
Ohtlikud ained – märkused ja abinõud
Ohtlik aine Ohusümbol Tunnussõna Märkused ja meetmed

Lõhnakivi sidruniga Tähelepanu

Sisaldab:

• tsitraali (CAS-nr 5392-40-5)
Ohulause:

• H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
Ohutuslaused:

• P272 - Saastunud töörõivaid töökohast mitte välja viia.
• P280 - Kanda kaitsekindaid.
• P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta

rohke veega.
• P333 + P313 - Nahaärrituse või lööbe korral: võtta

ühendust arstiga / pöörduda arsti poole.
• P362 + P364 - Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta

neid enne järgmist kasutamist.
Kõrvaldamisjuhis:

• P501 - Sisu/sifoon kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlus-
kohas.
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Ohtlik aine Ohusümbol Tunnussõna Märkused ja meetmed

PVC-U eriliim Tangit Oht

Sisaldab:

• tetrahüdrofuraani (CAS-nr 109-99-9)
• butanooni (CAS-nr 78-93-3)
• tsükloheksanooni (CAS-nr 108-94-1)
Ohulaused:

• H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
• H315 - Põhjustab nahaärritust.
• H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
• H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
• H336 - Võib põhjustada unisust ja peapööritust.
• H351 - Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
Ohutuslaused:

• P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas.
• P210 - Hoida eemal soojusallikast, sädemetest, leekidest,

kuumadest pindadest. Mitte suitsetada.
• P260 - Auru / pihustatud ainet mitte sisse hingata.
• P271 - Käidelda üksnes välitingimustes või hästi venti-

leeritavas kohas.
• P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitseprille.
• P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: lo-

putada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemal-
dada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on
kerge eemaldada. Loputada veel kord.

• P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABE-
KESKUSE või arstiga.

Kõrvaldamisjuhised:

• P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada kooskõlas kohalike ameti-
võimude ettekirjutustega.

Olmejäätmete töötlemise keskusesse võib viia ainult täieli-
kult tühjendatud anumad, milles ei ole lahustiauru jääke.
Number Euroopa jäätmekataloogis (EAK): 080409

Geberit AquaClean
düüsipuhastusvahe
nd, alates 2018

Tähelepanu

Sisaldab:

• alla 5 % mitteioonseid pindaktiivseid aineid, amfoteerseid
pindaktiivseid aineid

• säilitusaineid (metüülisotiasolinoon, bensisotiasolinoon)
Ohulause:

• H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Ohutuslaused:

• P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas.
• P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: lo-

putada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemal-
dada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on
kerge eemaldada. Loputada veel kord.
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Ohtlik aine Ohusümbol Tunnussõna Märkused ja meetmed

Geberit AquaClean
düüsipuhastusvahe
nd, kuni 2017

Tähelepanu

Sisaldab:

• alla 5 % mitteioonseid pindaktiivseid aineid, amfoteerseid
pindaktiivseid aineid

• sidrunhapet (CAS-nr 5949-29-1)
Ohulause:

• H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Ohutuslaused:

• P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas.
• P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: lo-

putada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemal-
dada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on
kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Geberit AquaClean
puhastusvahend Tähelepanu

Sisaldab:

• alla 5 % anioonseid pindaktiivseid aineid, mitteioonseid
pindaktiivseid aineid

• sidrunhapet (CAS-nr 77-92-9)
Ohulause:

• H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Ohutuslaused:

• P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas.
• P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: lo-

putada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemal-
dada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on
kerge eemaldada. Loputada veel kord.
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Ohtlik aine Ohusümbol Tunnussõna Märkused ja meetmed

Geberit mineraalne
tihendusvahend
FSH 90

Oht

Sisaldab:

• portlandtsementi (CAS-nr 65997-15-1)
Ohulaused:

• H315 - Põhjustab nahaärritust.
• H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
• H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
Ohutuslaused:

• P101 - Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend
või etikett.

• P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas.
• P103 - Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.
• P261 - Vältida tolmu sissehingamist.
• P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: lo-

putada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemal-
dada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on
kerge eemaldada. Loputada veel kord.

• P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABE-
KESKUSE või arstiga.

• P321 - Nõuab eriravi:
– Pärast sissehingamist: teadvuse kaotuse korral aseta-

da kannatanu taastumiseks ja transportimiseks püsi-
vasse külili asendisse. Tagada värske õhu juurdevool.
Kaebuste korral pöörduda arsti poole.

– Kokkupuutel nahaga: kohe vee ja seebiga puhtaks
pesta ja korralikult loputada.

– Allaneelamisel: mitte kutsuda esile oksendamist,
pöörduda abi saamiseks viivitamatult arsti poole.

• P405 - Hoida luku taga.
Muud ohud:
toode reageerib veega väga aluseliselt.

Kõrvaldamisjuhis:

• P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada kooskõlas kohalike ameti-
võimude ettekirjutustega.
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Ohtlik aine Ohusümbol Tunnussõna Märkused ja meetmed

ABSi eriliim Tangit Oht

Sisaldab:

• butanooni (CAS-nr 78-93-3)
• n-butüülatsetaati (CAS-nr 123-86-4)
Ohulaused:

• H225 - Väga tuleohtlik vedelik ja aur.
• H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust.
• H336 - Võib põhjustada unisust ja peapööritust.
• EUH066 - Korduv kokkupuude võib põhjustada naha

karedust või lõhenemist.
Ohutuslaused:

• P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas.
• P210 - Hoida eemal soojusallikast, sädemetest, leekidest,

kuumadest pindadest. Mitte suitsetada.
• P260 - Auru / pihustatud ainet mitte sisse hingata.
• P271 - Käidelda üksnes välitingimustes või hästi venti-

leeritavas kohas.
• P280 - Kanda kaitseprille.
• P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: lo-

putada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemal-
dada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on
kerge eemaldada. Loputada veel kord.

Kõrvaldamisjuhised:

• P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada kooskõlas kohalike ameti-
võimude ettekirjutustega.

Number Euroopa jäätmekataloogis (EAK): 080409

Micropur Forte MF,
vedel (vee säilitus-
aine Geberit hü-
gieenifiltri jaoks)

-

Sisaldab:

• naatriumhüpokloritlahust (CAS-nr 7681-52-9)
• hõbedat (CAS-nr 7440-22-4)
• naatriumnitraati < 0,1 % (CAS-nr 7631-99-4)
Ohulause:

• H411 - Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
Ohutuslaused:

• P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas.
• P273 - Vältida sattumist keskkonda.
• P391 - Mahavoolanud toode kokku koguda.
Kõrvaldamisjuhised:

• P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada kooskõlas kohalike ameti-
võimude ettekirjutustega.
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Ohtlik aine Ohusümbol Tunnussõna Märkused ja meetmed

Geberit AquaClean
katlakivieemaldusv
ahend

Tähelepanu

Sisaldab:

• fosforhapet (CAS-nr 7664-38-2)
• soolhapet (CAS-nr 7647-01-0)
Ohulaused:

• H315 - Põhjustab nahaärritust.
• H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Ohutuslaused:

• P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas.
• P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitseprille.
• P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta

rohke vee ja seebiga.
• P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: lo-

putada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemal-
dada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on
kerge eemaldada. Loputada veel kord.

• P332 + P313 - Nahaärrituse korral: võtta ühendust arsti-
ga / pöörduda arsti poole.

• P337 + P313 - Kui silmade ärritus ei möödu: võtta
ühendust arstiga / pöörduda arsti poole.

Kõrvaldamisjuhised:
Jääkidest tühjendatud, puhastatud anumad võib viia olme-
jäätmete töötlemise keskusesse.

Loputuskasti kivi
DropIn blue Tähelepanu

Sisaldab:

• bensoolsulfoonhapet, C10-13-alküüli derivaate, naatrium-
soolasid (CAS-nr 68411-30-3)

• kookose monoetanoolamiidi (CAS-Nr. 90622-77-8)
• männiõli 99 ≤ 2,5 %
Ohulaused:

• H315 - Põhjustab nahaärritust.
• H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust.
• H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
Ohutuslaused:

• P101 - Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend
või etikett.

• P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas.
• P280 - Kanda kaitsekindaid/kaitseprille.
• P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: lo-

putada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemal-
dada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on
kerge eemaldada. Loputada veel kord.

• P314 - Halva enesetunde korral võtta ühendust arstiga /
pöörduda arsti poole.

Kõrvaldamisjuhised:
Väiksemad kogused võib rohke veega lahjendada ja ära lo-
putada. Suuremad kogused tuleb utiliseerida vastavalt
kohalikele ametlikele eeskirjadele.
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Ohtlik aine Ohusümbol Tunnussõna Märkused ja meetmed

Geberit pissuaaride
lõhnasõel Tähelepanu

Sisaldab:

• bensüülsalitsülaati (CAS-nr 118-58-1)
• linalüülatsetaati; 1-(2,6,6-trimetüül-3-tsüklohekseen-1-

üül)-2-buteen-1-oon (CAS-nr 115-95-7)
• reaktsioonisegu komponentidest 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-okta-

hüdro-2,3,8,8-tetrametüül-2-naftüül)etaan-1-oon ja 1-
(1,2,3,4,6,7,8,8a oktahüdro- 2,3,8,8-tetrametüül-2-naf-
tüül)etaan-1-oon ja 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a oktahüdro- 2,3,8,8-
tetrametüül-2-naftüül)etaan-1-oon
(CAS-nr 54464-57-2)

• tetrametüül-4-metüleenheptaan-2-oon
(CAS-nr 81786-75-6)

• [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-oktahüdro-6-metoksü-3,6,8,8-
tetrametüül-1H-3a,7-metanoasuleen
(CAS-nr 19870-74-7)

• alfa-metüül-1,3-bensodioksool-5-propioonaldehüüd
(CAS-nr 1205-17-0)

Ohulaused:

• H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
• H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
Ohutuslaused:

• P261 - Vältida auru/pihustatud aine sissehingamist.
• P273 - Vältida sattumist keskkonda.
• P280 - Kanda kaitsekindaid.
• P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta

rohke veega.
• P333 + P313 - Nahaärrituse või lööbe korral: võtta

ühendust arstiga / pöörduda arsti poole.
Kõrvaldamisjuhised:

• P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada kooskõlas kohalike ameti-
võimude ettekirjutustega.
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Ohtlik aine Ohusümbol Tunnussõna Märkused ja meetmed

Kolo SmartFresh
pulk Tähelepanu

Sisaldab:

• 15–30 % anioonseid tensiide
• < 5 % amfoteerseid tensiide
• lõhnaaineid
Ohulaused:

• H315 - Põhjustab nahaärritust.
• H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Ohutuslaused:

• P101 - Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend
või etikett.

• P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas.
• P280 - Kanda kaitsekindaid.
• P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: lo-

putada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemal-
dada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on
kerge eemaldada. Loputada veel kord.

• P332 + P313 - Nahaärrituse korral: võtta ühendust arsti-
ga / pöörduda arsti poole.

• P337 + P313 - Kui silmade ärritus ei möödu: võtta
ühendust arstiga / pöörduda arsti poole.
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Ohtlik aine Ohusümbol Tunnussõna Märkused ja meetmed

Geberit DuoFresh
pulk Tähelepanu

Sisaldab:

• 15–30 % anioonseid tensiide
• 5–15 % mitteioonseid tensiide
• lõhnaaineid; GERANIOOLI; LINALOOLI
Ohulaused:

• H303 - Võib allaneelamisel olla tervist kahjustav.*
• H315 - Põhjustab nahaärritust.
• H319 - Põhjustab tugevat silmade ärritust.
• H401 - Mürgine veeorganismidele.*
• H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.
Ohutuslaused:

• P101 - Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend
või etikett.

• P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas.
• P273 - Vältida sattumist keskkonda.
• P280 - Kanda kaitsekindaid.
• P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta

rohke veega.
• P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: lo-

putada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemal-
dada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on
kerge eemaldada. Loputada veel kord.

• P362 + P364 - Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta
neid enne järgmist kasutamist.*

Kõrvaldamisjuhised:

• P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada kooskõlas kohalike ameti-
võimude ettekirjutustega.

Tärniga * märgistatud laused kehtivad ainult riikidele väljas-
pool ELi; nt Venemaa, Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina koh-
ta.
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Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona

documentation@geberit.com
www.geberit.com
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