
Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista), liitteen II vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja

1.4 Hätäpuhelinnumero

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
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Julkaisupäivä

Tarkistuspäivä

Kauppanimi

Tuotekoodi

GTIN-nro

Tukes käyttötarkoituskoodi (KT)

Aineen/seoksen käyttö

Toimialakoodi (TOL)

Yrityksen nimi

Toimiston osoite

Postiosoite

Postinumero

Paikkakunta

Maa

Puhelin

Sähköposti

Hätänumero
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2.2. Merkinnät

2.3. Muut vaarat

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aineet

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat
ohjeet

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Valmistetta ei luokitella vaaralliseksi.

Valmiste ei sisällä PBT- eikä vPvB-luokiteltuja aineita.

-

Sisältää: <5% Fosfaattia, Laurylamine Dipropylenediamine, Benzisothiazolinone,
Methylisothiazolone,

-

Siirrettävä pois altistuksesta Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.

Roiskeet huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä sekä riisuttava
tahriintuneet vaatteet ja kengät.

Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Otettava
yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.

Mikäli tajuissaan on juotava runsaasti vettä. Otettava yhteys lääkäriin mikäli
oireet jatkuvat.

-

Hoito oireiden mukaan.

Alkusammutukseen vaahto, hiilidioksidi, jauhe tai vesisumu. Tulipalossa voidaan
käyttää myös vesisuihkua.

-

-

Aineen / seoksen vaaralliset
ominaisuudet

PBT / vPvB

Muut vaarat

Seoksen kuvaus

Yleistä

Hengitystiet

Ihokosketus

Silmäkosketus

Nieleminen

Yleiset oireet ja vaikutukset

Lääketieteellinen hoito

Soveltuvat sammutusaineet

Soveltumattomat sammutusaineet

Palo- ja räjähdysvaarat
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5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

7.3 Erityinen loppukäyttö

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Toimenpiteet altistumisen estämiseksi

Ulkoilmasta riippumaton hengityslaite savukaasualtistusalueella.

Likaantuneet pinnat tulevat olemaan äärimmäisen liukkaita.

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön.

Puhdistusmenetelmät - pieni vuoto : Huuhdeltava viemäriin runsaalla vedellä.
Puhdistusmenetelmät - suuri vuoto : Kerättävä talteen mekaanisesti sopiviin
säiliöihin hävittämistä varten. Puhdistuksen jälkeen voidaan pieniä määriä
huuhtoa pois vedellä.

Sopivat henkilönsuojaimet ks kohta 8.
Jätteiden hävitys ks. kohta 13

Vältettävä altistusta - luettava käyttöohjeet ennen käyttöä. Mitään erityisiä
turvatoimenpiteitä ei tarvita Käsiteltävä hyvän työhygienian ja
turvallisuuskäytännön mukaisesti.

Pilaantuu jäätyessään. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa.

-

Vältä pitkäaikaista ihokosketusta ja tuotteen pääsyä silmiin.

Henkilösuojaimet

Yleiset toimenpiteet

Ympäristövarotoimet

Muut tiedot

Muita ohjeita

Käsittely

Varastointi

Erityiset käyttötavat

Valvontaa koskevat muuttujat,
huomautuksia
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Silmien tai kasvojen suojaus

Käsien suojaus

Ihonsuojaus

Hengityksensuojaus

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

9.2 Muut tiedot

Muut fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

-

Tarvittaessa suojalasit

Tarvittaessa kumi- tai muovikäsineet

Sopiva suojaava vaatetus.

Ei erityisiä toimenpiteitä, mutta hengityssuojainta tulee käyttää jos ilman
epäpuhtaudet ylittävät hygieeniset raja-arvot.

neste

valkoinen

luonteenomainen

Tila: Toimitustilassa
Arvo: ~ 8,5
Huomautukset: n. 8,5

Huomautukset: n. 100°C

Huomautukset: 1040 g/dm³

Huomautukset: Osittain veteen liukeneva.

-

Stabiili normaaliolosuhteissa.

Stabiili tavallisessa ympäristön lämpötilassa ja paineessa.

Tuotteeseen liittyvät toimenpiteet
altistumisen estämiseksi

Vaaditut ominaisuudet

Käsien suojauksen
välttämättömät ominaisuudet

Soveltuvat suojavaatteet

Hengityksensuojausta tarvitaan

Olomuoto

Väri

Haju

pH

Kiehumispiste ja -alue

Suhteellinen tiheys

Liukoisuus

Fysikaaliset ja kemialliset
ominaisuudet

Reaktiivisuus

Stabiilisuus
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10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

10.4 Vältettävät olosuhteet

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Muut terveysvaaroja koskevat tiedot

Altistumisen oireet

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

12.3 Biokertyvyys

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Stabiili normaali olosuhteissa

Ei tiedossa.

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa

LD50/suun kautta/rotta >5000 mg/kg (raaka-aine tietojen perusteella)

Normaalikäytössä ihon ei pitäisi ärsyyntyä. Pitkäaikainen ihokosketus voi
aiheuttaa punotusta, ärsytystä ja kuivan ihon.

Suora kosketus voi ärsyttää.

Herkistymisreaktioita ei todettu.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Ei sisällä syöpää aiheuttavaa, perimää vaurioittavaa eikä lisääntymiselle
vaaralliseksi luokiteltua ainetta.

-

Tuote on haitallista emäksisyytensä vuoksi.

Ei tietoja käytettävissä.

Biokertyminen on epätodennäköistä.

Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

Vältettävät olosuhteet

Vältettävät materiaalit

Vaaralliset hajoamistuotteet

Välittömän myrkyllisyyden arviointi

Ihosyövyttävyys / ihoärsytys, muut
tiedot

Silmävaurio / -ärsyttävyys, muut
tiedot

Yleinen hengitysteiden tai ihon
herkistyminen

Mutageenisuus

Syöpävaarallisuuden arviointi

Muut tiedot

Ekotoksisuus

Pysyvyyden ja hajoavuuden
kuvaus/arviointi

Biokertyvyyden arviointi
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12.4 Liikkuvuus maaperässä

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

14.4 Pakkausryhmä

14.5 Ympäristövaarat

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Vesiliukoisena nesteenä kulkeutuu helposti ympäristöön.

Tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja
myrkyllisiä (PBT). Tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan erittäin
pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

Käyttökelvoton valmiste on käsiteltävä vaarallisena jätteenä. Hävitetään
paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti.

Tyhjät pakkaukset voidaan hävittää sekajätteenä.

Ei

Ei tunneta.

Ei sovellettavissa.

-

Liikkuvuus

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Asianmukaiset
hävittämismenetelmät, tuote

Asianmukaiset
hävittämismenetelmät, saastunut
pakkaus

Tuote luokiteltu vaaralliseksi

Käyttäjän erityiset
varotoimenpiteet

Saasteluokka (pollution category)

Lainsäädäntö ja säädökset
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KOHTA 16: Muut tiedot

Ei

Vain ammattikäyttöön.

Kts. kohta 1.3.

1. REACH
2. STM: HTP-arvot 2018
3. Raaka-ainetoimittajien laatimat käyttöturvallisuustiedotteet

2.3, 3.1, 7.1, 11.1, 12.3, 13.1

3

Kemikaaliturvallisuusarviointi on
tehty

Suositeltavat käyttörajoitukset

Lisätietoja

Tärkeimmät
käyttöturvallisuustiedotteen
laatimisessa käytetyt lähteet

Muutokset edelliseen versioon
(lisäykset, poistot tai tarkistukset)

Versio
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