
ülevaatamise kuupäev: 07.11.2022 Asendab kuupäeva : 21.06.2021

OHUTUSKAART
NESTE TRAFO 10 X

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

1.1. Tootetähis

Toote nimetus NESTE TRAFO 10 X

Toote number ID 10823

Siseriiklik identifitseerimine 4140

UFI UFI: TJQU-6WXW-XC0A-X5JX

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

Kindlaksmääratud
kasutusalad

Töövedelikud (ES01a) (ES01b)

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tarnija Neste Markkinointi Oy
Keilaranta 21, Espoo, P.O.B. 95, FIN-00095 NESTE, FINLAND
Tel. +358 10 45811
lubetec@neste.com

1.4. Hädaabitelefoninumber

Riiklik hädaabitelefoni number Riiklik hädaabinumber 112
Muud tähtsad numbrid: Mürgistusinfo 16662

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine
Klassifikatsioon (EÜ 1272/2008)
Füüsikaline oht Mitteklassifitseeritud

Terviseoht Asp. Tox. 1 - H304

Keskkonnaoht Aquatic Chronic 3 - H412

2.2. Märgistuselemendid

Ohupiktogrammid

Tunnussõna Ettevaatust

Ohulaused H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused P273 Vältida sattumist keskkonda.
P301+P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/ arstiga.
P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.
P501 Sisu/ mahuti kõrvaldada vastavalt riiklikele õigusaktidele.
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Sisaldab Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud kerged nafteensed

2.3. Muud ohud

Muud ohud Pinnase ja põhjavee saastamise oht. Toode ei sisalda ühtki ainet, mis on klassifitseeritud
püsivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks (PTB) või väga püsivaks ja väga
bioakumuleeruvaks (vPvB).

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.2. Segud

Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud kerged nafteensed  ≥ 97 %

CAS number : 64742-53-6 EÜ number: 265-156-6 REACH registreerimisnumber : 01-
2119480375-34-XXXX

Klassifikatsioon
Asp. Tox. 1 - H304

2,6-Di-tert-butüül-p-kresool (BHT) 0 - ≤ 0,3 %

CAS number : 128-37-0 EÜ number: 204-881-4 REACH registreerimisnumber : 01-
2119565113-46-XXXX

M faktor (akuutne)  = 1 M faktor (krooniline)  = 1

Klassifikatsioon
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410

Kõigi riski- ja ohutuslausete täistekst on esitatud jaotises 16.

Muu teave Naftatoode., DMSO < 3% (IP 346).

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Sissehingamine Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Panna
teadvuseta isik külili puhkeasendisse ja veenduda, et kannatanu saab hingata. Hoida
hingamisteed lahti. Hingamise lakkamisel teha kunstlikku hingamist. Hingamisraskuse korral
võib hapnik olla vajalik. Pöörduda arsti poole kui haigusnähud on tugevad või püsivad.

Allaneelamine Sissehingamise oht allaneelamisel. Mitte esile kutsuda oksendamist. Mitte kunagi ei tohi anda
mitte midagi suu kaudu teadvuseta isikule. Kui esineb oksendamist, tuleb pead hoida
allapoole, et okse ei satuks kopsudesse. Panna teadvuseta isik külili puhkeasendisse ja
veenduda, et kannatanu saab hingata. Hoida hingamisteed lahti. Vabastada pitsitav riietus
nagu krae, lips või vöö. Pöörduda kohe arsti poole.

Kokkupuude nahaga Võtta kohe seljast saastunud riietus ning pesta nahka seebi ja veega. Jätkata loputamist
vähemalt 10 minutit. Pöörduda viivitamatult arsti poole kui haigusnähud esinevad peale
pesemist.

Silma sattumine Loputada kohe rohke veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on
kerge eemaldada. Loputada veel kord. Pöörduda arsti poole kui ärritus püsib peale pesemist.

Esmaabiandja isikukaitse Esmaabipersonalil võib olla ohtlik teha suust-suhu hingamist.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Üldteave Sissehingamise oht allaneelamisel. Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või
lõhenemist. Iiveldus, oksendamine. Kõhulahtisus.
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4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Märkused arstile Sissehingamise oht allaneelamisel. Allaneelamisjärgne või okse sattumine kopsudesse võib
põhjustada keemilist kopsupõletikku. Ravida vastavalt haigusnähtudele.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid Pihustatud vesi, vaht, kustutuspulber või süsihappegaas.

Sobimatud kustutusvahendid Mitte kasutada veejuga kustutamiseks, sest see võib tule laiali kanda.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Erilised ohud Ei ole teada.

Ohtlikud põlemissaadused Süsinikmonooksiid (CO). Süsihappegaas (CO2). Väävelvesinik (H2S). Väävelgaasid (SOx).
Väävelhape (H2SO4). Sulfurüülühendid. Orgaanilised ühendid.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Kaitsemeetmed tulekahju
kustutamisel

Jahutada kuumusega kokkupuutunud pakendeid pihustatud veega ja eemaldada need
tulekahju piirkonnast, kui seda saab teha riskivabalt. Kustutusvesi kokku koguda ja mahutisse
panna. Vältida väljavoolu kanalisatsiooni.

Tuletõrjujate erikaitsevahendid Kanda ülerõhuga töötavat hingamisaparaati (SCBA) ja vastavat kaitseriietust.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Isikukaitsemeetmed Kanda nõuetelevastavat kaitseriietust pritsmete või saastumise vastu kaitsmiseks. Kanda
nõuetele vastavat hingamisteede kaitsevahendit puuduliku ventilatsiooni korral. Eemaldada
kõik süüteallikad, kui seda on võimalik teha ohutult. Hoiduda pealttuule, et vältida gaaside,
aurude, vingu ja suitsu sissehingamist.

Päästetöötajad Hoida mittevajalik ja kaitsevahenditeta personal mahavoolust eemal.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed Leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult. Vältida mahavoolu või väljavoolu sattumist
kraavidesse, kanalisatsiooni või veekogudesse. Koguda mahavool liiva, pinnase või muu
vastava mittepõleva materjaliga. Teavitada asjassepuutuvaid ametiasutusi, kui leiab aset
keskonna saastamine (kanalisatsiooni, veekogudesse, pinnasesse või õhku).

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetmed Läheneda mahavoolule pealttuule. Absorbeerida mahavool liiva või muu inertse
absorbendiga. Panna jäätmed märgistatud, tihedalt suletavatesse konteineritesse. Kõrvaldada
jäätmed lepingulise litsenseeritud jäätmekäitleja kaudu.

6.4. Viited muudele jagudele

Viited muudele jagudele Isikukaitsevahendite kohta vaata 8.jagu. Jäätmete kõrvaldamine, vaata Jagu 13.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Soovitused ohutuks
käitlemiseks

Vältida auru ja pihu/udu sissehingamist. Vältida aine sattumist silma, nahale või riietele. Toote
käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Kogu käitlemine peab aset leidma
hästiventileeritavas piirkonnas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest,
sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Vältida staatilise elektri
teket. Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. Vahetada tööriietust iga päev enne töölt lahkumist.
Isikukaitsevahendite kohta vaata 8.jagu.
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7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Ohutu ladustamise nõuded Hoida tihedalt suletud originaalmahutis ning kuivas, jahedas ja hästtiventileeritavas kohas.
Hoida mahutid püstiasendis. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Hoida
päikesevalguse eest. Hoida eemal järgmistest materjalidest: Oksüdeerijad. Hoida lukustatult.

7.3. Erikasutus

Erikasutus Ei ole teada.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid
Töökeskkonna piirnormid
2,6-Di-tert-butüül-p-kresool (BHT)

2,6-di-tert-butyl-p-cresol (BHT): 10 mg/m3 (8h), 20 mg/m3 (15min), HTP 2020/FIN

Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud kerged nafteensed  (CAS: 64742-53-6)

DNEL Töötajad - Sissehingamine; pikaajaline kohalik toime: 5,58 mg/m³

2,6-Di-tert-butüül-p-kresool (BHT) (CAS: 128-37-0)

DNEL Töötajad - Sissehingamine; pikaajaline süsteemne toime: 5,8 mg/m³
Elanikkond - Nahakaudne; pikaajaline süsteemne toime: 5 mg/kg kehamassi kohta
päevas
Elanikkond - Sissehingamine; pikaajaline süsteemne toime: 1,74 mg/m³

DMEL Töötajad - Nahakaudne; pikaajaline süsteemne toime: 8,3 mg/kg/päevas

PNEC Pinnas; 1,04 mg/kg
STP (reoveepuhastusjaam); 100 mg/l
Sete; 1,29 mg/kg
; Secondary poisoning: 16,7 mg/kg
merevesi; 0,4 µg/l
magevesi; 4 µg/l

8.2. Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll Järgige käsitsemisel häid tööstushügieeni tavasid ja ohutusmeetmeid. Vältida auru ja
pihu/udu sissehingamist. Kogu käitlemine peab aset leidma hästiventileeritavas piirkonnas.
Vältida kokkupuudet naha, silmade ja riietusega. Kindlustada silmaloputusseade ja
hädaabidušš.

Silmade/näo kaitsmine Tihedalt liibuvad kaitseprillid.

Käte kaitsmine Kanda kaitsekindaid. Soovitav on, et kindad oleks tehtud järgmisest materjalist: Nitriilkummi.

Muu naha ja keha kaitsmine Kanda nõuetelevastavat kaitseriietust pritsmete või saastumise vastu kaitsmiseks.

Hingamisteede kaitsmine Kui ventilatsioon on puudulik, peab kandma nõuetele vastavat hingamisteede kaitsevahendit.
Filterseade/poolmask Kombineeritud filter, tüüp A2/P2. Filterseadet tohib järjest kasutada
maksimaalselt kaks tundi. Filterseadmeid ei tohi kasutada keskkonnas, kus hapnikutase on
madal (< 19 mahuprotsenti). Filtrit tuleb vahetada piisavalt sageli. Standarditele EN 140
vastavad respiraatorid.

Kokkupuute ohjamine
keskkonnas

Ladustada piiristatud ja kogumisvahenditega varustatud alas, et ära hoida pääsemine
kraavidesse ja/või vooluveekogudesse.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused
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9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus Vedelik.

Värvus Light yellow.

Lõhn Ilma lõhnata. / Mahe. Nafta lõhnaga.

Lõhnalävi -

pH -

Sulamispunkt - 60°C

Keemise algpunkt ja
keemisvahemik

> 240°C

Leekpunkt > 140°C Pensky-Martens'i suletud tiigel.

Süttivus (tahke, gaasiline) -

Ülemine/alumine süttivus- või
plahvatuspiir

-

Aururõhk < 0,01 kPa

Aurutihedus -

Suhteline tihedus 0,88 @ 15°C

Lahustuvus(ed) Lahustumatu vees.

Jaotustegur log Kow: > 3.0

Isesüttimistemperatuur > 200°C

Lagunemistemperatuur > 280°C

Viskoossus Kinemaatiline viskoossus 7,6 mm2/s @ 40°C

Plahvatusohtlikkus -

Oksüdeerivad omadused -

9.2. Muu teave

Muu teave Ei ole teada.

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime

Reaktsioonivõime Käesoleva tootega seotud reaktsiooniohtusid ei ole teada.

10.2. Keemiline stabiilsus

Püsivus Püsiv normaalse välisõhu temperatuuril ja soovitatud kasutamistingimuste korral.

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlike reaktsioonide
võimalikkus

Ei ole teada võimalikke ohtlikke reaktsioone.

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Tingimused, mida tuleb vältida Hoida eemal oksüdeerivatest materjalidest, kuumusest ja leekidest. Vältida staatilise elektri
teket.

10.5. Kokkusobimatud materjalid
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Kokkusobimatud materjalid Oksüdeerijad.

10.6. Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud lagusaadused Süsinikmonooksiid (CO). Süsihappegaas (CO2). Väävelvesinik (H2S). Väävelgaasid (SOx).
Väävelhape (H2SO4). Sulfurüülühendid. Orgaanilised ühendid.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Toksikoloogiline mõju Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Nahka söövitav / ärritav
Nahka söövitav / ärritav Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud. Korduv toime võib

põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

Tõsist silmakahjustust / ärritust põhjustav
Rasket silmade
kahjustust/ärritust põhjustav

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Hingamiselundite ülitundlikkust põhjustav
Hingamiselundite
ülitundlikkust põhjustav

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Naha ülitundlikkust põhjustav
Naha ülitundlikkust põhjustav Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mikroobirakkude mutageensus
Genotoksilisus - in vivo Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Kantserogeensus
Kantserogeensus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus
Reproduktiivtoksilisus - sigivus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Reproduktiivtoksilisus - loote
areng

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes - ühekordne kokkupuude
Toksilisus sihtorgani suhtes
(STOT) - ühekordne
kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Mürgisus sihtelundi suhtes - korduv kokkupuude
Toksilisus sihtorgani suhtes
(STOT) - korduv kokkupuude

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sissehingamise oht
Sissehingamisoht Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Allaneelamisjärgne või okse

sattumine kopsudesse võib põhjustada keemilist kopsupõletikku.

Koostisainete toksikoloogiline teave

Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud kerged nafteensed

Akuutne toksilisus - suukaudne

Märkused (suukaudne
LD₅₀)

LD₅₀ > 5000 mg/kg, Suukaudne, Rotid
LOAEL 125 mg/kg, Suukaudne, Rotid
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Akuutne toksilisus - nahakaudne

Märkused (nahakaudne
LD₅₀)

LD₅₀ > 5000 mg/kg, Nahakaudne, Rotid
NOAEL > 2000 mg/kg, Nahakaudne, Rotid
NOEL 220 mg/m³, Sissehingamine, Rotid 6 tundi 5 päeva / nädal

Akuutne toksilisus - sissehingamine

Märkused (sissehingamine
LC₅₀)

LC₅₀ >5,53 mg/l, (4h), Sissehingamine, Tolm/Udu, Rotid

2,6-Di-tert-butüül-p-kresool (BHT)

Akuutne toksilisus - suukaudne

Märkused (suukaudne
LD₅₀)

LD₅₀ > 5000 mg/kg, Suukaudne, Rotid
NOAEL 25 mg/kg, Suukaudne, Rotid 28 päeva 7 päeva / nädal

Akuutne toksilisus - nahakaudne

Märkused (nahakaudne
LD₅₀)

LD₅₀ > 5000 mg/kg, Nahakaudne, Rotid

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Toksilisus Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Koostisainete ökoloogiline teave

Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud kerged nafteensed

Vesikeskkonna äge mürgisus

Akuutne mürgisus - kalad LL₅₀, 96 tundi: > 100 mg/l, Kalad

Akuutne mürgisus -
selgrootud veeloomad

EL50, 48 tundi: > 10000 mg/l, Daphnia magna

Akuutne mürgisus -
veetaimed

NOEL, 72 tundi: > 100 mg/l, Vetikad

Vesikeskkonna krooniline mürgisus

Krooniline mürgisus -
selgrootud veeloomad

NOEL, 21 päeva: 10 mg/l, Daphnia magna, magevesi

2,6-Di-tert-butüül-p-kresool (BHT)

Vesikeskkonna äge mürgisus

L(E)C₅₀ 0.1 < L(E)C50 ≤ 1

M faktor (akuutne) 1

Akuutne mürgisus - kalad LC₅₀, 96 tundi: > 0,57 mg/l, Danio rerio

Akuutne mürgisus -
selgrootud veeloomad

EC₅₀, 48 tundi: 0,61 mg/l, Daphnia magna

Akuutne mürgisus -
veetaimed

IC₅₀, 72 tundi: > 0,4 mg/l, Desmodesmus subspicatus

Vesikeskkonna krooniline mürgisus

M faktor (krooniline) 1
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Krooniline mürgisus -
selgrootud veeloomad

NOEC, 21 päeva: 0,316 mg/l, Daphnia magna

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus ja lagunduvus Toode on kergesti biolagunduv.

Biolagunduvus Andmed ei ole kättesaadavad.

Koostisainete ökoloogiline teave

2,6-Di-tert-butüül-p-kresool (BHT)

Biolagunduvus 4,5 %, 28 d (OECD TG 301C)

12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioonivõime Võib olla bioakumuleeruv.

Jaotustegur log Kow: > 3.0

Koostisainete ökoloogiline teave

Destillaadid (nafta), hüdrogeenitud kerged nafteensed

Bioakumulatsioonivõime BCF: < 500

Jaotustegur log Pow: 2 - 6

2,6-Di-tert-butüül-p-kresool (BHT)

Jaotustegur log Pow: 5,1

12.4. Liikuvus pinnases

Liikuvus Toode on vees lahustumatu. Peamiselt mittelenduv. Toode võib tungida läbi pinnase ja jõuda
põhjavee pinnani. Pinnase ja põhjavee saastamise oht.

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

Püsivate, bioakumuleeruvate
ja toksiliste (PBT) ning väga
püsivate ja väga
bioakumuleeruvate(vPvB)
omaduste hindamise
tulemused

Toode ei sisalda ühtki ainet, mis on klassifitseeritud püsivaks, bioakumuleeruvaks ja
toksiliseks (PTB) või väga püsivaks ja väga bioakumuleeruvaks (vPvB).

12.6. Muud kahjulikud mõjud

Muu kahjulik mõju Ei ole teada.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Kõrvaldamismeetodid Jäätmed on klassifitseeritud kui ohtlikud jäätmed. Kõrvaldada jäätmed litsenseeritud
kõrvaldamiskohta vastavalt kohaliku jäätmekäitlusametiasutuse nõuetele. Tuleb olla
ettevaatlik tühja taara käitlemisel, mis ei ole põhjalikult puhastatud või läbi loputatud. Mitte
taaskasutada tühje mahuteid.

Jäätmeliik EWC: 13 03 07*

14. JAGU: Veonõuded
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Üldteave Toode ei ole kaitstud ohtlike kaupade rahvusvahelise veo õigusaktidega (IMDG, IATA,
ADR/RID).

14.1. ÜRO number

ÜRO number (ADR/RID) -

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

Veose tunnusnimetus
(ADR/RID)

-

14.3. Transpordi ohuklass(id)

ADR/RID ohuklass -

14.4. Pakendirühm

ADR/RID pakendirühm -

14.5. Keskkonnaohud

Keskkonnaohtlik aine / merereostaja
Ei.

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Mitterakendatav.

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga

Vedu mahtlastina vastavalt
MARPOL 73/78 Lisa II ja IBC
koodeksile

Mitterakendatav.

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

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

EL õigusaktid Euroopa Parlamendi ja Nõukogu (EÜ) määrus nr 1907/2006, 18.detsembril 2006, mis mis
käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH-määrus)
(koos parandustega).
Komisjoni määrus (EL) nr 2015/830, 28.mai 2015.
EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1272/2008,
16. detsember 2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja
pakendamist
(koos parandustega).

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine on teostatud.

16. JAGU: Muu teave

Kemikaali ohutuskaardis
kasutatud lühendid ja
akronüümid

DNEL = Derived No-Effect Level
PNEC = Predicted No-Effect Concentration

Kirjanduse võtmeviited ja
andmeallikad

Tootja ohutuskaart 12.10.2022

Ülevaatamise kommentaarid Redigeeritud koostis. Kokkupuutestsenaariumid Märkus: Äärtel olevad jooned näitavad
eelmise ülevaatuse olulisi muudatusi.

ülevaatamise kuupäev 07.11.2022
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ülevaatamise kuupäev: 07.11.2022 Asendab kuupäeva : 21.06.2021

NESTE TRAFO 10 X

Asendab kuupäeva 21.06.2021

Ohutuskaardi number 5660

Ohulausete täistekst H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H400 Väga mürgine veeorganismidele.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.
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ülevaatamise kuupäev: 07.11.2022 Asendab kuupäeva : 21.06.2021

Kokkupuutestsenaarium
Funktsionaalsed vedelikud - Professionaalsed

Kokkupuutestsenaariumi identiteet

Toote nimetus Neste Trafo 10 X

Versiooni number 2022

ES-number ES1b

1. Kokkupuutestsenaariumi pealkiri

Pealkiri Funktsionaalsed vedelikud - Professionaalsed

Protsessi ulatus Kasutada seadmetes sihtotstarbelisi vedelikke, näiteks kaabliõli, ülekandeõli,
jahutusvedelikke, isolaatoreid, külmutusvedelikke, hüdraulisisi vedelikke, sealhulgas
hoolduseks ha materjaliülekandeks.

Keskkond

Keskkonnaheitekategooriad
[ERC]

ERC9a Töövooliste laialdane kasutamine (siseruumis)

Töövõtja

Protsessi kategooriad PROC1 Kemikaali tootmine või rafineerimine suletud protsessis, kus kokkupuude ei ole
tõenäoline, või samaväärsete ohjetingimustega protsessides
PROC2 Kemikaali tootmine või rafineerimine suletud pidevprotsessis, kus harv kokkupuude
on ohjatud, või samaväärsete ohjetingimustega protsessides
PROC3 Aine või segu tootmine keemiatööstuses partii kaupa suletud protsessis, kus harv
kokkupuude on ohjatud, või samaväärsete ohjetingimustega protsessides
PROC8a Aine või segu teisaldamine (täitmine ja tühjendamine) muudes kui eriotstarbelistes
rajatistes
PROC20 Töövooliste kasutamine väikestes seadmetes

2. Kokkupuudet mõjutavad kasutustingimused (Tööstuslik -  Keskkond 1)

kasutatud kogused

koha aastane tonnaaž (tonni aastas): 0.005
Kohapealne päevane tonnaaž: 14 g

Kasutamise tihedus ja kestus

Pidev viimine keskkonda.
Emisioonipäevad: 365 päevad/aastat

Muud keskkonda puudutavad kasutustingimused

Emissioonitegur -  õhk Laialdasest kasutusest tekkiv reostuse vabanemine õhku (ainult piirkondlik):0.0005

Emissioonitegur -  vesi Laialdasest kasutusest tekkinud reostuse hulk reovees: 0.0005

Emissioonitegur -  pinnas Laialdasest kasutusest tekkinud reostuse vabanemine pinnasesse (ainult piirkondlik): 0.001

Riskijuhtimismeetmed
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ülevaatamise kuupäev: 07.11.2022 Asendab kuupäeva : 21.06.2021

Funktsionaalsed vedelikud - Professionaalsed

Reoveepuhasti andmed Töödelge heitvett kohapeal (enne vee väljastamist), et tagada nõutav eemaldamise tõhusus
(%):
81.2%
Hinnanguline aineemaldus reoveest koduse reoveepuhastiga : 94.8%
Ärastusefektiivsus (kokku): 94.8%
Kohapealne maksimaalne lubatav tonnaaž (MSafe) reovee täieliku käitlemise järgsel
vabastamisel põhinedes : 0.42 kg/päev
Eeldatav koduse reoveepuhasti määr (m³/päev):
2000.

Kohapealsed tehnilised tingimused ja meetmed väljavoolu ja õhuemissioonide vähendamiseks ja piiramiseks

Õhk Määramata.

Vesi Kui tühjendmine toimub läbi koduse kanalisatsiooni, ei ole vajalik kohapealne reovee töötlus.

pinnas Tööstuslikku muda ei tohi viia looduslikku pinnasesse. Muda tuleb põletada, paigutada
mahutitesse või uuendada.

2. Kokkupuudet mõjutavad kasutustingimused (Töötajad -  Tervis 1)

Toote omadused

Kontsentratsiooni teave Hõlmab ainesisaldust tootes kuni 100 % (kui ei ole sätestatud teisiti).

Kasutamise tihedus ja kestus

Katab päevase kokkupuute kuni 8 tundi (kui ei ole sätestatud teisiti).

muud kasutustingimused, mis mõjutavad töötajate kokkupuudet

Seadistus Eeldatakse head standardset tööhügieeni rakendamist.

Temperatuur Eeldatakse, et kasutamine ei toimu keskkonna temperatuurist rohkem kui 20°C kõrgemal
temperatuuril (kui ei ole ettenähtud teisiti). . Mootoriõli või muud sarnast sisaldaate seadmete
kasutamine (suletud süsteemid) Tõusnud temperatuur (PROC 20) Eeldab
protsessitemperatuuri kuni .... 80.0°C .

Riskijuhtimismeetmed
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ülevaatamise kuupäev: 07.11.2022 Asendab kuupäeva : 21.06.2021

Funktsionaalsed vedelikud - Professionaalsed

Mahuti-/massülekanded
Mittespetsiifiline rajatis
(PROC 8a)
Mahutipumpade kasutamine.
.
Üldine kokkupuude (suletud süsteemid)
(PROC 1, PROC 2)
Kokkupuute vältimiseks võtta proove suletud ringluse või muu süsteemi abil.
.
Mootoriõli või muud sarnast sisaldaate seadmete kasutamine
(suletud süsteemid)
(PROC 20)
Käsitleda ainet suletud süsteemis.
.
Seadmete puhastamine ja hooldus
(PROC 8a)
Enne seadmete avamist või hooldust tühjendada ja loputada süsteemid.
.
Hoidmine
(PROC 1, PROC 2)
hoida ainet suletud süsteemis.
.

Lisanõuanne Mitte sisse võtta. Allaneelamise järel pöörduda koheselt arsti poole. The risk arising from
aspiration hazard is solely related to the physico-chemical properties of the substance. The
risk can therefore be controlled by implementing risk management measures tailored to this
specific risk.

3. Kokkupuute hindamine (Keskkond 1)

Hindamismeetod kasutatud Petroriskmudelit. (Hydrocarbon Block Method)

3. Kokkupuute hindamine (Tervis 1)

Hindamismeetod Töökohtade kokkupuute hindamisel peab kasutama ECETOC TRAd, kui ei ole ettenähtud
teisiti. Kvalitatiivne lähenemine turvalise kasutamise kokkuvõtteks.

4. Juhised kokkupuuteskeemidega vastavuse kontrollimiseks (Tervis 1)

Available hazard data do not enable the derivation of a DNEL for aspiration effects. There are
no routine anticipated exposures by ingestion related to any supported uses of the substance.
The risk arising from aspiration hazard is solely related to the physico-chemical properties of
the substance. The risk can therefore be controlled by implementing risk management
measures tailored to this specific risk.
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ülevaatamise kuupäev: 07.11.2022 Asendab kuupäeva : 21.06.2021

Kokkupuutestsenaarium
Functional fluids - Industrial

Kokkupuutestsenaariumi identiteet

Toote nimetus Neste Trafo 10 X

Versiooni number 2022

ES-number ES1a

1. Kokkupuutestsenaariumi pealkiri

Pealkiri Functional fluids - Industrial

Protsessi ulatus Kasutamine sihtotstarbeliste vedelikena, näiteks kaabliõli, ülekandeõli, külmutusaine,
isolatsiooniaine, jahutusaine, hüdraulilise vedelikuna tööstuslikes seadmetes, sealhulgas
nende hooldus ja materjali ülekanne.

Keskkond

Keskkonnaheitekategooriad
[ERC]

ERC7 Ainete tööstuslik kasutamine suletud süsteemides

Töövõtja

Protsessi kategooriad PROC1 Kemikaali tootmine või rafineerimine suletud protsessis, kus kokkupuude ei ole
tõenäoline, või samaväärsete ohjetingimustega protsessides
PROC2 Kemikaali tootmine või rafineerimine suletud pidevprotsessis, kus harv kokkupuude
on ohjatud, või samaväärsete ohjetingimustega protsessides
PROC3 Aine või segu tootmine keemiatööstuses partii kaupa suletud protsessis, kus harv
kokkupuude on ohjatud, või samaväärsete ohjetingimustega protsessides
PROC4 Kemikaali tootmine, kus esineb kokkupuutevõimalusi
PROC8a Aine või segu teisaldamine (täitmine ja tühjendamine) muudes kui eriotstarbelistes
rajatistes
PROC8b Aine või segu teisaldamine (täitmine ja tühjendamine) eriotstarbelistes rajatistes
PROC9 Aine või segu teisaldamine väikestesse mahutitesse (kasutatakse spetsiaalset
täitetoru, hõlmab kaalumist)

2. Kokkupuudet mõjutavad kasutustingimused (Tööstuslik -  Keskkond 1)

kasutatud kogused

koha aastane tonnaaž (tonni aastas): 2000
Kohapealne päevane tonnaaž: 20000 kg

Kasutamise tihedus ja kestus

Pidev viimine keskkonda.
Emisioonipäevad: 100 päevad/aastat

Muud keskkonda puudutavad kasutustingimused

Emissioonitegur -  õhk Protsessist õhku vabanenud fraktsioon (algne reostuse vabanemine vastavalt
riskijuhtimisemeetmetele): 0.0005

Emissioonitegur -  vesi Protsessist tekkivate jäätmete laskmine magevette (algne reostuse vabanemine vastavalt
riskijuhtimisemeetmetele):1.0E-06

Emissioonitegur -  pinnas Protsessist tekkiva reostuse vabanemine pinnasesse (algne reostuse vabanemine vastavalt
riskijuhtimisemeetmetele): 0.001

Riskijuhtimismeetmed
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ülevaatamise kuupäev: 07.11.2022 Asendab kuupäeva : 21.06.2021

Functional fluids - Industrial

Reoveepuhasti andmed Hinnanguline aineemaldus reoveest koduse reoveepuhastiga : 94.3%
Ärastusefektiivsus (kokku): 88.9%
Kohapealne maksimaalne lubatav tonnaaž (MSafe) reovee täieliku käitlemise järgsel
vabastamisel põhinedes : 237 tonn/päev
Eeldatav koduse reoveepuhasti määr (m³/päev):
2000.

Kohapealsed tehnilised tingimused ja meetmed väljavoolu ja õhuemissioonide vähendamiseks ja piiramiseks

Õhk Piirata õhu juurdevoolu, et tagada tüüpiline eemaldamisefektiivsus 70%.

Vesi Vältida lahjendamata aine sattumist reovette või taaskasutada see kohapeal. Kui tühjendmine
toimub läbi koduse kanalisatsiooni, ei ole vajalik kohapealne reovee töötlus.

pinnas Tööstuslikku muda ei tohi viia looduslikku pinnasesse. Muda tuleb põletada, paigutada
mahutitesse või uuendada.

2. Kokkupuudet mõjutavad kasutustingimused (Töötajad -  Tervis 1)

Toote omadused

Kontsentratsiooni teave Hõlmab ainesisaldust tootes kuni 100 % (kui ei ole sätestatud teisiti).

Kasutamise tihedus ja kestus

Katab päevase kokkupuute kuni 8 tundi (kui ei ole sätestatud teisiti).

muud kasutustingimused, mis mõjutavad töötajate kokkupuudet

Seadistus Eeldatakse head standardset tööhügieeni rakendamist.

Temperatuur Eeldatakse, et kasutamine ei toimu keskkonna temperatuurist rohkem kui 20°C kõrgemal
temperatuuril (kui ei ole ettenähtud teisiti). .

Riskijuhtimismeetmed

Üldine kokkupuude (suletud süsteemid)
(PROC 4)
Piirata ligipääsu seadmetele.
Rakendada väljatõmbeventilatsioon kohtades, kus heitmeid tekib.
Kohtväljatõmbe-ventilatsioon – tõhusus vähemalt [%]: 90
.
Seadmete puhastamine ja hooldus
(PROC 8a)
Enne seadmete avamist või hooldust tühjendada süsteemid.
.
Hoidmine
(PROC 1, PROC 2)
hoida ainet suletud süsteemis.
.

Lisanõuanne Mitte sisse võtta. Allaneelamise järel pöörduda koheselt arsti poole. The risk arising from
aspiration hazard is solely related to the physico-chemical properties of the substance. The
risk can therefore be controlled by implementing risk management measures tailored to this
specific risk.

3. Kokkupuute hindamine (Keskkond 1)

Hindamismeetod kasutatud Petroriskmudelit. (Hydrocarbon Block Method)

Riski põhjustav riski iseloomustuse suhtarv (RCR) – õhukamber RCR(air) ≤ 0.003
Riski põhjustav riski iseloomustuse suhtarv (RCR) – veekamber RCR(water) ≤ 0.084
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ülevaatamise kuupäev: 07.11.2022 Asendab kuupäeva : 21.06.2021

Functional fluids - Industrial

3. Kokkupuute hindamine (Tervis 1)

Hindamismeetod Kvalitatiivne lähenemine turvalise kasutamise kokkuvõtteks.

4. Juhised kokkupuuteskeemidega vastavuse kontrollimiseks (Tervis 1)

Available hazard data do not enable the derivation of a DNEL for aspiration effects. There are
no routine anticipated exposures by ingestion related to any supported uses of the substance.
The risk arising from aspiration hazard is solely related to the physico-chemical properties of
the substance. The risk can therefore be controlled by implementing risk management
measures tailored to this specific risk.
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