindamine 

• 12.6. Muud kahjulikud mõjud 

 

• 13. JAGU: Jäätmekäitlus 

• 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid 

 

• 14. JAGU: Veonõuded 

• 14.1. ÜRO number (UN number) 

• 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus 

• 14.3. Transpordi ohuklass(id) 

• 14.4. Pakendirühm 

• 14.5. Keskkonnaohud 

• 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele 

• 14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga 

 

• 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid 

• 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased 
eeskirjad/õigusaktid 

• 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine 

 

• 16. JAGU: Muu teave 
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1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja 

identifitseerimine 

 • 1.1.   Tootetähis 

• Identne märgistusel oleva nimetusega 

• Eesti keeles 

• Registreerimisel esitatud nimetus 

• Registreerimisnumber (nt 01-4149489190-38-XXXX) 

• Muud nimetused või sünonüümid (alternatiivsed nimetused, 

numbrid, äriühingu tootekoodid või muud kordumatud 

tunnused) 

• 1.2.   Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad 

ning kasutusalad, mida ei soovitata 

• Andmed aine/segu asjaomaste kindlaksmääratud 

kasutusalade kohta (toime) 

• Vajaduse kasutusalad, mille puhul tarnija ei soovita ainet/segu 

kasutada. 

• Loetelu ei pea olema ammendav 
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1. JAGU: Aine/segu ning 

äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 

• 1.3.   Andmed ohutuskaardi tarnija kohta 

• Identifitseeritakse tarnija (tootja, importija, ainuesindaja, 

allkasutaja või levitaja) 

• Täielik kontakti 

• Vastutava isiku või ühendusevälise tootja kontakt 

• 1.4.   Hädaabitelefoni number 

• 112 

• 16662 

• on piisav, kui ainult Mürgistusteabekeskuse telefoninumber 
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2. JAGU: Ohtude identifitseerimine 

 
• 2.1.   Aine või segu klassifitseerimine 

• Aine klassifikatsioon (EÜ) nr 1272/2008 ja 67/548/EMÜ 

• Identne klassifitseerimis- ja märgistusandmiku klassifikatsiooniga 

• Segu klassifikatsioon 1999/45/EÜ  

• Märkida, kui segu ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele 

• Kui ohu- ja R-laused ei ole täielikult välja kirjutatud – viide 16. jaole 

• 2.2.   Märgistuselemendid 

• (EÜ) nr 1272/2008 klassifitseeritud aine puhul märgistusele vähemalt :  

• ohupiktogrammid 

• tunnussõnad 

• ohulaused 

• hoiatuslaused 

• Must-valge ohupiktogrammi või -sümboli võib asendada värvilise 
piktogrammiga 

• 1999/45/EÜ klassifitseeritud segu puhul märgitakse vähemalt  

• ohusümbol(id), 

• ohtlikkuse kategooria(d), 

• R-laused 

• ohutusteave   
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• 2.3.   Muud ohud 

• Kas aine/segu vastab (PBT), (vPvB) ainetele esitatavatele nõuetele 
(XIII lisa) 

• Muud ohud, mis ei mõjuta klassifikatsiooni, kuid võivad 
suurendada aine/segu ohtlikkust tervikuna 
• õhusaasteainete tekkimine kõvastumisel või töötlemisel 

• tolmusus 

• tolmu plahvatusohtlikkus 

• ristsensibiliseerimine 

• lämbumine 

• külmumine 

• suur lõhna või maitse tekitamise võime 

• keskkonnamõjud (oht mullaorganismidele või võime osooni 
fotokeemiliselt tekitada jne.) 
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3. JAGU: Koostis/teave koostisainete 

kohta 

• 3.1.   Ained 

• Aine peamise koostisosa keemiline koostis 

• tootetähis 

• muu identifitseerimismeetod (punktist 1.1) 

• Lisandi, stabiliseeriva lisaaine või peamisest 

koostisosast erineva koostisosa keemiline koostis: 

• tootetähis  

• tootetähise puudumisel, muu nimetus 

• Tarnija otsustada, kas klassifitseerimata koostisosad 
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• 3.2.   Segud 

• Tootetähis 

• Kontsentratsioon või kontsentratsioonivahemikud (täpne massi- või 

mahuprotsent või vahemik) alanevas järjekorras 

• Kontsentratsioonivahemiku puhul lähtutakse terviseohu ja 

keskkonnaohtlikkuse kirjeldamisel iga koostisaine suurimast 

kontsentratsioonist. 

• Klassifitseeritud/klassifitseerimata segu: 

• Aine klassifitseeritud tervise- või keskkonnaohtlikuks/1% 

• Aine, millele on kehtestatud töökeskkonna kokkupuute piirnorm/1% 

• PBT aine/0,1 massi-% 

• vPvB aine/0,1 massi-% 

• Registreerimisnumber 

• Klassifikatsioon 67/548/EMÜ  + (EÜ) nr 1272/2008 

• ohtlikkuse kategooria, ohusümbol(id) ja R-laused, ohulaused (16. jagu) 
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Nimi EC Nr CAS Nr INDEKS REACH 
Nr 

%  67/548/EMÜ  (EÜ) nr 1272/2008 

 

Süsinik 
disulfiid 

200-
843-6 

75-15-0 006-003-
00-3 

01-
8456725
846-45-
XXXX 

100 F; R11 

Repr. Kat. 3;  R62-
63  

T; R48/23 

Xi; R36/38 

Flam. Liq. 2; H225 
Repr. 2; H361fd 
STOT RE 1; H372 
Eye Irrit. 2; H319 
Nahaärritus, 2. 
ohukategooria; H315 



EC number 

 

Allikas 

 

Seadusliku 

... 

 

„List 

number“ 

 

Allikas 

 

Seadusliku 

... 

 

2xx-xxx-x 

3xx-xxx-x 

 

EINECS Alusega 6xx-xxx-x 
Automaatselt 

määratud 
Aluseta 

4xx-xxx-x ELINCS 

 

Alusega 

 

7xx-xxx-x 

Määratud 

järelepärimise 

järgselt 

Aluseta 

5xx-xxx-x NLP Alusega 9xx-xxx-x 
Automaatselt 

määratud 
Aluseta 

• EC number: EINECS, ELINCS, NLP 

 - REACH-määruse jõustumisega lõppes EC numbrite 

andmise   seaduslik alus.  

• “List number”: Euroopa Kemikaaliamet määranud REACH-IT-s, 

automaatne numbriline identifitseerija. 

 

Numbrilist identifitseerijat „List number“  

- ei tohi kasutada ohutuskaardil EC numbri asemel või sama 

eesmärgiga mõnel teisel dokumendil.  



4. JAGU: Esmaabimeetmed 

 • 4.1.   Esmaabimeetmete kirjeldus 

• Kokkupuuteviisid (sissehingamine, sattumine nahale, 
sattumine silma ja allaneelamine) 
• Meditsiiniabi vajalikkus, kokkupuute tagajärjed 

• Värske õhu kätte viimise vajalikkus 

• Riiete, jalatsite eemaldamise vajalikkus, käitlemine  

• Isikukaitsevahendid 

• 4.2.   Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju 

• Kokkupuutega seotud teave 

• 4.3.   Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise 
vajalikkuse kohta 

• Hilisemast mõjust tulenevate kliiniliste uuringute ja 
meditsiinilise järelevalve vajalikkus, vastunäidustused 

• Erivahendite vajalikkus  erakorraliseks abiks töökohal 
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5. JAGU: Tulekustutusmeetmed 

 • 5.1.   Tulekustutusvahendid 
• sobivad kustutusvahendid 

• sobimatud kustutusvahendid 

• 5.2.   Aine või seguga seotud erilised ohud 
• ainesegu põlemisel tekkivad ohtlikud põlemissaadused 

• 5.3.   Nõuanded tuletõrjujatele 
• kaitsemeetmed, mida on vaja võtta tule tõrjumisel (näiteks 

„jahutage konteinereid veega”) 

• erikaitsevahendid (jalatsite, kombinesoonide, kinnaste, 
silmade ja näokaitsevahendite ning hingamisaparaatide 
kasutamise vajalikkus) 
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6. JAGU: Meetmed juhusliku 

sattumise korral keskkonda 

 
• 6.1.   Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras 

• 6.1.1.   Tavapersonal 

• kaitsevarustus(sh 8. jao isikukaitsevahendid), et vältida aine sattumist nahale ja silma ning 

isikliku riietuse saastumist 

• süttimisallikate kõrvaldamine, piisava ventilatsiooni tagamine, tolmuleviku tõkestamine 

• toimimine hädaolukorras (vajadus evakueerida ohupiirkonnas viibivad isikud või 

konsulteerida eksperdiga) 

• 6.1.2.   Päästetöötajad 

• kaitseriietuse materjal („sobiv: butüleen”, „sobimatu: PVC”). 

• 6.2.   Keskkonnakaitse meetmed 

• keskkonnakaitsemeetmed (saaste leviku vältimine äravoolutorudes, pinna- ja põhjavees) 

• 6.3.   Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja –vahendid 

• lekke tõkestamine (isoleerimine, äravoolutorude katmine, avauste sulgemine) 

• lekke puhastusmeetmed (neutraliseerimine, saastusest puhastamine, adsorbeerivad 

materjalid, puhastamismeetodid, tolmuimejaga puhastamine) 

• tõkestamise ja puhastamiseks vajalikud seadmed (sh sädemevabade tööriistade ja 

vahendite kasutamine) 

• muu teave sobimatute tõkestus- ja puhastusmeetodite kohta („ärge kunagi kasutage …”) 

• 6.4.   Viited muudele jagudele 

• 8. ja 13. jagu 
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7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine 

 • Lisaks võib asjakohast teavet leida ka 8. jaost. 

• 7.1.   Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud 

ettevaatusabinõud 

• 7.1.1. Nõuded 

• aine/segu ohutuks käitlemise meetmed (tõkestamisel ja 

aerosoolide, tolmu, tulekahjude vältimisel) 

• kokkusobimatute ainete/segude käitlemise vältimiseks 

• aine/segu keskkonda sattumise vähendamiseks (lekete 

vältimiseks või aine eemale hoidmiseks äravoolutorudest) 

• 7.1.2. Üldised tööhügieeninõuded: 

• mitte süüa, juua ja suitsetada töökohal 

• pesta käsi pärast aine kasutamist  

• eemaldada saastunud riided ja kaitsevahendid enne 

toitlustamisega seotud ruumi sisenemist 
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• 7.2.   Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud 

ladustamistingimused 

• Ladustamistingimuste erinõuded   

• Riskide ohjamisel(plahvatuskeskkonnas, korrosiivsete tingimustel, 

tuleohtlikus olukorras,  kokkusobimatute ainete/segudega, 

aurustumist soodustavates tingimustes,  süttimisallikate 

olemasolul 

• Mõjude kontrollimine (ilmastikutingimused, ümbritsev rõhk, 

temperatuur, päikesevalgus,  niiskus, vibratsioon 

• Püsivuse tagamine (stabilisaatorid, antioksüdandid) 

• Muud nõuded (ventilatsiooninõuded, erinõuded laoruumidele või 

mahutitele, ladustamisel kehtivad koguselised piirangud, pakendi 

sobivusega seotud nõuded 

• 7.3.   Erikasutus 

• tulenevalt kindlaksmääratud kasutusaladest 

• viide kokkupuutestsenaariumile 
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8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/ 

isikukaitse 

 • 8.1.   Kontrolliparameetrid 

• Aine/segu kõikide koostisainete Eestis kehtestatud 

töökeskkonna ohtlike ainete riiklikud piirnormid, bioloogilised 
piirnormid 

• Seiremeetmed 

• Õhusaasteainete töökeskkonna kokkupuutepiirnormid 

ja/või bioloogilised piirnormid 

• Riskijuhtimise andmed kontrollitasemete lõikes 

• 8.2.   Kokkupuute ohjamine 

• Kui ohutuskaardile lisatud kokkupuutestsenaarium ei sisalda 

asjakohast teavet, on käesoleva punkti kohase teabe 

esitamine kohustuslik 

• 8.2.1.   Asjakohane tehniline kontroll 

• Kooskõlas punkti 1.2 kindlaksmääratud kasutusaladega 

• Täiendab 7. jao teavet. 
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• 8.2.2.   Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid 

• Kooskõlas töökeskkonnas hügieenitavadega 

• Kaitsevahendite kasutamisega peavad kaasnema muud 

kontrollimeetmed  (sh tehniline kontroll ning ventilatsiooni ja 

isolatsiooni kontroll)  

• Kaitse tagamiseks piisavad ja sobivad meetmed 

• silmade/näo kaitsmine  

• naha kaitsmine 

• käte kaitsmine  

• teiste kehaosade kaitsevarustuse liik ja kvaliteet 

• täiendavad meetmed naha kaitsmiseks ja spetsiaalseid 

hügieenimeetmeid 

• hingamisteede kaitsmine 

• termiline oht 

• 8.2.3.   Kokkupuute ohjamine keskkonnas 

• Kokkuvõte riskijuhtimismeetmetest, mis võimaldavad kontrollida 

keskkonna kokkupuudet ohtliku ainega 
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9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised 

omadused 

 
• 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste 

kohta 

• Viide kasutatud katsemeetoditele 

• Mõõtühikud ja/või võrdlustingimused. täpsustatakse  

• Kindlaksmääramise meetod (näiteks leekpunkti 

kindlaksmääramise meetod, avatud/suletud tiigli 

katse). 

• Kui väidetakse, et konkreetne omadus on 

määratlemata või kui teave konkreetsete omaduste 

kohta ei ole kättesaadav, märgitakse selle põhjused. 

• Vastavus registreerimisel esitatud teabele (kui 

registreerimine on nõutav) 

• Segude korral, millist segus sisalduvat ainet andmed 

iseloomustavad, v.a juhul kui andmed kehtivad segu 

kohta tervikuna. 

• 9.2. Muu teave 

• Muud füüsikalised ja keemilised omadused 

(segunevus, lahustuvus rasvas (lahusti – täpsustada 

õli), juhtivus või gaasirühm)  

• Teave redokspotentsiaali, vabade radikaalide 

tekitamise potentsiaali ja fotokatalüütiliste omaduste 

kohta 
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• Välimus 

• Lõhn 

• Lõhnalävi 

• pH 

• Sulamis-/külmumispunkt 

• Keemise algpunkt ja 

keemisvahemik 

• Leekpunkt 

• Aurustumiskiirus 

• Süttivus (tahke, 

gaasiline) 

• Ülemine/alumine 

süttivus- või plahvatuspiir 

• Aururõhk 

• Auru tihedus 

• Suhteline tihedus 

• Lahustuvus(ed) 

• Jaotustegur (n-

oktanool/-vesi) 

• Isesüttimistemperatuur 

• Lagunemistemperatuur 

• Viskoossus 

• Plahvatusohtlikkus 

• Oksüdeerivad 

omadused 



10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime 

 
• 10.1. Reaktsioonivõime 

• Aine/segu reaktsioonivõimega seotud ohtu 

• Katsete tulemused 

• Kui segu andmed ei ole kättesaadavad, andmed segus sisalduvate ainete kohta  

• Kokkusobimatuse kindlaksmääramisel tuleb arvesse võtta aineid, konteinereid ja saasteaineid, millega 

aine või segu võib transportimisel, ladustamisel ja kasutamisel kokku puutuda 

• 10.2. Keemiline stabiilsus 

• Märgitakse kas aine või segu on normaalsetes eeldatavates ladustamis- ja käitlemistingimustes 

tavatemperatuuri ja -rõhu korral stabiilne või ebastabiilne.  

• Sabilisaatorid 

• Aine/segu kõikide füüsikalises olekus toimuvate muudatuste võimalikku ohtlikkust 

• 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus 

• Kas aine/segu reageerimisel või polümeriseerumisel tekib ülerõhk või eraldub soojus, mis omakorda võib 

luua ohuolukorra? 

• Tingimused, mille puhul ohtlik reaktsioon võib toimuda 

• 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida 

• Ohtlikke reaktsioone põhjustada võivad tingimused (temperatuur, rõhk, valgus, põrutus, staatiline elekter, 

vibratsioon või muu füüsikaline mõjur) 

• Riskiohjamismeetmete lühikirjeldus 

• 10.5. Kokkusobimatud materjalid 

• Ainete /segude liigid või konkreetsed ained (vesi, õhk, happed alused, oksüdandid), millega 

reageerimisel võib tekkida ohuolukord (plahvatus, mürgiste või tuleohtlike ainete teke, soojuse 

eraldumine) 

• Riskiohjamismeetmete lühikirjeldus 

• 10.6. Ohtlikud lagusaadused 

• Teadaolevad ohtlikud lagusaadused, mille teket võib põhjendatult eeldada aine kasutamisel, 

ladustamisel, lekkimisel ja kuumutamisel 
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11. JAGU: Teave toksilisuse kohta 

 
• 11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta 

• Ained 

• akuutne toksilisus; 

• nahka söövitav/ärritav; 

• rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav; 

• hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav; 

• mutageensus sugurakkudele; 

• kantserogeensus; 

• reproduktiivtoksilisus; 

• sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; 

• sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; 

• hingamiskahjustus. 

• Kasutatud katsemeetodid 

• Kui segu mõju tervikuna ei ole testitud, teave koostisainete kohta 

• Ohuklassi puudumisel või mõju puudumisel, märgitakse kas see tuleneb 

• andmete puudumisest 

• andmete saamise tehnilisest võimatusest 

• mittetäielikest andmetest 

• täielikest, kuid klassifitseerimiseks ebapiisavatest andmetest („kättesaadavate andmete põhjal ei ole 
klassifitseerimiskriteeriumid täidetud”) 

• Toksikoloogilised omadused (LD50, hinnanguline akuutne toksilisus või LC50) 

• Teave ja mõju sõltuvalt kokkupuuteviisidest (allaneelamine), sissehingamine või kokkupuude naha/silmadega 

• lühikese kokkupuute korral tekkivad esimesed sümptomid, kohene, hilisem ja krooniline mõju (loomade või 
inimestega) 

• pikaajalise kokkupuutega kaasnevaid tagajärgi („võib põhjustada peavalu ja peapööritust, millele järgneb 
minestamine või teadvuse kaotus; pikaajaline kokkupuude võib põhjustada koomasse langemist ja surma”) 

• vastastikune mõju, aine/segu teabe vastandamine 

• võib võimaluse korral esitada teabe samalaadsete ainete/segude kohta 

• KMR segud (kogu olemasolev teave); ainete sisaldusest tulenev teave 

• Muu asjakohane teave kahjulike tervisemõjude kohta 

5/28/2013 26 

• Segud 

• akuutne toksilisus; 

• ärritav; 

• söövitav; 

• ülitundlikkus; 

• korduvannuse toksilisus; 

• kantserogeensus; 

• mutageensus; 

• reproduktiivtoksilisus. 



12. JAGU: Ökoloogiline teave 

 • 12.1. Toksilisus 
• Vee- ja/või maismaaorganismide uuringuandmed (VII–XI lisa) 

• Vesikeskkonnale (kaladele, koorikloomadele, vetikatele ja muudele veetaimedele) avalduv akuutne ja 
krooniline toksilisus 

• Mikro- ja makroorganismid või linnud, mesilased ja taimed  

• akse ka võimalikku mõju reoveepuhastitele. 

• 12.2. Püsivus ja lagunduvus 
• Püsivuse (poolestusaeg)ja lagunduvuse (reoveepuhastites) hindamiseks olulised katsetulemused 

• 12.3. Bioakumulatsioon 
• Bioakumuleerumisvõime (oktanool-vesi jaotustegur (Kow), biokontsentratsioonitegur (BCF) ) hindamiseks 

katsetulemused 

• 12.4. Liikuvus pinnases 
• Pinnases liikuvuse võime teave. Adsorptsiooniuuringud ja leostumiskatsed, keskkonnaosade vaheline 

teadaolev või eeldatav levik ning pindpinevus 

• 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga 

bioakumuleeruvate omaduste hindamine 
• Kui nõutakse kemikaaliohutuse aruande esitamist, esitatakse püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning 

väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamiste tulemused vastavalt kemikaaliohutuse 
aruandele 

• 12.6. Muud kahjulikud mõjud 
• Esitatakse kättesaadav teave muude kahjulike mõjude kohta, näiteks säilivus keskkonnas (kokkupuude), 

võime osooni fotokeemiliselt tekitada, osoonikihi kahandamise potentsiaal, võime kahjustada 
sisesekretsioonisüsteemi ja/või aidata kaasa globaalsele soojenemisele 
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13. JAGU: Jäätmekäitlus 

 • 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid 

• jäätmetöötluskonteinerid ja –meetodid 

• saastunud pakenditega seotud jäätmetöötlusmeetodid 

(põletamine, ringlussevõtt, ladestamine prügilasse) 

• füüsikalised/keemilised omadused, mis võivad mõjutada 

jäätmetöötlusviisi valikut 

• soovitatakse mitte valada jäätmeid kanalisatsiooni 

• eriettevaatusabinõud 

• viide õigusaktidele 
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14. JAGU: Veonõuded 

 • 14.1. ÜRO number (UN number) 

• 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus 

• 14.3. Transpordi ohuklass(id) 

• 14.4. Pakendirühm 

• 14.5. Keskkonnaohud 

• 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele 

• 14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC 

koodeksiga 
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15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid 

 • Õigusaktid, mida ei ole ohutuskaardil veel nimetatud  
• 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, 

tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid 

• REACH, CLP, Kemikaaliseadus jne. 

• 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine 
• Märgitakse, kas tarnija on hinnanud aine või segu 

kemikaaliohutust. 
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16. JAGU: Muu teave 

 • Teave, mis ei kuulu 1–15 jao alla, sh teave ohutuskaardi 

läbivaatamise kohta: 

• muutmisel eelmise versiooniga võrreldes tehtud 

muudatused, muudatuste selgitused (taotlusel) 

• lühendite ja akronüümide selgitus 

• viited kirjandusele ja teabeallikad (mitte seadusandlikud 

aktid, 15. jagu) 

• R-, ohu-, ohutus- ja/või hoiatuslausete loetelu, täistekstid 

• nõuanded kõikide koolituste kohta, mis on töötajatele 

vajalikud 
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Tänan kuulamast! 

 


