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1. jagu. Aine/segu ja ettevõtte/ettevõtja identifitseerimine 

  
1.1. Toote identifikaator 

Toote identiteet Sculpting Black   
   
Unikaalne valemi identifikaator 

 

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

Ettenähtud kasutusalad ja kasutusalad, mida ei 
soovitata 

Mõeldud pigmendina püsitätoveeringute jaoks. Ainult 
professionaalseks kasutamiseks. Mitte kasutada sees 
ega silma. 

  

1.3. Ohutuskaardi tarnija andmed 

Ettevõtte nimi 
 

  Quantum Tattoo Ink LLC  
10429 Burbank BlvdNorth Hollywood, CA 91601  
 
Quantum Tattoo Ink EU BV  
J.Keplerweg 10 B  
2408 AC Alphen a/d Rijn  
Holland 

Kasutajatugi: info@quantumtattooink.com 

1.4. Hädaabi telefoninumber 

Hädaolukord 
 

24-tunnine hädaabitelefon nr. Quantum Tattoo Ink LLC (USA) +1323-640-2446  
Quantum Tattoo Ink EU BV (Holland) +31615300580 

 

Jaotis 2. Toote ohu identifitseerimine 

  
2.1. Aine või segu klassifitseerimine 

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP/GHS] 

Puuduvad kohaldatavad CLP-kategooriad. 

2.2. Märgistuselemendid 

Vastavalt MÄÄRUSELE (EL) 2020/878, millega muudetakse määrusi EL 2015/830 ja (EÜ) nr 1907/2006 

Puuduvad kohaldatavad CLP-kategooriad. 

[Ärahoidmine] 

Puuduvad CLP-i ennetusavaldused 

[Vastus] 

CLP vastuse avaldusi pole 

[Salvestusruum] 

CLP-salvestusavaldusi pole  
[Kõrvaldamine] 

CLP-määruse kõrvaldamise avaldused puuduvad 
 
  
2.3. Muud ohud 

See toode ei sisalda PBT/ vPvB kemikaale. 
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See toode ei sisalda endokriinseid häireid kahjustavaid kemikaale. 

 

Jaotis 3. Koostis/teave koostisainete kohta 

  
3.2. Segud 

Kui toode sisaldab aineid, mis kujutavad endast ohtu vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP/GHS], on need 
loetletud allpool. 

Koostisosad/keemilised nimetused Kaal % EÜ nr 1272/2008 klassifikatsioon* Märkmed 

Tahm  
CAS-number: 0001333-86-4 EÜ nr 215-609-9 
Indeksinumber: 

50-75 Pole klassifitseeritud --- 

Glütseriin  
CAS-number: 0000056-81-5 EÜ nr 200-289-5 
Indeksinumber: 

5-10 Pole klassifitseeritud --- 

Etanool  
CAS-number: 0000064-17-5 EÜ nr 200-578-6 
Indeksinumber: 603-002-00-5 

5-10 Flam. Liq. 2; H225 --- 

Metanool  
CAS-number: 0000067-56-1 EÜ nr 200-659-6 
Indeksinumber: 603-001-00-X 

1-5 Flam. Liq. 2;H225  
Acute Tox. 3;H331STOT SE 
1;H370Acute Tox. 3;H301Acute Tox. 
3; H311 

--- 

^CLP 31 , viide EÜ nr 1272/2008 1.1.3.1. Märkused ainete identifitseerimise, klassifitseerimise ja märgistamise kohta 
(tabel 3.1). 

Konkreetne keemiline identiteet ja/või koostise täpne protsent (kontsentratsioon) on ärisaladusena avaldatud.  
*PBT/ vPvB – PBT-aine või vPvB -aine .  
Fraaside täistekstid on näidatud 16. jaotises. 

 

4. jagu. Esmaabimeetmed 

  
4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus 

Kindral Kõigil kahtluste korral või sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole.  
Ärge kunagi andke midagi suu kaudu teadvuseta inimesele. 

Sissehingamine Viige värske õhu kätte, hoidke patsient soojas ja puhkeasendis. Kui hingamine on 
ebaregulaarne või peatunud, teha kunstlikku hingamist. Teadvuse kaotamise korral asetage 
lamamisasendisse ja pöörduge viivitamatult arsti poole. Ärge andke midagi suu kaudu. 

Silm Loputada rohke puhta veega vähemalt 15 minutit, hoides silmalauge lahti ja pöörduda arsti 
poole. 

Nahk Eemaldada saastunud riided. Peske nahka põhjalikult seebi ja veega või kasutage 
tunnustatud nahapuhastusvahendit. 

Allaneelamine Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole. Hoidke puhkeasendis. MITTE kutsuda 
esile oksendamist. 

 
 
 
 
4.2. Olulisemad sümptomid ja mõjud, nii ägedad kui ka hilisemad 

Ülevaade Sümptomaatiline ravi. Kokkupuude koostisosade lahustite lahustiaurude 
kontsentratsioonidega, mis ületavad kehtestatud töökeskkonna piirnorme, võivad 
põhjustada tervisele kahjulikke mõjusid, nagu limaskestade ja hingamisteede ärritus ning 
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kahjulik mõju neerudele, maksale ja kesknärvisüsteemile. Sümptomiteks on peavalu, 
iiveldus, pearinglus, väsimus, lihasnõrkus, unisus ja äärmuslikel juhtudel teadvusekaotus.  
 
Korduv või pikaajaline kokkupuude preparaadiga võib põhjustada naha loomuliku rasva 
eemaldamist, mille tagajärjeks on kuivus, ärritus ja võimalik mitteallergiline kontaktdermatiit. 
Lahustid võivad imenduda ka läbi naha. Vedelikupritsmed silmadesse võivad põhjustada 
ärritust ja valulikkust ning võimalikke pöörduvaid kahjustusi. Lisateabe saamiseks vaadake 
jaotist 2. 

 
  

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta 

Märkused arstile Sümptomaatiline ravi. 

 

Jaotis 5. Tulekustutusmeetmed 

  
5.1. Kustutusvahendid 

Soovitatavad kustutusvahendid; alkoholikindel vaht, CO 2 , pulber, pihustatud vesi.  
Sobimatud kustutusvahendid: mitte kasutada; veejuga. 

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud 

Põlev vedelik. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtisest leegist. 

Ohtlik lagunemine: andmed ohtliku lagunemise kohta puuduvad. 

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele 

Nagu kõigi tulekahjude puhul, kandke ülerõhuga autonoomset hingamisaparaati (SCBA) kogu näoosaga ja 
kaitseriietust. Hingamiskaitsevahenditeta isikud peaksid piirkonnast lahkuma. Vahetult pärast tulekahju puhastamise 
ajal kandke SCBA-d. Suitsetamine keelatud. 

 

6. jagu. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 

  
6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras 

Eemaldage süüteallikad, ärge lülitage sisse ega välja tulesid ega kaitsmata elektriseadmeid. Suure lekke või 
mahavalgumise korral kinnises ruumis evakueerige piirkond ja kontrollige enne uuesti sisenemist, et lahusti aurude 
tase oleks allpool alumist plahvatuspiiri. 

Põlev vedelik. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtisest leegist. 

6.2. Keskkonnakaitse meetmed 

Ärge laske leketel sattuda kanalisatsiooni ega veekogudesse. 

Kasutage häid isikliku hügieeni tavasid. Peske käed enne söömist, joomist, suitsetamist või tualeti kasutamist. 
Määrdunud riided eemaldage koheselt ja peske neid enne uuesti kasutamist hoolikalt. 

6.3. Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ja -vahendid 

Põlev vedelik. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtisest leegist. 

Ventileerige piirkonda ja vältige aurude sissehingamist. Rakendage lõigus 8 loetletud isikukaitsemeetmeid.  
Lekkinud aine piirata ja absorbeerida mittesüttivate materjalidega, nt liiv, muld ja vermikuliit. Asetage kinnistesse 
konteineritesse väljaspool hooneid ja kõrvaldage jäätmemääruse kohaselt. 

6.4 Viited teistele jaotistele 

Hädaabi kontaktteabe saamiseks vaadake jaotist 1.  
Vt jaotist 8, et saada teavet sobivate isikukaitsevahendite kohta. Täiendavat teavet jäätmekäitluse kohta vaadake 
jaotisest 13. 
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Jaotis 7. Käitlemine ja ladustamine 

  
7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud 

Käsitsege konteinereid ettevaatlikult, et vältida kahjustusi ja mahavalgumist. 

Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 2. - [Ärahoidmine] 

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused 

Kokkusobimatud materjalid: andmed puuduvad. 

Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 2. - [Salvestusruum] 

7.3. Konkreetne lõppkasutus 

Andmed puuduvad. 

 

Jaotis 8. Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 

  
8.1. Juhtimisparameetrid 

Kokkupuude 

CAS nr. Koostis Allikas Väärtus 

0000056-81-5 Glütseriin OSHA TWA 15 mg/m3 (kogu tolm) TWA 5 mg/m3 (vastavalt) 

ACGIH TWA: 3 mg/m3 (hingatav) 10 mg/m3 (udu) 

NIOSH Pole kehtestatud REL-e 

Rahvuslik Kehtestatud limiiti pole 

0000064-17-5 Etanool OSHA TWA 1000 ppm (1900 mg / m3) 

ACGIH Piirang puudub 1000 ppm STEL 

NIOSH TWA 1000 ppm (1900 mg / m3) 

Rahvuslik Kehtestatud limiiti pole 

0000067-56-1 metanool OSHA TWA 200 ppm (260 mg / m3) 

ACGIH TWA: 200 ppm STEL: 250 ppm 

NIOSH TWA 200 ppm (260 mg / m3) STEL: 250 ppm (325 mg / m3) [nahk] 

Rahvuslik Kehtestatud limiiti pole 

0001333-86-4 Süsimusta OSHA TWA 3,5 mg/m3 

ACGIH TWA: 3 mg/m3 

NIOSH TWA 3,5 mg/m3 Ca TWA 0,1 mg PAH/m3 [polütsükliliste aromaatsete 
süsivesinike (PAH) juuresolekul] 

Rahvuslik Kehtestatud limiiti pole 

 
Sisaldab mineraalõli. Õliudu kokkupuute piirnormid on 5 mg/m3 OSHA PEL ja 10 mg/m3 ACGIH. 

  
8.2. Kokkupuute kontroll 

Hingamisteede Tavalistes kasutustingimustes pole nõutav. 

Silmad Soovitatavad kaitseprillid 

Nahk Kanda tuleks keha, käsi ja jalgu katvaid kombinesooni. Nahka ei tohi kokku puutuda. Pärast 
kokkupuudet tuleb kõik kehaosad pesta. Soovitatav kaitsekindaid. 

Tehnilised juhtnupud Tagage piisav ventilatsioon. Kui see on mõistlikult teostatav, tuleks see saavutada 
kohtväljatõmbeventilatsiooni ja hea üldise väljatõmbe kasutamisega. Kui need ei ole 
piisavad tahkete osakeste ja aurude kontsentratsiooni hoidmiseks allpool töökeskkonna 
piirnorme, tuleb kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit. 
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Muud töötavad Kasutage häid isikliku hügieeni tavasid. Peske käed enne söömist, joomist, suitsetamist või 
tualeti kasutamist. Määrdunud riided eemaldage koheselt ja peske neid enne uuesti 
kasutamist hoolikalt. 

Lisateabe saamiseks vaadake jaotist 2. 

 

Jaotis 9. Füüsikalised ja keemilised omadused 

  
9.1. Teave põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta 

Välimus Värvus: must Agregaatolek: Vedel   

Lõhn Ei ole tagatud   

Lõhnalävi Ei ole määratud   

pH Pole mõõdetud   

Sulamistemperatuur/külmumispunkt Pole mõõdetud   

Algne keemispunkt ja keemisvahemik Pole mõõdetud   

Leekpunkt 90 C (194 F) (etanool)   

Aurustumiskiirus (eeter = 1) Pole mõõdetud   

Süttivus (tahke, gaasiline) Ei kohaldata   

Ülemine/alumine süttivus- või plahvatuspiir Alumine plahvatuspiir: pole mõõdetud   

  Ülemine plahvatuspiir: pole mõõdetud   

Aururõhk (Pa) Pole mõõdetud   

Auru tihedus Pole mõõdetud   

Suhteline tihedus Pole mõõdetud   

Vees lahustuvus Pole mõõdetud   

Jaotuskoefitsient n-oktanool/vesi (log Kow ) Pole mõõdetud   

Isesüttimistemperatuur Pole mõõdetud   

Lagunemistemperatuur Pole mõõdetud   

Viskoossus ( cSt ) Pole mõõdetud   

9.2. Muu info 

Muud asjakohast teavet pole. 

 

Jaotis 10. Püsivus ja reaktsioonivõime 

  
10.1. Reaktiivsus 

Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu. 

10.2. Keemiline stabiilsus 

Tavatingimustes stabiilne. 

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalus 

Andmed puuduvad. 

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida 

Andmed puuduvad. 

10.5. Kokkusobimatud materjalid 

Andmed puuduvad. 

10.6. Ohtlikud lagunemissaadused 

Andmed ohtliku lagunemise kohta puuduvad. 
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Jaotis 11. Toksikoloogiline teave 

  
11.1 Teave määruses (EÜ) nr 1272/2008 määratletud ohuklasside kohta 

Äge toksilisus 

  

Kokkupuude koostisosade lahustite lahustiaurude kontsentratsioonidega, mis ületavad kehtestatud töökeskkonna 
piirnorme, võivad põhjustada tervisele kahjulikke mõjusid, nagu limaskestade ja hingamisteede ärritus ning kahjulik 
mõju neerudele, maksale ja kesknärvisüsteemile. Sümptomiteks on peavalu, iiveldus, pearinglus, väsimus, 
lihasnõrkus, unisus ja äärmuslikel juhtudel teadvusekaotus.  
 
Korduv või pikaajaline kokkupuude preparaadiga võib põhjustada naha loomuliku rasva eemaldamist, mille tagajärjeks 
on kuivus, ärritus ja võimalik mitteallergiline kontaktdermatiit. Lahustid võivad imenduda ka läbi naha. 
Vedelikupritsmed silmadesse võivad põhjustada ärritust ja valulikkust ning võimalikke pöörduvaid kahjustusi.  

 
Märkus. Kui ägeda toksiini kohta puuduvad teespetsiifilised LD50 andmed, kasutati toote ATE (ägeda toksilisuse 
hinnang) arvutamisel teisendatud ägeda toksilisuse punkti hinnangut. 

Koostis Suukaudne 
LD50,  
mg/kg 

Nahk LD50,  
mg/kg 

Sissehingamine  
Aur LC50,  
mg/L/4h 

Sissehingamine  
Tolm/udu 

LC50,mg/l/4h 

Sissehingatav  
gaas LC50, ppm 

Glütseriin – (56-81-5) 27 200,00, Rott – 
Kategooria: NA 

45 000.00, 
Merisiga – 

Kategooria: NA 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad 

Etanool – (64-17-5) 10 470,00, Rott – 
Kategooria: NA 

17 100,00, Jänes 
– Kategooria: NA 

124.70, Rott – 
Kategooria: NA 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad 

Metanool – (67-56-1) > 5000,00, 
määratlemata – 
kategooria: NA 

Andmed 
puuduvad 

128.20, Rott – 
Kategooria: NA 

Andmed 
puuduvad 

64 000,00, Rott – 
Kategooria: NA 

Tahm – (1333-86-4) >10 000,00, Rott 
– Kategooria: NA 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad 

Andmed 
puuduvad 

Andmed kantserogeenidest 

CAS nr. Koostis Allikas Väärtus 

0000056-81-5 Glütseriin OSHA Reguleeritud kantserogeen: ei; 

NTP Tuntud: ei; Kahtlustatakse: ei; 

IARC 1. rühm: ei; Rühm 2a: ei; rühm 2b: ei; 3. rühm: ei; 4. rühm: ei; 

ACGIH Kehtestatud limiiti pole 

0000064-17-5 Etanool OSHA Reguleeritud kantserogeen: ei; 

NTP Tuntud: ei; Kahtlustatakse: ei; 

IARC 1. rühm: jah; Rühm 2a: ei; rühm 2b: ei; 3. rühm: ei; 4. rühm: ei; 

ACGIH A3 

0000067-56-1 metanool OSHA Reguleeritud kantserogeen: ei; 

NTP Tuntud: ei; Kahtlustatakse: ei; 

IARC 1. rühm: ei; Rühm 2a: ei; rühm 2b: ei; 3. rühm: ei; 4. rühm: ei; 

ACGIH Kehtestatud limiiti pole 

0001333-86-4 Süsimusta OSHA Reguleeritud kantserogeen: ei; 

NTP Tuntud: ei; Kahtlustatakse: ei; 

IARC 1. rühm: ei; Rühm 2a: ei; Rühm 2b: jah; 3. rühm: ei; 4. rühm: ei; 

ACGIH A3 
 
  

Klassifikatsioon Kategooria Ohu kirjeldus 

Äge toksilisus (suukaudne) --- --- 
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Äge toksilisus (nahakaudne) --- --- 

Äge mürgisus (sissehingamine) --- --- 

Naha söövitus/ärritus --- --- 

Tõsine silmakahjustus/ärritus --- --- 

Hingamisteede sensibiliseerimine --- --- 

Naha sensibiliseerimine --- --- 

Sugurakkude mutageensus --- --- 

Kantserogeensus --- --- 

Reproduktiivtoksilisus --- --- 

Sihtotstarbeline mürgistus - ühekordne 
kokkupuude 

--- --- 

STOT-korduv kokkupuude --- --- 

Hingamisoht --- --- 

 
11.2.1 Endokriinsüsteemi kahjustavad omadused 

See toode ei sisalda endokriinseid häireid kahjustavaid kemikaale. 

 

Jaotis 12. Ökoloogiline teave 

  
12.1. Toksilisus 

Selle toote kohta lisateavet ei pakuta. Keemiliste spetsiifiliste andmete kohta vt 3. jagu. 

Vee ökotoksilisus 

Koostis 
96 h LC50 kala,  

mg/l 

48 h EC50 
koorikloom ,  

mg/l 

ErC50 vetikad,  
mg/l 

3 tundi IC50 
Bakterid  

mg/l 

Biolagunevus  
% 

Glütseriin – (56-81-5) 54 000,00, 
Oncorhynchus 

mykiss 

1 955,00, Daphnia 
magna 

--- --- Kergesti biolagunev 

Etanool – (64-17-5) 15 400,00, Lepomis 
macrochirus 

>10 000,00, 
Daphnia magna 

17.921 (96 hr ), 
Ulva pertusa    

>1000.00 89.00 

Metanool – (67-56-1) 15 400,00, Lepomis 
macrochirus 

> 10 000,00, 
Daphnia magna 

22 000,00 (96 tundi 
), 

Pseudokirchneriella 
subcapitata    

> 1000,00 97.00 

Tahm – (1333-86-4) 1000,00, Danio 
rerio 

--- 10 001,00 (72 tundi 
), Desmodesmus 

subspicatus    

--- --- 

 
12.2. Püsivus ja lagunevus 

Preparaadi enda kohta andmed puuduvad. 

12.3. Bioakumulatsiooni potentsiaal 

Pole mõõdetud 

12.4. Liikuvus pinnases 

Andmed puuduvad. 

12.5. PBT ja vPvB hindamise tulemused 

See toode ei sisalda PBT/ vPvB kemikaale. 

12.6 Endokriinsüsteemi kahjustavad omadused 

See toode ei sisalda endokriinseid häireid kahjustavaid kemikaale. 
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12.7. Muud kahjulikud mõjud 

Andmed puuduvad. 

 

Jaotis 13. Jäätmekäitlus 

  
13.1. Jäätmetöötlusmeetodid 

Järgige selle aine kõrvaldamisel kõiki föderaalseid, osariigi ja kohalikke eeskirju. 

 

Jaotis 14. Transporditeave 

  
 

  DOT (kodune 
pinnatransport) 

IMO / IMDG 
(ookeanitransport) 

ICAO/IATA 

14.1. ÜRO number Pole reguleeritud Pole reguleeritud Pole reguleeritud 

14.2. ÜRO õige tarnenimi Pole reguleeritud Pole reguleeritud Pole reguleeritud 

14.3. Transpordi 
ohuklass(id) 

DOT ohuklass: ei kohaldata  
Alamklass: ei kohaldata 

IMDG: Ei kohaldata  
Alamklass: Ei ole 
kohaldatav 

Õhuklass: Ei kohaldata  
Alamklass: Ei kohaldata 

14.4. Pakkimisgrupp Ei kohaldata Ei kohaldata Ei kohaldata 

14.5. Keskkonnaohud 

IMDG Mere saasteaine: ei; 

14.6. Erilised ettevaatusabinõud kasutajale 

  Ei kohaldata 

14.7. Transportimine lahtiselt vastavalt MARPOL 73/78 II lisale ja IBC koodeksile 

  Ei kohaldata 

 

Jaotis 15. Regulatiivne teave 

  
15.1. Aine või seguga seotud ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid 

EL õigusaktid 

MÄÄRUS (EL) 2020/878, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi EL 2015/830 ja (EÜ) nr 
1907/2006 kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise kohta (REACH). MÄÄRUS (EÜ) 
1272/2008 ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise kohta (CLP). 

Riiklikud õigusaktid 

Ühtegi pole märgitud. 

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine 

Kemikaaliohutuse hinnangut ei ole läbi viidud. 
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Jaotis 16. Muu teave 

  
Läbivaatamise kuupäev 02.07.2022 

Siin sisalduv teave ja soovitused põhinevad andmetel, mida peetakse õigeks. Siiski ei anta siin sisalduva teabe suhtes 
mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid. Me ei võta endale mingit vastutust ja loobume igasugusest vastutusest 
kahjulike mõjude eest, mida võib põhjustada kokkupuude meie toodetega. Selle toote kliendid/kasutajad peavad 
järgima kõiki kohaldatavaid tervise- ja ohutusalaseid seadusi, eeskirju ja korraldusi. 

Jaotises 3 olevate fraaside täistekst on järgmine: 

H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur. 

H301 Allaneelamisel mürgine. 

H311 Nahale sattumisel mürgine. 

H331 Sissehingamisel mürgine. 

H370 Kahjustab elundeid. 

Dokumendi lõpp 

 


