
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 yrityksen tunnistetiedot
Julkaisupäivä 31.12.2017

1.1. Tuotetunniste
Kauppanimi Roslagin Mahonki

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Tukes käyttötarkoituskoodi
(KT)

59 Maalit, lakat ja vernissat.

Aineen/seoksen käyttö Maali

Toimialakoodi (TOL) C 203 Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja
Yrityksen nimi Uulatuote Oy

Postiosoite Yttiläntie 265

Postinumero 32920

Paikkakunta KAUVATSA

Maa Suomi

Puhelin 0108200020

S-posti uula@uula.fi

Verkkosivu www.uula.fi

1.4. Hätäpuhelinnumero
Hätänumero Puhelin: 09-471 977 (suora), 09-4711 (vaihde)

Kuvaus: Myrkytystietokeskus, Helsinki 24h

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Luokitus asetuksen (EY) N: o
1272/2008 [CLP / GHS]
mukaisesti

Aquatic Chronic 2; H411

Skin Sens. 1A; H317

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Roslagin Mahonki
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CLP-luokitus, kommentteja Tämä tuote on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti.

2.2. Merkinnät

Varoitusmerkit (CLP)

Etiketin tiedot Hydrocarbons, C10 – C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics < 30 %, Terva
15 -20 %, 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni > 0,1 < 0,25 %,
2-Oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni > 0,1 < 0,15 %

Huomiosana Varoitus

Vaaralausekkeet H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H317 Voi aiheuttaa allergisen
ihoreaktion.

Turvalausekkeet P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmiensuojainta / kasvonsuojainta.
P302+P350 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese varovasti runsaalla vedellä ja
saippualla. P261 Vältä sumun/suihkeen hengittämistä. P273 Vältettävä päästämistä
ympäristöön. P501 Hävitä sisältö / pakkaus : Tyhjät, kuivat peltipakkaukset voi toimittaa
metallikierrätykseen. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden
keräyspisteeseen. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.

Erityiset merkintävaatimukset EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. EUH 208 Sisältää
2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni; 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni. Voi aiheuttaa
allergisen reaktion.

2.3. Muut vaarat
Muut vaarat Öljyiset trasselit, rievut yms. on hävitettävä polttamalla tai kastelemalla veteen ennen

roskiin heittämistä pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi. Höyryjen hengittäminen voi
aiheuttaa päänsärkyä, huimausta ja pahoinvointia.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset
Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Sisältö
Hydrocarbons, C10 – C13, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics,
< 2% aromatics

EY-numero: 918-481-9
REACH-rek.nro:
01-2119457273-39

Asp. tox. 1; H304 < 30 %

Terva CAS-numero: 8011-48-1
EY-numero: 232-374-8

Aquatic Chronic 3; H412;
Skin Irrit. 2; H315;

15 -20 %

Bentsyyli-alkoholi CAS-numero: 100-51-6
EY-numero: 202-859-9
Indeksinumero:
603-057-00-5

Acute tox. 4; H332;
Acute tox. 4; H302;

> 0,2 < 0,35 %

4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isoti-
atsol-3-oni

CAS-numero: 64359-81-5
EY-numero: 264-843-8

Acute tox. 4; H302
Acute tox. 2; H330
Skin Corr 1B; H314
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

> 0,1 < 0,25 %

2-Oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni CAS-numero: 26530-20-1 Acute tox. 3; H331; > 0,1 < 0,15 %
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EY-numero: 247-761-7
Indeksinumero:
613-112-00-5

Acute tox. 3; H311;
Acute tox. 4; H302;
Skin Corr. 1B; H314;
Skin Sens. 1; H317;
Aquatic Acute 1; H400; M-
kerroin 1;
Aquatic Chronic 1; H410; M-
kerroin 1;

Huomautuksia aineosista Hydrocarbons, C10-C13, EY:No 918-481-9: REACH-rekisteröintiumero
01-2119457273-39. Huomautus P: Ainetta ei tarvitse luokitella syöpää aiheuttavaksi tai
perimää vaurioittavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältältää alle 0,1 painoprosenttia
bentseeniä (EINECS-nro 200-753-7). Huomautus koskee ainostaan tiettyjä 3 osassa
mainittuja hiilestä ja öljystä johdettuja monimutkaisia aineita. Sisältää myös pellavaöljyä.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Hengitystiet JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä

lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Hengitysvaikeuksien yhteydessä elvytystä/
happea. Huomattavan altistumisen jälkeen: Hakeudu lääkäriin.

Ihokosketus JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Riisu
saastuneet vaatteet. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

Silmäkosketus JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu:
Hakeudu lääkäriin.

Nieleminen EI saa oksennuttaa. Huuhdo suu. Jos ainetta nielty suuria määriä, on otettava
välittömästi yhteys lääkäriin. Juo paljon vettä.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Yleiset oireet ja vaikutukset Toistuva tai pitkäaikainen kosketus seoksen kanssa voi aiheuttaa luonnollisen rasvan

poistumisen ihosta aiheuttaen ihon kuivumista.

4.3 Välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet (jos tarpeen)
Muut tiedot Ei tietoa saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Soveltuvat sammutusvälineet Alkoholille resistentti vaahto. Hiilidioksidi, jauhe tai vaahto. Vesisumu.

Soveltumattomat sammu-
tusvälineet

Voimakas vesisuihku

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Palo- ja räjähdysvaarat Kuumennettaessa ja palaessa muodostuu terveydelle haitallisia höyryjä/kaasuja.

Vaaralliset palamistuotteet Kuumennettaessa tai palaessa muodostuu terveydelle haitallisia savukaasuja.
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5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Henkilösuojaimet Käytä palosuojattua/paloturvallista vaatetusta.

Palontorjuntatoimenpiteet Paikalla on oltava vähimmmäistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvälineet
(sammutuspeitteitä, ensiapupakkaus, jne.) Viittaamme yrityksen
paloturvallisuuskäytantöön.

Erityiset suojavälineet palon-
torjuntaan

Käytä hengityslaitetta jos tuote on palossa

Muut tiedot Poista kaikki sytytyslähteet, jos sen voi tehdä turvallisesti. Tulelle altiit säiliöt
jäähdytetään vedellä. Palonsammutuksessa käytettyjä tuotteita ei saa päästää vesistöön
tai viemäriin.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Yleiset toimenpiteet Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella.

Henkilökohtaiset varotoimet Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön. Vältä kaikkia toimia, jotka
voivat aiheuttaa tarpeettoman riskin. Käytä sopivaa suojavarustusta.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Ympäristövarotoimet Valumat on kerättävä. Varo päästämästä ainetta viemäriin, maaperään tai

vesiympäristöön. Yleisön tai ympäristön altistumisesta on ilmoitettava toimivaltaiselle
viranomaiselle.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Leviämisen estäminen Vuoto on imettävä palamattomalla, imukykyisellä materiaalilla. Kerää talteen

tarkoitukseen soveltuvaan astiaan. Jätteiden käsittelyn osalta, kts. kohta 13.

Muut tiedot Ei saa imeyttää sahanpuruun tai muuhun tulenarkaan materiaaliin. Hävitä öljyiset
trasselit, rievut yms. polttamalla tai kastelemalla veteen ennen roskiin heittämistä
pellavaöljyn itsesyttymisvaaran vuoksi.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Lisätietoa Katso kohdissa 7,8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Käsittely Vältettävä höyryjen ja kaasujen hengittämistä. Vältä altistumista ruiskutussumulle tai

suihkeelle. Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista. Syöminen, juominen
ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään ja varastoidaan. Pese
kädet ennen taukoja ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen. Eristettävä
sytystyslähteistä – Tupakointi kielletty

Suojaavat toimenpiteet
Ohjeita yleiseen työhygieni-
aan

Huolellinen henkilökohtainen hygienia on välttämätöntä. Kädet ja likaantunut alue on
pestävä saippualla ja vedellä ennen työpaikalta poistumista.
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7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimat-
tomuudet
Varastointi Avatut pakkaukset suljettava tiiviisti Suojeltava lämmöltä, kipinöiltä ja avotulelta.

Säilytettävä suljetussa alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä
ilmanvaihto.

Vältettävät olosuhteet Vältettävä lämpö– ja säteilylähteitä, staattista sähköä ja kosketusta elintarvikkeiden
kanssa. Katso lisätiedot kohdasta 10.5.

Turvallisen varastoinnin olosuhteet
Lisätietoja säilytysolo-
suhteista

Säilytä viileässä, kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa.

7.3 Erityinen loppukäyttö
Erityiset käyttötavat Ei tietoa saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Aineosan nimi Tunnistaminen Arvo Vuosi
Hydrocarbons, C10 – C13, n-
alkanes, isoalkanes, cyclics,
< 2% aromatics

HTP-arvo (8 h): 500 mg/m³
HTP-arvo (8 h): 1200 mg/m³
Lähde: (ExxonMobil)

Bentsyyli-alkoholi CAS-numero: 100-51-6 HTP-arvo (8 h): 10 ppm
HTP-arvo (8 h): 45 mg/m³

2-Oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni CAS-numero: 26530-20-1 Raja-arvotyyppi: TWA
HTP-arvo (8 h): 0,2 mg/m³
Lähde: Dow IHG

DNEL / PNEC
DNEL Huomautus: Tietoa ei ole käytettävissä.

PNEC Huomautukset: Tietoa ei ole käytettävissä

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Turvamerkinnät

Toimenpiteet altistumisen estämiseksi
Tuotteeseen liittyvät toimen-
piteet altistumisen es-
tämiseksi

Noudatettava työperäisen altistuksen raja-arvoja ja minimoitava inhalaation vaaraa.
Vältettävä höyryjen/huurun/kaasun hengittämistä. Vältettävä tuotteen joutumista iholle tai
vaatteille. Ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä suositellaan käytettäväksi "CE-merkittyä"
henkilökohtaista perussuojavarustusta. Katso lisätiedot koskien henkilökohtaista
suojavarustusta (varastointi, käyttö, puhdistus, kunnossapito, suojausluokka, jne.) niiden
valmistajien toimittamista esitteistä. Tässä annetut ohjeet koskevat tuotetta sellaisenaan.
Laimennettua tuotetta koskevat turvamenettelyt voivat vaihdella riippuen
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laimennusasteesta, käytöstä, käytettävästä menetelmästä, jne. Määritettäessä
velvollisuutta asentaa hätäsuihkuja ja/tai silmien huuhteluvälineitä varastotiloihin
huomioidaan tapaukseen sovellettavat kemiallisten tuotteiden varastointia koskevat
säädökset. Katso lisätiedot kohdista 7.1 ja 7.2.

Silmien tai kasvojen suojaus
Vaaditut ominaisuudet Käytä tiiviitä suojalaseja tai kasvonsuojainta.

Silmien suojaus, huomautuk-
sia

Käytettävä suojalaseja jos on silmäkosketuksen tai roiskeiden vaara.

Käsien suojaus
Soveltuva käsinetyyppi Nitriilikumi. EN 374:n mukaiset suojakäsineet

Ihonsuojaus
Soveltuvat suojavaatteet Käytettävä sopivaa suojavaatetusta suojaamaan roiskeilta tai saasteilta. Pitkähihainen

asu.

Hengityksensuojaus
Hengityksensuojausta tarvi-
taan

Käytettävä sopivaa hengityksensuojainta jos tuuletus on riittämätön. EN 141:n mukainen
hengityksensuojaus. Orgaanisen höyryn suodattimella varustettu hengityssuojain,
Tyyppi: A.

Suositeltu välinetyyppi Orgaanisen höyryn suodattimella varustettu hengityssuojain, Tyyppi: A.

Asianmukainen ympäristön altistumisen hallinta
Ympäristöaltistumisen torju-
minen

Ympäristönsuojelua koskevan yhteisön lainsäädännön nojalla on suositeltavaa välttää
tuotteen ja sen pakkauksen heittämistä luontoon. Katso lisätiedot kohdasta 7.

Ympäristön altistumisen
hallinta, huomautuksia

Tuotetta ei saa antaa päästä viemäreihin, vesistöihin tai maaperään.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto Värillinen neste.

Väri Useita värejä. Pakkausmerkintöjen mukaisesti.

Haju Alifaattinen

Hajukynnys Huomautukset: Ei tietoa saatavilla.

pH Huomautukset: Ei tietoa saatavilla.

Sulamispiste / sulamisalue Huomautukset: Ei tietoa saatavilla.

Jäätymispiste Huomautukset: Ei tietoja saatavilla.

Kiehumispiste ja -alue Arvo: 180 – 217 °C
Huomautukset: Hiilivedyt

Leimahduspiste Arvo: > 60 °C
Huomautukset: Hiilivedyt
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Haihtumisnopeus Huomautukset: Ei tietoa saatavilla.

Syttyvyys (kiinteä, kaasu) Ei tietoa saatavilla.

Alaräjähdysraja ja mittayk-
sikkö

Arvo: 0,6 %
Huomautukset: Hiilivedyt

Yläräjähdysraja ja mittayk-
sikkö

Arvo: 7 vol%
Huomautukset: Hiilivedyt

Höyrynpaine Huomautukset: Ei tietoa saatavilla.

Höyryn tiheys Huomautukset: Ei tietoa saatavilla.

Suhteellinen tiheys Huomautukset: Ei tietoa saatavilla.

Liukoisuus Huomautukset: Ei tietoa saatavilla.

Jakaantumiskerroin: n-ok-
tanoli/vesi

Huomautukset: Ei tietoa saatavilla.

Itsesyttyvyys Huomautukset: Ei tietoa saatavilla.

Hajoamislämpötila Huomautukset: Ei tietoa saatavilla.

Viskositeetti Arvo: > 20,5 mm2/s
Menetelmä: Valumisaika: 80 s. flow cup ISO 2431 3 mm
Lämpötila: 40 °C

Räjähtävyys Ei tietoja saatavilla.

Hapettavuus Ei tietoa saatavilla.

9.2 Muut tiedot

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Reaktiivisuus Ei odotettavissa vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan kemikaalien varastoinnista

annettuja teknisiä ohjeita. Katso kohta 7.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiilisuus Stabiili normaaleissa lämpötiloissa ja ohjeenmukaisessa käytössä.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallisten reaktioiden mah-
dollisuus

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa.

10.4 Vältettävät olosuhteet
Vältettävät olosuhteet Kipinät ja liekit. Vältettävä altistamista korkeille lämpötiloille.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Vältettävät materiaalit Voimakkaita hapettimia.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
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Vaaralliset hajoamistuotteet Hyvin korkeissa lämpötiloissa saattaa muodostua vaarallisia hajoamistuotteita, kuten
hiilidioksidia (CO2), hiilimonoksidia ja muita orgaanisia yhdisteitä. Katso tarkka selostus
hajoamistuotteista kohdista 10.3., 10.4. ja 10.5.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Muut terveysvaaroja koskevat tiedot
Seoksen välittömän myrkyl-
lisyyden arvio

Huomautukset: Seoksen myrkyllisyysominaisuuksista ei ole kokeelliseen näyttöön
perustuvia tietoja.

Välittömän myrkyllisyyden
arviointi

Saatavilla olevien tietojen mukaan luokituskriteerit eivät täyty, mutta tuote kuitenkin
sisältää tämän vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisätiedot
kohdasta 3. Tiedot aineiden myrkyllisyydestä
Välitön myrkyllisyys

Hiilivedyt;
LD50 suun kautta: >5000 mg/kg, rotta
LD50 ihon kautta: >5000 mg/kg, kani
LC50 hengitettynä: >4951 mg/m3, 4h, rotta

2-oktyyli-2h-isotiatsoli-3-oni, CAS: 26530, EC: 247-761-7;
LD50 suun kautta: 318 mg/kg, rotta. OECD TG 401
LD50 ihon kautta: 311 mg/kg , kani, OECD TG 402
LC50 hengitettynä: 0,58 mg/L (4h), rotta, OECD TG 403

4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni, CAS: 64359-81-5, EC: 264-843-8
LD50 suun kautta: 1636 mg/kg, rotta OECD TG 401
LD50 ihon kautta: >652 mg/kg, kani, OECD TG 402
LC50 hengitetynä: 0,26 mg/L (4h), rotta, OECD TG 403
1,2,4-Trimetyylibentseeni:
LD50/suun kautta/rotta = >3 400 mg/kg
LD50/ihon kautta/kani = > 3 160 mg/kg
LC50/hengitysteitse/4h/rotta = > 18 mg/l

Ihon herkistyminen, muut
tiedot

Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa allergista kosketusihottumaa. Toistuva altistus
voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Hengitysteiden herkistymisen
arviointi

Saattaa aiheuttaa hengityselinten ärsytystä.

Hengitystiet Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteetit eivät täyty, mutta tuote kuitenkin
sisältää hengitettyinä vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisätiedot kohdasta 3.

Ihokosketus Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, mutta tuote kuitenkin
sisältää ihon kautta vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisätiedot kohdasta 3.

Silmäkosketus Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteetit eivät täyty, mutta tuote kuitenkin
sisältää ihon kautta vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisätiedot kohdasta 3.

Nieleminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, mutta tuote kuitenkin
sisältää nieltyinä vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisätiedot kohdasta 3.

Herkistyminen Hengitystiet: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote
sisällä herkistäviltä ominaisuuksiltaan vaarallisiski luokiteltuja aineita. Katso lisätiedot
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kohdasta 3. Iho: Toistuva altistuminen voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Ihoa
herkistävät aineet: 4,5 – dikloori-2-n-oktyyli-4-isotiatsoliini-3-oni ;
2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni.

Mutageenisyyden arviointi Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisälllä tämän
ominaisuuden suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisätiedot kohdasta 3.

Syöpävaarallisuuden arviointi Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, mutta tuote kuitenkin
sisältää tämän vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisätiedot
kohdasta 3.

Reprotoksisuuden arviointi Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty,eikä tuote sisällä sisällä
tämän ominaisuuden suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisätiedot kohdasta
3.

Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - kerta-altistuminen,
luokitus

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä tämän
vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisätiedot kohdasta 3.

Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - toistuva altistumi-
nen, luokitus

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä tämän
vaikutuksen suhteen vaaralliseksit luokiteltuja aineita. Katso lisätiedot kohdasta 3

Aspiraatiovaaraluokituksen
arviointi

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, mutta tuote kuitenkin
sisältää tämän vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Katso lisätiedot
kohdasta 3.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys
Akuutti vesistövaikutus, kalat Huomautukset: Seoksen ympäritövaarallisista ominaisuuksistaei ole kokeelliseen

näyttöön perustuvia tietoja.

Myrkyllisyys vesieliöille.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
Hiilivedyt:
LC50/kala/96h Oncorhynchus mykiss (kirjolohi) = > 1000 mg/l
LC50/levä/48h Pseudokirchneriella subcapitata (viherlevä) = > 1000 mg/l LC50/
vesikirppu/48h Daphnia magna = > 1000 mg/l

4,5-Dikloori-2-n-oktyyli-4-isotiatsoliini-3-oni:
LC50/kala/96h Oncorhynchus mykiss (kirjolohi) = 0,0027 mg/l
EC50/vesikirppu/48h Daphnia magna = 0,0052 mg/l
EC50/levä/72h Pseudokirchneriella subcapitata (viherlevä) = 0,048 mg/l (OECD TG
201)
2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni:
LC50/kala/96h Oncorhynchus mykiss (kirjolohi) = 0,047 mg/l ( OECD 203) EC50/
vesikirppu/48h Daphnia magna = 0,32 mg/l (OECD 202) 1,2,4-Trimetyylibentseeni:
LC50/kala/96h Fathead minnow (Pimephales promelas) = 7,72 mg/l
EC50/vesikirppu/48h Daphnia magna = 6,14 mg/l (OECD 202)

Vesieliöstö, kommentit Myrkyllisyys muille eliöille: Tietoa ei ole käytettävissä.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Biohajoavuus Arvo: 80 %
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Huomautukset: Hiilivedyt: nopeasti biohajoava (arvio). Hyvin haihtuva.
Testikausi: 28 pv

Arvo: 4 -18 %
Menetelmä: (OECD 301C)
Huomautukset: 1,2,4-Trimetyylibentseeni: Vaikeasti biologisesti hajoava.

Arvo: 25 %
Huomautukset: 2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni: Vaikeasti biologisesti hajoava.

Kemiallinen hapenkulutus
(COD)

Huomautukset: Ei sovellettavissa

Biologinen hapenkulutus
(BOD)

Huomautukset: Ei sovellettavissa.

BOD5/COD Suhde Huomautukset: Ei sovellettavissa

12.3 Biokertyvyys
Biokertyvyyskerroin (BCF) Huomautukset: 1,2,4-Trimetyylibentseeni: Biokertyvyystekijä (BCF): 33 – 275

Huomautuksia, biokertyvyys Ei tietoa saatavilla.

12.4 Liikkuvuus maaperässä
Liikkuvuus Hiilivedyt: Voimakkaasti haihtuva, sekoittuu nopeasti ilmaan. Ei sekoitu pohjan eikä

jäteveden lietteen kansa.
1,2,4 -Trimetyylibentseeni: POW 3,63.
4,5-Dikloori-2-n-oktyyli-4-isotiatsoliini-3-oni: log Pow: 3,59 Kalkyloitu
2-oktyyli-2H-isotiatsoli-3-oni: log Pow: 2,47.

Pintajännitys Huomautukset: Ei sisällytetty.

Vesi / ilma haihtuvuus Huomautukset: Ei sovellettavissa

Henryn vakio Huomautukset: Ei sovellettavissa

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
PBT-arvioinnin tulokset Ei tietoa saatavilla.

vPvB arvioinnin tulokset Ei tietoa saatavilla.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Muita haittavaikutuksia / huo-
mautuksia

Ei tietoa saatavilla.

Ympäristötiedot, yhteenveto Seoksen ympäristövaarallisista ominaisuuksista ei ole kokeelliseen näyttöön perustuvia
tietoja.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
Määritä asianmukaiset hävit-
tämismenetelmät

Keskustele lisensoidun jätteiden käsittelijän kanssa hyödyntämisestä ja hävittämisestä
liitteiden 1 ja 2 (direktiivi 2008/98/EY) mukaisesti. Koodien 15 01 (2014/955/EU)
mukaisesti, jos pakkaus on ollut suorassa kosketuksessa tuotteen kanssa, sitä
käsitellään samalla tavalla kuin itse tuotetta, muuten sitä käsitellään vaarattomana
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jätteenä. Päästämistä viemäriin ei suositella. Katso kohta 6.2.

Eurooppalainen jätekoodi
(EWC)

Eurooppalainen jätekoodi (EWC): 080111 maali– ja lakkajätteet, jotka sisältävät
orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
Luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi: Kyllä

EU asetukset Yhteisön lainsäädäntö: direktiivi 2008/98/ETY, 2014/955/EU, Komission asetus (EU) N:o
1357/2014.

Kansallinen lainsäädäntö Jätelaki, 646/2011, 1104/2011,195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014.

KOHTA 14: Kuljetustiedot
Tuote luokiteltu vaaralliseksi Ei

14.1. YK-numero

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

14.4 Pakkausryhmä

14.5 Ympäristövaarat

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön
mukaisesti
Vaadittava alustyyppi Ei määritetty.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ym-
päristösäännökset tai -lainsäädännöt
Rajoitukset HTP-aine: Vältettävä annettujen enimmäisyyspitoisuusrajojen ylittämistä (katso kohta 8).

Kemikaalia koskevat rajoituk-
set REACHin liitteen XVII
mukaan

Ei määritetty.

Viitteet (lait/määräykset) Kemikaalilaki 599/2013 Kemikaaliasetus 675/1993
Kemikaalien luokitusperusteet ja merkintöjen tekeminen 807/2001; muutos 687/2005,
206/2007, 655/2008, 6/2010
Päällyksen turvasuljin ja näkövammaisille tarkoitettu vaaratunnus 414/2011
Asetus aineiden nimistä (suomeksi/ruotsiksi) 5/2010, muutos 1123/2010
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa
sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 837/2005
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja
laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 435/
2001, muutoksineen
Jätelaki 646/2011
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Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet 268/2014

Lainsäädäntö ja säädökset Asetus (EY) Nro 528/2012: sisältää säilöntäainetta käsitellyn tuotteen alkuperäisten
ominaisuuksien suojelemiseksi. Sisältää 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni,
2-oktyyli-2h-isotiatsoli-3-oni.

Huomautukset On suositeltavaa käyttää tähän käyttöturvallisuustiedotteeseen koottuja tietoja
lähtökohtana, kun arvioidaan paikallisten olosuhteiden riskejä tarkoituksena määrittää
tarvittavat riskintorjuntamenetelmät tämän tuotteen käsittelyyn, käyttöön, varastointiin ja
hävittämiseen.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointi
on tehty

Ei

KOHTA 16: Muut tiedot
Toimittajan huomautuksia Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (Asetuksen

(EY) N:o 453/2010, Asetuksen (EY) N:o 2015/830, liitteen II (Opas
käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseen) mukaisesti.

Käytettyjen H-lausekkeiden
luettelo (kohdissa 2 ja 3)

H302 Haitallista nieltynä.
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315 Ärsyttää ihoa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H330 Tappavaa hengitettynä.
H331 Myrkyllistä hengitettynä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Luokitus asetuksen (EY) N: o
1272/2008 [CLP / GHS]
mukaisesti

Aquatic Chronic 2; H411
Skin Sens. 1A; H317

CLP-luokitus, lisätietoja Luokitusmenettely:
Aquatic Chronic 2: Laskentamenetelmä
Skin Sens. 1A: Laskentamenetelmä

Koulutusohjeet On suositeltavaa, että tätä tuotetta käsittelevillä henkilöillä on työhön liittyvien vaarojen
suojelu- ja ehkäisytoimenpiteitä koskeva vähimmäiskoulutus, mikä helpottaa tämän
käyttöturvallisuustiedotteen ja tuotemerkintöjen ymmärtämistä ja tulkintaa.

Tärkeimmät käyttöturvallisu-
ustiedotteen laatimisessa
käytetyt lähteet

http://echa.europa.eu http://eur-lex.europa.eu Eri raaka-ainevalmistajilta saadut tiedotteet
ja analyysit.

Käytetyt lyhenteet -CLP - Asetus (EY) No. 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja
pakkaamisesta.
- PBT - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen aine
- vPvB - erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä aine
- HTP - haitalliseksi tunnettu pitoisuus
- DNEL - haittavaikutukseton annostaso
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- PNEC - todennäköinen vaikutukseton pitoisuus
- ADR: Eurooppalainen sopimus kansainvälisen vaarallisten aineiden kuljetuksista tiellä.
- IMGD: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: Kansainvälinen ilmakuljetusjärjestö
- ICAO: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö
- LD50: Annos, jolla puolet koe-eläimistä kuolee
- LC 50: Pitoisuus, jossa puolet koe-eläimistä kuolee
- EC50: Pitoisuus, jossa havaitaan vaikutus puolessa tapauksista

Muutokset edelliseen ver-
sioon (lisäykset, poistot tai
tarkistukset)

Muutoksia seuraavissa kohdissa: 2,3

Viimeisin muutospäivä 31.12.2017

Versio 1
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