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1 Toote/valmistise ja selle tootja andmed 
 

· Toote andmed 
 

· Kaubanimi:  DEN  BRAVEN  VENTILATION  SEALANT 
 

· Artikkel number: 307A 
 

· Toote / valmistise kasutusala Hermeetik 
 

· Tootja/Tarnija: 

DEN BRAVEN SEALANTS BV 

Denariusstraat 11 
4903 RC Oosterhout Holland 
Tel: +31 (0)162-491000 

Faks: +31 (0)162-421217 
E-post: info@denbraven.nl 
Internet: www.denbraven.nl 

 

· Edasine informatsioon saadaval: 

Tooteohutusosakond info@denbraven.nl 
 

· Informatsioon hädaolukorra puhul: 

info@denbraven.nl 

Tel.: +31 (0)162-491000 
Esindaja Eestis: Hammerjack OÜ www.rauakaubad.ee www.hammerjack.eu 

 
 

2 Ohtlike omaduste kirjeldus 
 

· Ohtlike omaduste kirjeldus: Ei ole kohaldatav. 

· Inimesele ja keskkonnale kindlate ohtlike omaduste kirjeldus: 
Toodet ei pea märgistama tänu „EL valmististe üldise klassifitseerimise juhised” viimase kehtiva 
versiooni kalkulatsiooniprotseduurile. 

· Klassifikatsioonisüsteem: 
Klassifikatsioon vastavalt EL nimekirjade viimastele väljaannetele, mida täiendavad ettevõtte ja kirjanduse 
andmed. 
 

 
 

3 Koostis ja andmed koostisosade kohta 
 

· Keemilised omadused 

· Kirjeldus: Alltoodud ainete segu koos mitteohtlike lisaainetega. 
 

· Ohtlikud koostisained: Puudub 

· Lisateave: Loetletud riskilausete sõnastuse leiate punktist 16. 
 
 

4 Esmaabimeetmed 
 

· Üldine teave: Erimeetmed ei ole vajalikud. 

· Sissehingamise korral: Tagage värske õhk; kaebuste korral konsulteerige arstiga. 
· Nahale sattumisel: Üldjuhul toode nahka ei ärrita. 

· Silma sattumisel: Loputage avatud silma mitu minutit jooksva vee all. 
· Allaneelamisel: Sümptomite püsimisel konsulteerige arstiga. 

 
 

5 Tegutsemine tulekahju korral 
 

· Sobivad tulekustutusvahendid: Kasutage ümbritsevale keskkonnale sobivaid tulekustutusvahendeid. 
(Jätkub lk 2) 
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Kaubanimi: DEN  BRAVEN  VENTILATION  SEALANT 

 
 

· Isikukaitsevahendid: Suud kattev hingamisteede kaitsevahend. 
(Jätk leheküljele 1) 

 
 

6 Meetmed juhusliku laialivalgumise korral 
 

·  Isikupõhised ohutusmeetmed: Ei ole vajalikud. 

· Keskkonnakaitsemeetmed: Ärge laske tootel valguda kanalisatsiooni, pinna- või põhjavette. 
· Kogumis- ja puhastusmeetmed: Puhastada / koguda kokku mehaaniliselt. 
· Lisateave: Isikukaitsevahendite kohta vt. punkt 8. 

 
 

7 Käitlemine ja hoiustamine 
 

· Käitlemine: 

· Teave ohutu käitlemise kohta: Erimeetmed ei ole vajalikud. 
· Teave tule- ja plahvatuskaitse kohta: Erimeetmed ei ole vajalikud. 

 

· Hoiustamine: 

· Nõuded hoiuruumidele ja -anumatele: Erinõuded puuduvad. 

· Teave toote hoiustamisest üldhoidlas: Ei ole vajalik. 
· Lisateave hoiutingimuste kohta: Puudub 

 
 

* 8 Mõju inimesele/isikukaitsevahendid 
 

· Lisateave tehniliste ruumide kohta: Lisateave puudub, vt punkt 7. 
 

· Piirväärtustega ained, mis nõuavad jälgimist töökohal: 

Toode ei sisalda olulises koguses materjale, mille kriitilised väärtused kuuluvad töökohal 
jälgimisele. 

 
· Lisateave: Aluseks kasutati koostamise ajal kehtivaid loetelusid. 

 

· Isikukaitsevahendid: 

· Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed: 
Järgida kemikaalide käitlemisel kehtivaid tavapäraseid ettevaatusmeetmeid. 

· Hingamisteede kaitse: Ei ole vajalik. 

· Käte kaitse: 
Kindamaterjal peab olema vedelikke mitte läbilaskev ja taluma toodet / ainet / valmistist. 

Testide puudumise tõttu ei saa kindamaterjali kohta toote / valmistise / keemilise materjali osas soovitusi 
anda. 

Kindamaterjali valides tuleb arvestada läbitungimisaega, imendumiskiirust ning lagunemist.  
· Kinnaste materjal 

Sobivate kinnaste valik ei sõltu ainult materjalist, vaid ka kvaliteedimärgisest ning on erinevate tootjate 
puhul erinev. 

 Kuna toode on mitmete erinevate ainete segu, ei saa kinnaste materjali vastupidavust ette kalkuleerida ning 
seetõttu tuleb seda kontrollida enne kasutamist. 

· Kindamaterjali läbilaskvusaeg 
Kindamaterjali läbilaskvusaeg tuleb kindlaks teha kaitsekinnaste tootjal ning seda aega tuleb järgida.  

 
· Silmade kaitse: Taastäitmisel soovitame kanda kaitseprille 
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Kaubanimi: DEN  BRAVEN  VENTILATION  SEALANT 
 

(Jätk leheküljele 2) 
 

 

9 Füüsikalised ja keemilised omadused 
 

· Üldine teave 

Olek: Pasta 

Värvus: Erinevat värvi 

Lõhn: Iseloomulik 

· Muutused olekus 

Sulamispunkt/Sulamisulatus: Määramata. 

Keemispunkt/Keemisulatus:   100°C 

· Leekpunkt: > 100°C 

· Süttimistemperatuur: Määramata. 

· Isesüttimine: Toode ei ole isesüttiv. 

· Plahvatusoht: Toode ei ole plahvatusohtlik. 

· Plahvatuspiirid: 

Alumine: Määramata. 

Ülemine: Määramata. 

· Aururõhk: Määramata. 

· Tihedus 20°C juures: 1,64 g/cm³ 

· Lahustuvus / segunemine 

veega: Lahustuv. 

· pH  tase: Määramata. 

· Lahustisisaldus: 

VOC (EC) 0,54 % 

VOC (EC) 10,9 g/l 
 

 

10 Stabiilsus ja reaktsioonivõime 
 

· Soojuslagunevus / välditavad tingimused: Õige kasutamise korral ei lagune. 

· Ohtlikud reaktsioonid Ohtlikke reaktsioone ei ole teada. 
· Ohtlikud lagundained: Teadaolevad ohtlikud lagundained puuduvad. 

 
 

11 Toksikoloogiline teave 
 

· Akuutne toksilisus: 

· Primaarne ärritav mõju: 

· nahal: Ei mõju ärritavalt. 
· silmad: Ei mõju ärritavalt. 

· Sensibiliseerimine: Teadaolevad sensibiliseerivad mõjud puuduvad. 
· Toksikoloogiline lisateave: 

Toode ei kuulu märgistamisele vastavalt General EU Classification Guidelines for Preparations (EL 
valmististe üldise klassifitseerimise juhised) viimase kehtiva versiooni kalkulatsiooniprotseduurile . 

Toote kasutamisel ja käitlemisel vastavalt spetsifikatsioonidele ei ole tootel meie kogemuste kohaselt ja 
meile teadaoleva informatsiooni kohaselt kahjulikke mõjusid. 
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Kaubanimi: DEN  BRAVEN  VENTILATION  SEALANT 
 

(Jätk leheküljele 3) 
 

 

12 Keskkonnaalane teave 
 

· Üldmärkused: 

Veeohtlikkusklass 1 (Saksa määrus) (Isehindamine): veele kergelt ohtlik 

Ärge laske lahustamata tootel või toote suurtel kogustel jõuda pinnavette, veekogudesse ega kanalisatsiooni. 
 
 

13 Jäätmekäitlus 
 

· Toode: 

· Soovitused Jäätmekäitlus peab toimuma vastavalt kohalikule kehtivale seadusandlusele. 

· Euroopa jäätmeloend 

08 04 10  liimi- ja hermeetikujäätmed, mida ei ole nimetatud punktis 08 04 09 
 

· Puhastamata pakendid: 

· Soovitused: Jäätmekäitlus peab toimuma vastavalt kohalikule kehtivale seadusandlusele. 
 
 

14 Transpordialane teave 
 

· Maismaatransport ADR/RID  (piiriülene) 

· ADR/RID klass: - 
 

· Meretransport IMDG: 

· IMDG klass: - 
 

· Õhutransport ICAO-TI ja IATA-DGR: 
· ICAO/IATA klass: - 

 

 
 

5 Seadusandlus 
 

· Märgistamine vastavalt EL juhistele: 

Kemikaale käideldes järgige üldisi ohutusmääruseid. 

Toode puhul ei kohaldata identifitseerimismääruseid vastavalt EL direktiividele ja Ohtlike Materjalide 
Korraldusele (Saksa GefStoffV). 

 

· Kindlate valmististe erimärgistus: 
Ohutuskaart on professionaalsele kasutajale saadaval nõudmisel. 

 
 

16 Muu teave 

Käesolev informatsioon põhineb meie olemasolevatel teadmistel.  Siiski ei anna see garantiid toote mis 
tahes spetsiifiliste omaduste kohta ega moodusta juriidiliselt siduvat lepingulist suhet. 

 

· Ohutuskaardi välja andnud osakond: Tooteohutusosakond 

· Kontakt: Hr. C.J.A. Timmermans 
· * Andmeid on eelneva versiooniga võrreldes muudetud. 
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