
Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2020/878 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

1.4 Hätäpuhelinnumero

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus
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904 Lyijynkorvike - Versio 2 Sivu 1 / 12

Tämä käyttöturvallisuustiedote on luotu käyttäen Publisheria (EcoOnline)

SEAB Finland Oy
Iskoskuja 301600 VANTAA
Puh. +358 (0)10 423 1520
www.seab.fi
Sähköposti: myynti@seab.fi

mailto:info@seab.se
http://www.seab.se/


2.2. Merkinnät

2.3. Muut vaarat

Aquatic Chronic 3; H412

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Varoitusmerkit (CLP)

Hiilivedyt, C11-C14, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, aromaattiset (2-25%),
Hiilivedyt, C14-C18, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset yhdisteet, aromaattiset aineet
(2-30%), Kalium 1,2-bis (2-etyyliheksyylioksikarbonyyli) etaanisulfonaatti, Tisleet
(maaöljy), vetykäsitellyt kevyet

Vaara

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. P102 Säilytä 
lasten ulottumattomissa.
P280 Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä 
usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka 
huuhtomista.
P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. P301+P310 
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN / 
lääkäriin / .
P331 EI saa oksennuttaa.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus valtuutettuun jätteenkäsittelylaitokseen.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Kyllä

Kyllä

PBT/vPvB-arviointia ei ole suoritettu.

Höyryt ovat ilmaa painavampia ja voivat levitä lattiaa pitkin. Höyry ilman kanssa
voi muodostaa räjähtäviä sekoitteita.

Pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa luonnollisen rasvan poistumisen ihosta
aiheuttaen ihon kuivumista.

Mikään kohdassa 3.2 luetelluista aineosista ei ole ECHA: n hormonitoimintaa
häiritsevien aineiden arviointiluettelossa.

Aineen / seoksen vaaralliset
ominaisuudet

Etiketin tiedot

Huomiosana

Vaaralausekkeet

Turvalausekkeet

Täydentävät tiedot

Näkövammaisille tarkoitettu
vaaratunnus

Turvasuljin

PBT / vPvB

Fysikaalis-kemikallinen vaikutus

Terveysvaikutus

Muut vaarat
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Sisältö Huomautuksia
Hiilivedyt, C11-C14, n-alkaanit,
isoalkaanit, sykliset,
aromaattiset (2-25%)

EY-numero:
925-653-7
REACH-rek.nro:
01-2119458869-15

Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 3;
H412
EUH 066

≥ 25,0 < 50,0 %

Hiilivedyt, C14-C18, n-alkaanit,
isoalkaanit, sykliset yhdisteet,
aromaattiset aineet (2-30%)

EY-numero:
920-360-0
REACH-rek.nro:
01-2119448343-41

Asp. Tox. 1; H304
EUH 066

≥ 25,0 < 50,0 %

Kalium 1,2-bis
(2-etyyliheksyylioksikarbonyyli)
etaanisulfonaatti

CAS-numero:
7491-09-0
EY-numero:
231-308-5

Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318

≥ 5,0 < 10,0 %

Tisleet (maaöljy) ,
vetykäsitellyt kevyet

CAS-numero:
64742-47-8
EY-numero:
265-149-8
Indeksinumero:
649-422-00-2
REACH-rek.nro:
01-2119484819-18

Asp. Tox. 1; H304
EUH 066

< 5,0 %

Aineille, joilla ei ole kohdassa 3.2 olevaa REACH-rekisteröintinumeroa,
alihankkija/valmistaja ei ole toimittanut tietoja.
H-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

Hätäpuhelinnumero: katso kohta 1.4.
Tajuttomuuden yhteydessä tai muussa vakavassa tilanteessa soita 112.

Siirrä vahingoittunut pois saastuneelta alueelta. Raitis ilma ja lepo. Ota yhteys
lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.

Riisu saastuneet vaatteet. Pese iho saippualla ja vedellä. Otettava yhteys
lääkäriin, jos oireita ilmenee. Pese saastuneet vaatteet.

Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä (lämpötila 20-30 °C) vähintään 30
minuutin ajan. Poista mahdollinen piilolinssi ja avaa silmä kunnolla auki. Otettava
välittömästi yhteys lääkäriin. Heti lääkäriin. Jatka huuhtelua, myös kuljetuksen
aikana.

Huuhtele suu vedellä. Älä yritä oksennuttaa. Otettava välittömästi yhteys
lääkäriin.
Nestettä ei koskaan saa antaa tajuttomalle. Jos oksentamista ei voi välttää, pidä
pää alhaalla niin ettei vatsansisältö pääse keuhkoihin.

Aspiraatio nielemisen yhteydessä tai sen seurauksena aiheuttaa kemiallisen

Huomautuksia aineosista

Yleistä

Hengitystiet

Ihokosketus

Silmäkosketus

Nieleminen

Yleiset oireet ja vaikutukset
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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

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

keuhkotulehduksen (pneumoniitin) vaaran.

Hengitys: Liuotinhöyryjen hengittäminen on vahingollista. Oireet ovat päänsärky,
pahoinvointi, oksentelu ja päihtymystila.
Roiskeet silmiin: Kemikaali on syövyttävää. Voi aiheuttaa vakavaa kirvelyä ja
kipua. Vakavan silmävaurion vaara. Ensiapua on annettava heti.
Nieleminen: Aspiraatio nielemisen yhteydessä tai sen seurauksena aiheuttaa
kemiallisen keuhkotulehduksen (pneumoniitin) vaaran. Keuhkotulehdus on
mahdollinen jos liuotinaineen oksennus pääsee keuhkoihin. Oireita, kuten yskää,
hengitysvaikeuksia, oksentelua tai uneliaisuutta voi esiintyä kemiallista
keuhkokuumetta.

Pitkäaikainen kosketus saattaa rasvanpoistua ihoa.

Oireiden mukainen hoito.
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Voidaan sammuttaa vesisumulla, jauheella, vaahdolla tai hiilidioksidilla.

Älä käytä voimakasta vesisuihkua.

Tuotetta ei ole luokiteltu tulenaraksi.
Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat levitä maata pitkin sytytyslähteisiin.
Muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa.

Voivat sisältää, mutta eivät rajoitu näihin: Hiilidioksidi (CO2). Hiilimonoksidi (CO).

Käytä paineilmanaamaria jos tuote on syttynyt palamaan. Poistumisen
aikana käytetään hyväksyttyä naamaria. Katso muutoin kohta 8.

Tulelle alttiit säiliöt siirrettävä välittömästi tai jäähdytettävä niitä vedellä.
Saastunut sammutusvesi on kerättävä erilleen eikä sitä saa laskea viemäriin.

Huolehdittava tehokkaasta ilmanvaihdosta. Käytä henkilökohtaisia suojaimia,
katso kohta 8. Varottava höyryjen hengittämistä sekä aineen joutumista iholle tai
silmiin.

Estettävä pääsy viemäriin tai ympäristöön.

Välittömät oireet ja vaikutukset

Viivästyneet oireet ja vaikutukset

Muut tiedot

Soveltuvat sammutusaineet

Soveltumattomat sammutusaineet

Palo- ja räjähdysvaarat

Vaaralliset palamistuotteet

Henkilösuojaimet

Muut tiedot

Henkilökohtaiset varotoimet

Ympäristövarotoimet
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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

Suojaavat toimenpiteet

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

Turvallisen varastoinnin olosuhteet

7.3 Erityinen loppukäyttö

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

DNEL / PNEC

Imeytä vermikuliitiin, kuivaan hiekkan tai turpeeseen ja laita säiliöön. Kerätään
sopiviin astioihin ja käsitellään vaarallisena jätteenä (katso kohta 13).

Katso myös kohdat 8 ja 13.

Järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Käytä henkilökohtaisia suojaimia.
Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Vältä höyryjen hengittämistä.

Eristettävä sytytyslähteistä.

Syöminen, juominen ja tupakointi eivät ole sallittuja tuotetta käsiteltäessä. Pese
kädet työvuoron päätyttyä ja ennen ruokailua, tupakointia ja WC-käyntejä. Pese
saastuneet vaatteet.

Säilytettävä tiiviissä astiassa viileässä ja kuivassa paikassa, jossa on hyvä
ilmanvaihto. Säilytetään pystyasennossa.

Vältettävä kuumuutta, liekkejä ja muita sytytyslähteitä. Suojaa auringonvalolta.

Säilytettävä alkuperäispakkauksessa.

Varastoidaan erillään: Hapettimista. Hapoista. Lut. Elintarvikkeista ja rehuista.

Arvo: < 50 °C

Katso kohta 1.2.

Aineosan nimi Tunnistaminen Altistusraja-arvot Vuosi
Tisleet (maaöljy) ,
vetykäsitellyt kevyet

CAS-numero: 64742-47-8 HTP-arvo (8 h) : 500 mg/
m³

Viitteet (lait/määräykset): HTP-arvot 2020. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet.

Puhdistaminen

Muita ohjeita

Käsittely

Palontorjuntatoimenpiteet

Ohjeita yleiseen työhygieniaan

Varastointi

Vältettävät olosuhteet

Soveltuvat pakkaustavat

Huomioita varastoinnista

Varastointilämpötila

Erityiset käyttötavat

Valvontaa koskevat muuttujat,
huomautuksia
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8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Toimenpiteet altistumisen estämiseksi

Silmien tai kasvojen suojaus

Käsien suojaus

Ihonsuojaus

Hengityksensuojaus

Ryhmä: Kuluttajakäyttö
Altistumisreitti: Pitkäaikainen suun kautta (systeeminen)
Arvo: 18,75 mg/kg bw/day
Huomautus: Koskee CAS 64742-47-8.

Huolehdittava tehokkaasta ilmanvaihdosta. Henkilösuojaimien tulee olla
CE-merkittyjä ja ne on valittava valmistajan avustuksella. Suositellut suojaimet ja
annetut standardit ovat suuntaa antavia. Standardien viimeistä versiota on
käytettävä. Kulloiseenkin työpaikkaan tai –tehtävään liittyvä riskienarviointi
saattaa johtaa muihin suojelutoimenpiteisiin. Suojainten soveltuvuus ja kestävyys
riippuu tuotteen käytöstä.

Kuvaus: Käytä tiiviitä suojalaseja tai kasvonsuojainta.
Viittaus standardiin: SFS-EN 166 (Henkilökohtainen silmiensuojaus.
Vaatimukset).

Silmien pesulaitosten on oltava työpaikalla saatavilla. Joko kiinteä
silmänpesulaite, joka on kytketty juomaveteen (mieluiten lämmin vesi) tai
kannettava kertakäyttöinen yksikkö.

Polyvinyylikloridi (PVC).

Arvo: ≥ 480 min

Arvo: ≥ 0,8 mm

Kuvaus: Käytä asianmukaisia hanskoja työtehtäviin.
Käsineiden ominaisuudet saattaa vaihdella valmistajan mukaan.
Viittaus standardiin: SFS-EN 374 (Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat
käsineet). SFS-EN 420 (Suojakäsineet. Yleiset vaatimukset ja
testausmenetelmät).

Vaihda käsineet kun niihin ilmestyy kulumisen merkkejä.

Kuvaus: Käytä tarkoitukseen sopivia suojavaatteita mahdollisen ihokosketuksen.
Sopiva materiaali: puuvilla.

Työpaikalla on oltava hätäsuihku.

Kuvaus: Jos ilmanvaihto ei ole riittävä tai jos höyryjen hengittämisen vaara on
olemassa: käytettävä sopivaa yhdistelmäsuodattimella varustettua
hengityssuojainta (tyyppiä A/P2).
Viittaus standardiin: SFS-EN 14387 (Hengityksensuojaimet. Kaasunsuodatin ja
yhdistetty suodatin. Vaatimukset, testaus, merkintä). SFS-EN 143
(Hengityksensuojaimet – Hiukkassuodattimet – Vaatimukset, testaus, merkintä).

DNEL

Tekniset toimenpiteet altistumisen
estämiseksi

Silmiensuojausvälineet

Silmien lisäsuojaus

Soveltuvat materiaalit

Läpitunkeutuvuusaika

Käsineen materiaalin paksuus

Käsien suojaimet

Käsien lisäsuojaus

Suositeltavat suojavaatteet

Ihon lisäsuojaus

Suositeltavat hengityksen
suojaimet
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Asianmukainen ympäristön altistumisen hallinta

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

9.2 Muut tiedot

Muut fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Estettävä pääsy viemäriin tai ympäröivään ympäristöön.

Neste.

Erilainen

Ei määritelty valmistajan puolta.

Huomautukset: Ei määritetty.

Huomautukset: Ei määritetty.

Huomautukset: Ei määritetty.

Arvo: > 160 °C

Arvo: > 61 °C

Huomautukset: Ei määritetty.

Ei määritetty.

Huomautukset: Ei määritetty.

Huomautukset: Ei määritetty.

Huomautukset: Ei määritetty.

Huomautukset: Ei määritetty.

Huomautukset: Ei määritetty.

Liuotin: Vesi
Huomautukset: Ei määritetty.

Liuotin: Muu
Huomautukset: Ei määritetty.

Huomautukset: Ei koske seoksia.

Huomautukset: Ei määritetty.

Huomautukset: Ei määritetty.

Arvo: < 20.5 mm2/s
Lämpötila: 40 °C
Tyyppi: Kinemaattinen

Ei määritetty.

Ei määritetty.

Lisätietoja ei ole saatavilla.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Olomuoto

Väri

Haju

Hajukynnys

pH

Sulamispiste / sulamisalue

Kiehumispiste ja -alue

Leimahduspiste

Haihtumisnopeus

Syttyvyys

Räjähdysraja

Höyrynpaine

Höyryn tiheys

Suhteellinen tiheys

Tiheys

Liukoisuus

Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/
vesi

Itsesyttymislämpötila

Hajoamislämpötila

Viskositeetti

Räjähtävyys

Hapettavuus

Fysikaaliset ja kemialliset
ominaisuudet
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

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

Normaalissa käytössä ei ole tunnettua reaktiivisuusriskiä, joka liittyy tähän
kemikaaliin.

Tuote on stabiili annettuja varasto-ja käyttöehtoja noudatettaessa.

Saattaa tapahtua kosketuksessa yhteensopimattomiin materiaaleihin (kohta 10.
5) tai sopimattomissa olosuhteissa (kohta 10.4).

Vältettävä kuumuutta, liekkejä ja muita sytytyslähteitä. Suojattava suoralta
auringonvalolta.

Hapettimet. Hapot. Lipeä:

Ei tarpeen normaaleissa olosuhteissa. Katso myös kohta 5.2.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Reaktiivisuus

Stabiilisuus

Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

Vältettävät olosuhteet

Vältettävät materiaalit

Vaaralliset hajoamistuotteet

Välittömän myrkyllisyyden arviointi

Ihosyövyttävyyden / ihoärsytyksen
arviointi

Silmävaurion / -ärsyttävyyden
arviointi

Hengitysteiden herkistymisen
arviointi

Ihon herkistymisen arviointi

Mutageenisuuden arviointi

Syöpävaarallisuuden arviointi

Lisääntymismyrkyllisyyden
arviointi

Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - kerta-altistuminen,
luokitus
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Altistumisen oireet

11.2 Tiedot muista vaaroista

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

12.3 Biokertyvyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Aspiraatio nielemisen
yhteydessä tai sen seurauksena aiheuttaa kemiallisen keuhkotulehduksen
(pneumoniitin) vaaran. Keuhkotulehdus on mahdollinen jos liuotinaineen
oksennus pääsee keuhkoihin. Oireita, kuten yskää, hengitysvaikeuksia,
oksentelua tai uneliaisuutta voi esiintyä kemiallista keuhkokuumetta.

Voi vahingoittaa ihokudoksen rasvapitoisuutta usein käytettynä.

Liuotinhöyryjen hengittäminen on vahingollista ja liiallinen altistus voi aiheuttaa
päänsärkyä, pahoinvointia, oksentelua ja päihtymystilaa.

Kemikaalilla on syövyttävä vaikutus silmiin ja voi aiheuttaa pysyviä vaurioita.
Oireita, kuten vahvaa kipua, kyynelvirtaa, punoitusta ja hämäränäköä saattaa
esiintyä. Vaikeissa tapauksissa se voi johtaa pysyvään sokeuteen. Ensiapua on
annettava heti.

Mikään kohdassa 3.2 luetelluista aineosista ei ole ECHA: n hormonitoimintaa
häiritsevien aineiden arviointiluettelossa.

Myrkyllisyyskategoria: Akuutti
Arvo: 10 – 30 mg/l
Vaikuttava annospitoisuus: LL50
Altistumisaika: 96 t
Laji: Ei määritelty.
Huomautukset: Koskee EC 925-653-7. (Arvo kirjallisuudesta)

Arvo: 10 – 22 mg/l
Vaikuttava annospitoisuus: EL50
Altistumisaika: 48 t
Laji: Ei määritelty.
Huomautukset: Koskee EC 925-653-7. (Arvo kirjallisuudesta)

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Kokeellista tietoa tuotteen biologisesta hajoavuudesta ei ole.

Bioakkumulointia koskevia tietoja ei ole ilmoitettu.

Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - toistuva altistuminen,
luokitus

Aspiraatiovaaraluokituksen
arviointi

Jos nielty

Jos ihokontakti

Jos tuotetta hengitetty

Jos roiskeita silmiin

Hormonitoimintaa häiritsevät
ominaisuudet

Myrkyllisyys vesieliöille, kalat

Myrkyllisyys vesieliöille, äyriäiset

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 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

12.7 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

Erityisiä tietoja valmistajalta ei ole saatavilla.

PBT/vPvB-arviointia ei ole suoritettu.

Mikään kohdassa 3.2 luetelluista aineosista ei ole ECHA: n hormonitoimintaa
häiritsevien aineiden arviointiluettelossa.

Estettävä pääsy viemäriin tai ympäröivään ympäristöön.

Toimitetaan ongelmajätteenä hyväksytylle ongelmajätteen käsittelijälle. Edellä
mainittu vaarallisen jätteen koodi on ohjeellinen. Jos aineen käyttö poikkeaa
ohjeesta, on huolehdittava oikeasta koodista.

Eurooppalainen jätekoodi (EWC): 070104 muut orgaaniset liuottimet,
pesunesteet ja kantaliuokset
Luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi: Kyllä

Eurooppalainen jätekoodi (EWC): 150110 pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten
aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia
Luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi: Kyllä

Ei saa kaataa viemäriin.

Ei

Ei luokiteltu kuljetuksia varten YK-, IMO-, ADR/RID– ja IATA/ICAO-sääntöjen
mukaan.

Ei relevantti.

Ei relevantti.

Ei relevantti.

Liikkuvuus

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Hormonitoimintaa häiritsevät
ominaisuudet

Muut ekologiset tiedot

Asianmukaiset
hävittämismenetelmät, tuote

Eurooppalainen jätekoodi (EWC)

EWC koodi pakkaus

Muut tiedot

Tuote luokiteltu vaaralliseksi

Huomautukset

Huomautukset

Huomautukset

Huomautukset
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14.5 Ympäristövaarat

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

ADR/RID Lisätietoja

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

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

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot

Ei relevantti.

Ei relevantti.

Ei

90

Sisältää REACH -asetuksen liitteessä XVII lueteltuja aineita. Rajoitus ei koske tätä
seosta ja sen käyttöä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus numero 1272/2008 16.12.2008
annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta,
merkinnöistä ja pakkaamisesta, myöhempine muutoksineen.
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18
päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista,
lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH)
179/2012 Valtioneuvoston asetus jätteistä, myöhempine muutoksineen.
Vaarallisten aineiden kuljetuksesta (VAK) annetussa laissa (719/1994).

Ei sisällä ehdokas– tai hyväksyntäluettelossa lueteltuja aineita.

Ei

Tämän tiedotteen sisältö on oltava kaikkien tuotetta käsittelevien saatavilla.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 Ärsyttää ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Terveys- ja ympäristöriskit: Laskentamenetelmä.
Fysikaaliset vaarat: testitietojen analysointi.

Käyttöturvallisuustiedote maahantuojalta/valmistajalta päivätty: 25.05.2021

Huomautukset

Käyttäjän erityiset
varotoimenpiteet

Kuljetus irtolastina (Kyllä / Ei)

Vaaran tunnusnro

Kemikaalia koskevat rajoitukset
REACHin liitteen XVII mukaan

Viitteet (lait/määräykset)

Huomautukset

Kemikaaliturvallisuusarviointi on
tehty

Toimittajan huomautuksia

Käytettyjen H-lausekkeiden
luettelo (kohdissa 2 ja 3)

CLP-luokitus, huomautuksia

Tärkeimmät
käyttöturvallisuustiedotteen
laatimisessa käytetyt lähteet
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ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road
DNEL: Vaikutukseton altistumistaso (Derived No Effect Level)
EJL-koodi: Euroopan jäteluettelon mukainen koodi
EL50: Kuormitustaso, joka tappaa tai tekee liikkumattomiksi/
toimintakyvyttömiksi 50% koeeliöistä
IATA: The International Air Transport Association
IBC: Intermediate Bulk Container.
ICAO: The International Civil Aviation Organisation
IMDG: The International Maritime Dangerous Goods Code
LL50: Kuormitustaso, joka koeajan kuluessa tappaa puolet koeeliöistä.
MARPOL 73/78: the International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 sellaisena kuin se on muutettuna "the Protocol of 1978".
("MARPOL"on lyhyt marine pollution ja 73/78 lyhenne vuosia 1973 and 1978.)
OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development.
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen).
RID: The Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Rail
UN: United Nations
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (Erittäin pysyvä ja erittäin
kertyvä).

Ilmoitettu aiemmin toisessa muodossa.

Kiwa Kompetanse AS, joka toimii ISO 9001:2015 mukaisesti on kontrolloinut
käyttöturvallisuustiedotteen.

2

Kiwa Kompetanse, Norja / Sissel Rogstad

Käytetyt lyhenteet

Muutokset edelliseen versioon
(lisäykset, poistot tai tarkistukset)

Tietojen laadun tarkastaminen

Versio

Laatija

904 Lyijynkorvike - Versio 2 Sivu 12 / 12

Tämä käyttöturvallisuustiedote on luotu käyttäen Publisheria (EcoOnline)


	904 Lyijynkorvike
	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
	1.4 Hätäpuhelinnumero

	KOHTA 2: Vaaran yksilöinti
	2.1. Aineen tai seoksen luokitus
	2.2. Merkinnät
	Varoitusmerkit (CLP)
	2.3. Muut vaarat

	KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
	3.2. Seokset

	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
	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
	Suojaavat toimenpiteet
	7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
	Turvallisen varastoinnin olosuhteet
	7.3 Erityinen loppukäyttö

	KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
	8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
	DNEL / PNEC
	8.2 Altistumisen ehkäiseminen
	Toimenpiteet altistumisen estämiseksi
	Silmien tai kasvojen suojaus
	Käsien suojaus
	Ihonsuojaus
	Hengityksensuojaus
	Asianmukainen ympäristön altistumisen hallinta

	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
	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
	11.2 Tiedot muista vaaroista

	KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
	12.1 Myrkyllisyys
	12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
	12.3 Biokertyvyys
	12.4 Liikkuvuus maaperässä
	12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
	12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet
	12.7 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
	ADR/RID Lisätietoja

	KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot
	15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö
	15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

	KOHTA 16: Muut tiedot




