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Jahvatatud kustutamata lubi 

EN 459-1 

Toote tähis: Nordkalk CL 90-Q  (reaktiivsus - R5; terasuurus – P1) 
CAS nr. 1305-78-8 
REACH registr.nr.  01-2119475325-36-0023 
UN- number:   UN  1910 
 
Aktiivne CaO ≥ 80 % 
Puistemahukaal on 900-1000 kg/m3  
Tootja: Nordkalk AS 
Tootja asukoht: Nordkalk AS Rakke tehas 

              Faehlmanni 11a                             tel: +372 32 60 720 
              Rakke                                            faks: +372 32 60 730 
              46301 Lääne-Virumaa             e-mail: nordkalk.estonia@nordkalk.com 

  Eesti                                      veebileht: https://nordkalk.ee/toodete-teabelehed/ 
 
Toote garanteeritud säilivusaeg: kuni 1 kuu (olenevalt hoiutingimustest, vältida niiskust ja kokkupuudet 
hapetega) 
Kasutusvaldkonnad: Ehitusmaterjalide tööstus, keemiatööstus, metalli-ja terasetööstus, põllumajandus, 
kahjurite tõrje, keskkonnakaitse (heitgaasi puhastamine, reovee puhastamine, muda puhastamine), joogivee 
puhastamine, toidu- ja ravimitööstus, inseneriehitus, paberi- ja värvitööstus , klaasitööstus. 
Lubja kustutamine: Lubja kustutamiseks nimetatakse lubja reageerimist veega, mille tulemusena tekib 
kustutatud lubi ( hüdraatlubi –põhikoostiselt Ca(OH)2). 
Kustutamisel kasutatakse vett liiaga- 1 kg kustutamata lubjale lisatakse 5 – 10 l vett. 
Segada hoolikalt ja jätta seisma (1 h või kauem). Ettevaatust segamisel -  protsess on eksotermiline ( eraldub 
soojus). Vee liiaga kustutatud lubi settib seismisel – alla settib nn. lubjatainas (tihedus ~ 1,25 t/m3) , mis 
sisaldab ~55 % vett ja peale jääb nn. lubjavesi. Lubjatainast kasutatakse lubimörtide tegemisel ja lubjavett  
lubivärviga värvimisel aluspinna kruntimiseks. 
 
Ohulaused:       H315 Põhjustab nahaärritust. 
                        H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.    

            H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.             
 

Hoiatuslaused: P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas 
                        P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski 
                        P305+P351,P310 SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult    

veega. Võtta viivitamatult ühendust MÜRGISTUSKESKUSE või arstiga. 
                        P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. 
                        P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist 
                        P304+P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada                                                                                                                      
                                               mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata 
                        P501 Sisu/pakend viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. 
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