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Versio: 2
*

Tarkistus: 09.09.2013

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
· 1.1 Tuotetunniste
· Tuotenimike: Pevalen™
· Tuotetunniste Pevalen™
· Rekisteröintinumero 01-2119493810-35-0003
· 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
· Aineen / valmisteen käyttö Pehmite
· 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
· Valmistaja/toimittaja:
Perstorp Oxo AB
SE-444 84 Stenungsund
Sweden
Tel. +46 303 728600
Fax. +46 303 728607
www.perstorp.com
· Tietoja antaa: productinfo@perstorp.com
· 1.4 Hätäpuhelinnumero: (Int.) +46 8 337043 (Emergency Response Center, Suomessa)

*

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti
· 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
· Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Ainetta ei ole luokiteltu CLP-asetuksen mukaan.
· Luokitus direktiivin 67/548/ETY tai direktiivin 1999/45/EY mukaisesti
Ainetta ei luokitella terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi ainedirektiivin mukaisesti.
· 2.2 Merkinnät
· Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Ei voida käyttää.
· Varoitusmerkit Ei voida käyttää.
· Huomiosana Ei voida käyttää.
· Vaaralausekkeet Ei voida käyttää.
· Turvalausekkeet Ei voida käyttää.
· Vaaraselostus: Tämän tuotteen kanssa ei ole havaittu erityisiä haittoja.
· 2.3 Muut vaarat
Huomio – Ainesosaa ei ole vielä täydellisesti testattu.
Aineen rakenteesta ja vastaavilla tuotteilla suoritetuista testeistä johtuen oletamme, että tuote on
luokittelematon.
· PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
· PBT: Ei.
· vPvB: Ei.

*

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
· 3.1 Aineet Kyllä.
· Sisältää vaarallisia aineita:
Reg.nr.: 01-2119493810-35-0003 Polyol ester

*

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
· 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
· Hengitettyä: Ensiapuohjeita ei tarvita, mutta raitista ilmaa henkilön hyvinvointia varten.
(jatkuu sivulla 2)
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· Ihokosketuksessa:
Ensiapuohjeita ei vaadita, mutta pese altistunut iho saippualla ja vedellä hygienian takia.
· Aineen päästyä silmiin: Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja.
· Nieltyä:
Huuhtele suu vedellä.
Mikäli suuria määriä on nielty tai tunnet olosi heikoksi, ota yhteys lääkäriin/sairaanhoitajaan.
· 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
*

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
· 5.1 Sammutusaineet
· Sopivat sammutusaineet:
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja
kestävällä vaahdolla.
· Turvallisuussyistä sopimattomat sammutusaineet: Täysi vesisuihku
· 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalossa voi vapautua:
Hiilimonoksidia (CO)
Hiilidioksidi (CO2)
· 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
· Erikoinen suojavarustus:
Palonsammuttajien on käytettävä tarkoituksenmukaisia suojavarusteita ja umpirakenteisia
hengityslaitteita (SCBA) koko kasvot peittäviä ja ylipainetilassa toimivia suojia.

*

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
· 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Käytä hygieniasyistä suojalaseja, suojakäsineitä, suojaavaa vaatetusta ja kumikenkiä.
· 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:
Minimoi leviämisalue ja peitä viemärit.
Jos ainetta on päässyt viemäriin tai vesistöön, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Estettävä pääsy viemäreihin/pintavesiin/pohjaveteen.
· 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:
Pieni läikkyminen:
Imeytettävä nestettä sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine).
Suuri läikkyminen:
Pumppaa tuotetta sopivalla etiketillä varustettuun astiaan.
· 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.

*

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi
· 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita kappaleen 8 mukaisesti altistumistilanteissa.
Huolehdittava hyvästä tuuletuksesta/imusta työpaikalla.
· Palo- ja räjähdyssuojaohjeet: Ei voida käyttää.
(jatkuu sivulla 3)
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· 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
· Varastointi:
· Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset:
Saadaan säilyttää ainoastaan alkuperäisastioissa.
· Lisätietoja varastointiehtoihin: Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viileässä ja kuivassa paikassa.
· 7.3 Erityinen loppukäyttö Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
*

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
· 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
· Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
Tuote ei sisällä merkityksellisiä määriä aineita työpaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla.
· DNEL-arvot Ei määrätty.
· PNEC-arvot Ei määrätty.
· 8.2 Altistumisen ehkäiseminen
· Henkilökohtainen suojavarustus:
· Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Noudatettava kemikaalien käsittelyn tavanomaisia varotoimenpiteitä.
· Hengityssuoja:
Ei tarvita, jos tilojen tuuletus on hyvä.
Tilojen tuuletuksen ollessa riittämätön hengityssuojain.
· Käsisuojus:
Suojakäsineitä ei välttämättä tarvita. Kuitenkin suosittelemme käyttämään kumista valmistettuja
suojakäsineitä.
· Käsinemateriaali
Butyylikumi
Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinom aan materiaalista vaan myös m uista
laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla.
· Käsinemateriaalin läpäisyaika
Tarkka läpäisyaika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava.
· Silmäsuojus: Käytä suojalaseja, jos tuotetta käsitellään roiskevaara-alueella.
· Kehosuojus: Normaalit kemiallisen teollisuuden työvaatteet (pitkät lahkeet ja hihat).
· Ympäristövalotuksen rajoitus ja valvonta Ei vaadita
· Riskinhallintatoimenpiteet
Altistumisennusteet eivät ole käytettävissä, koska ainetta ei ole luokiteltu terveydelle tai ympäristölle
haitalliseksi CLP-määräyksen (EU) nro. 1272/2008 mukaisesti.

*

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
· 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
· Yleiset ohjeet
· Olomuoto:
Muoto:
Neste
Väri:
Väritön
· Haju:
Mieto
· pH-arvo:

6-7

· Tilanmuutos
Sulamispiste/sulamisalue:

Ei määrätty.
(jatkuu sivulla 4)
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Kiehumispiste/kiehumisalue:

Ei määrätty.

· Leimahduspiste:

230-250 °C

· Syttyvyys (kiinteä, kaasumainen):

Ei voida käyttää.

· Syttymislämpötila:

Ei määrätty.

· Hajaantumislämpötila:

Ei määrätty.

· Räjähdysvaara:

Ei räjähdysherkkä.

· Räjähdysrajat:
Ei määrätty.
· Syttymistä edistävät ominaisuudet Ei hapettava.
· Höyrypaine:

Ei määrätty.

· Tiheys:

1,039 g/cm³

· Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen:

Ei määrätty.

· Jakaantumiskerroin (-oktanoli/vesi): Ei määrätty.
· Viskositeetti:
Dynaaminen 23 °C lämpötilassa:
· 9.2 Muut tiedot

*

33 mPas
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
· 10.1 Reaktiivisuus
Tälle tuotteelle ei ole erityisiä testitietoja. Katso lisätietoja tämän kappaleen alakappaleista.
· 10.2 Kemiallinen stabiilisuus Tuote on stabiili normaaleissa olosuhteissa.
· 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
· 10.4 Vältettävät olosuhteet Ei tiedossa.
· 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Ei tiedossa.
· 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

*

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
· 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
· Akuutti myrkyllisyys:
· LD/LC50-arvot: Tietoa ei ole saatavilla.
· Ensisijainen ärsyttävä vaikutus:
· iholla: Tietoa ei ole saatavilla.
· silmiin: Tietoa ei ole saatavilla.
· Herkistyminen Tietoa ei ole saatavilla.
· Toistuvan annostelun myrkyllisyys Tietoa ei ole saatavilla.
· Karsinogeenisuus: Tietoa ei ole saatavilla.
· Mutageenisuus Tietoa ei ole saatavilla.
· Vaarallisuus lisääntymiselle: Tietoa ei ole saatavilla.
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· Huomautus:
Huomio – Ainesosaa ei ole vielä täydellisesti testattu.
Aineen rakenteesta ja vastaavilla tuotteilla suoritetuista testeistä johtuen oletamme, että tuote on
luokittelematon.
*

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
· 12.1 Myrkyllisyys
· Vesimyrkyllisyys: Tietoa ei ole saatavilla.
· 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Tietoa ei ole saatavilla.
· 12.3 Biokertyvyys Tietoa ei ole saatavilla.
· 12.4 Liikkuvuus maaperässä Tietoa ei ole saatavilla.
· Ekologisia lisätietoja:
· Yleisohjeita:
Estetään aineen pääsy ohentamattomana tai suurina määrinä pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön.
· 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
· PBT: Ei.
· vPvB: Ei.
· 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· Huomautus:
Huomio – Ainesosaa ei ole vielä täydellisesti testattu.
Aineen rakenteesta ja vastaavilla tuotteilla suoritetuista testeistä johtuen oletamme, että tuote on
luokittelematon.

*

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
· 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
Tuotetta ei ole luokiteltu ongelmajätteeksi.
Poltto polttolaitoksessa.
· Euroopan jäteluetteloon
16 03 06 muut kuin nimikkeessä 16 03 05 mainitut orgaaniset jätteet
· Puhdistamattomat pakkaukset:
Saastuneet pakkausmateriaalit on hävitettävä samalla tavalla kuin itse tuote.
· Suositus: Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.
· Suositeltava puhdistusaine: Vesi, johon tarvittaessa lisätään puhdistusaineita.

*

KOHTA 14: Kuljetustiedot
· 14.1 UN numero
· ADR, ADN, IMDG, IATA

-

· 14.2 Oikea laivauksessa käytettävä nimi (tekninen nimi)
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· luokka

(jatkuu sivulla 6)
SF

37.1.2

Sivu: 6/6

Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
09.09.2013

Versio: 2

Tarkistus: 09.09.2013

Tuotenimike: Pevalen™
(jatkuu sivulla 5)

· 14.4 Pakkausryhmä
· ADR, IMDG, IATA

-

· 14.5 Ympäristövaarat:
· Vesistöä saastuttava (ympäristölle vaarallinen merkintä) :
Ei

*

· 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei voida käyttää.

· 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön
mukaisesti

Ei voida käyttää.

· Kuljetus/lisätietoja:

Ei vaarallinen aine ylläolevien asetusten mukaisesti

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot
· 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset
tai -lainsäädäntö
Ei voida käyttää.
· Kansalliset määräykset:
· Muut määräykset, rajoitukset ja kieltomääräykset Ei voida käyttää.
· 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

*

KOHTA 16: Muut tiedot
Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.
· Näyttelyalue ohjelehti: Corporate EHSQ Perstorp Holding AB
· * Tiedot muutettu alkuperäisestä versiosta
SF

