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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Artikkelinro (valmistaja/toimittaja):
Kauppanimi/Nimitys

45.300.505
Talamex Anti Vries - 45.300.505 5 ltr
45.300.521 210 ltr
45.300.522 1000 ltr

1.2. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

 toimittaja (valmistaja/maahantuoja/jatkokäyttäjä/kauppias)

 Lankhorst Taselaar B V
Komeet 13
NL - 8448 CG Heerenveen
The Netherlands

puhelin: +31 (0) 320 274611
Faksi: +31 (0) 320 230209
Sähköposti: sales@lankhorst-taselaar.nl
Homepage : www.lankhorst-taselaar.nl

 Tiedotuksesta vastaava taho:

 
Sähköposti (pätevä henkilö)

+31 (0) 320 274611
sales@lankhorst-taselaar.nl

1.4. Hätäpuhelinnumero

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

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

Seosta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti.

 

2.2. Merkinnät

Tuote on luokiteltu ja tunnusmerkitty EY-direktiivien tai vastaavien kansallisten lakien mukaan.

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

 Vaarapiktogrammit

 

 Vaaralausekkeet
 ei sovellettavissa

 Turvalausekkeet
 P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.
 P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
 P103 Lue huolellisesti ja noudata kaikkia ohjeita.

 Riskiluokitellut komponentit merkintään
 ei sovellettavissa

 Täydentävät vaaraominaisuudet
 EUH208 Sisältää Benzylisothiazolinone; Methylisothiazolinone. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

2.3. Muut vaarat

Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa.

3.2. Seokset

Kuvaus Pakkasneste

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

 EY-nro
CAS-nro
Indeksinumero

REACH-nro
Nimitys
luokitus: // Huomautus

p-%
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ei sovellettavissa

 Lisäohjeet
 Täydellinen luokittelun teksti: katso luku 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleisiä ohjeita

Oireiden ilmetessä tai niitä epäiltäessä kysyttävä lääkäriltä neuvoa. Mikäli potilas menettää tajuntansa ei saa antaa hänelle
mitään suun kautta. Laita hänet kyljinmakuuasentoon ja kysy neuvoa lääkäriltä.

Hengitettynä

Jos ruiskusumua on hengitetty, on hakeuduttava lääkärin hoitoon.

 Ihoaltistuksen jälkeen
 Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu

lääkäriin.

Roiskeet silmiin

Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Lääkärin
neuvoa tulee kysyä välittömästi.

Nieltynä

Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan). Lääkärin neuvoa tulee kysyä välittömästi. Pidä
potilas rauhallisena. EI saa oksennuttaa.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Tähän mennessä ei tunnettuja oireita.

4.3. Nisäkässolut (metabolisella aktivoinnilla)

Ensiapu, puhdistaminen, oireiden hoito.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuva sammutusaine

Palavat syövyttävät aineet (nestemäinen)

Soveltumaton sammutusaine

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palavat syövyttävät aineet (nestemäinen)

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

 Ota huomioon suojamääräykset (katso kohdat 7 ja 8).

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

 Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Jokien, järvien tai viemäriputkiston saastumisesta on tiedotettava paikallisten
määräysten mukaan asianomaisille viranomaisille.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

 Rajaa alue, jolle materiaalia on valunut, palamattomalla imeytysmateriaalilla (esim. hiekka, multa, vermikuliitti, piimaa) ja
kerää hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisiin säiliöihin.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

 Ota huomioon suojamääräykset (katso kohdat 7 ja 8).

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
 

Ohjeet tuotteen turvallisesta käsittelystä

Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatetukselle.
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7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Tiedot yhteisvarastoinnista

Pidettävä erillään vahvoista hapoista, emäksistä ja hapettimista.

Muut tiedot varastointiehdoista

Säilytettävä tiiviisti suljettuna.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Noudatettava teknisiä ohjeita.Noudata käyttöohjetta.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat
Työpaikan raja-arvot

 ei sovellettavissa
 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Kyseinen tila on tuuletettava.

 Henkilökohtaiset suojavarusteet

 Hengityksensuojain
 Normaalisti henkilökohtainen hengityksensuoja ei ole välttämätön.

Soveltuvat hengityksensuojalaitteet: hengityksensuojain on tarpeellinen, jos työpaikka ei ole tarpeeksi hyvin tuuletettu tai jos
työskennellään ruiskuttamalla.

 Käsien suojaus
 Käsien suojaus ei ole tarpeen.NBR (Nitriilikumi)Suojavoiteet voivat auttaa suojaamaan paljaita ihoalueita. Kosketuksen

jälkeen niitä ei saa käyttää missään tapauksessa.

 Silmä-/kasvosuojaus

 Mikäli roiskevaara, käytettävä tiiviitä suojalaseja.

 Vartalonsuojaus

 Vartalonsuojaus: ei vaadita.

 Turvallisuustoimenpiteet

 Ei tarvita erityisiä teknisiä turvallisuustoimenpiteitä.

 Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

 Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Katso kohta 7. Muut toimenpiteet eivät ole tarpeellisia.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

 Ulkonäkö:

 Olomuoto: Nestemäinen

 Väri: katso etiketti

 Haju: ominainen

 Hajukynnys: ei määritelty

 pH 20 °C: ssa 8,5 / 100,0 p-%

 Sulamis- tai jäätymispiste: ei määritelty

 Kiehumispiste ja kiehumisalue: ei määritelty

 Leimahduspiste: Ei sovellettavissa
 Menetelmä:  DIN 53213-1

 Haihtumisnopeus: ei määritelty

 syttyvyys
 Palamisaika: ei määritelty

 Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja:
 Alempi räjähdysraja: 2,6 Til-%
 Lähde:  Glycerin
 Ylempi räjähdysraja: 12,6 Til-%
 Lähde:  Propan-1.2-diol

 Höyrynpaine  20 °C: ssa 17,107 mbar
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 Höyryn tiheys: ei määritelty

 Suhteellinen tiheys:
 tiheys  20 °C: ssa 1,06 g/cm³

 Menetelmä:  EN ISO 2811-1

 Liukoisuus (liukoisuudet):
 vesiliukoisuus  20 °C: ssa täydellisesti sekoittuva

 Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: katso kohta 12

 Itsesyttymislämpötila: 400 °C
 Lähde:  Glycerin

 Hajoamislämpötila: ei määritelty

 viskositeetti  20 °C: ssa < 10 mPa*s
 

 Räjähtävyys: ei sovellettavissa

 Palamista edistävät ominaisuudet: ei sovellettavissa

9.2. Muut tiedot

 Kiinteiden aineiden määrä: 0,83 p-%

 liuoksen sisältö:
 Orgaaniset liuottimet: 25 p-%
 Vesi: 74 p-%

Tietoja ei saatavilla

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei tietoja saatavissa. Mitään vaarallisia reaktioita ei esiinny, kun tuotetta käsitellään ja se varastoidaan
määräystenmukaisesti.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Noudatettaessa suositeltuja varastointi- ja käsittelyohjeita stabiili. Lisätietoja asianmukaisesta varastoimisesta: katso kohta 7.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Pidettävä erillään vahvoista hapoista, emäksista ja hapettimista eksotermisen reaktion välttämiseksi.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Noudatettaessa suositeltuja varastointi- ja käsittelyohjeita stabiili. Lisätietoja asianmukaisesta varastoimisesta: katso kohta 7.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

ei sovellettavissa

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

 Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Itse valmisteesta ei ole tietoja.

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

 Välitön myrkyllisyys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

 Ihosyövyttävyys/ihoärsytys; Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

 Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

 CMR-vaikutukset (syöpää aiheuttava, perimää muuttava ja lisääntymiselle vaarallinen vaikutus)

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

 Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

 Aspiraatiovaara

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Kokemusperäinen tieto/ihmisellä testattu tieto
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Tiivistetty CMR-ominaisuuksien arviointi

 Tämän seoksen ainesosat eivät täytä CMR-kategorioiden 1A tai 1B kriteereitä CLP mukaisesti.

Huomautus

 Itse valmisteesta ei ole saatavilla tietoja. Valmiste on arvioitu tavanmukaista seosdirektiivin (1999/45/EY) metodia käyttäen,
eikä ole luokiteltu.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

 Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Itse valmisteesta ei ole saatavilla tietoja.
Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön.

12.1. Myrkyllisyys

 Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

 Pitkäaikainen Ekotoksisuus

Toksikologisia tietoja ei ole käytettävissä.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Toksikologisia tietoja ei ole käytettävissä.

12.3. Biokertyvyys

Toksikologisia tietoja ei ole käytettävissä.

 Bioakkumulaatiokerroin (BCF)

Toksikologisia tietoja ei ole käytettävissä.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Toksikologisia tietoja ei ole käytettävissä.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Seoksen aineet eivät täytä PBT/vPvB-kriteereitä REACHin, liitteen XIII mukaisesti.

12.6. Muut haitalliset vaikutukset

 Ei tietoja saatavissa.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

 Asianmukainen hävittäminen / Tuote
Suositus

 Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Jätteiden käsittely direktiivin
2008/98/EY mukaisesti, kattaa jätteen ja vaarallisen jätteen.

 Asianmukainen hävittäminen / Pakkaus
Suositus

 Ei-saastuneet ja täysin tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrättää. Tynnyrit, joita ei ole tyhjennetty sääntöjen mukaisesti, ovat
erikoisjätettä.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

 Tätä valmistetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi kansainvälisten kuljetusmääräysten (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA)
mukaisesti.

 Ei vaarallinen aine näiden kuljetussäännösten mukaan.

14.1. YK-numero
  ei sovellettavissa

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
 

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka
 ei sovellettavissa

14.4. Pakkausryhmä
 ei sovellettavissa

14.5. Ympäristövaarat

Maakuljetus (ADR/RID) ei sovellettavissa

Vesistömyrkky ei sovellettavissa
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14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Kuljetus aina suljetuissa, pystysuorassa olevissa turvallisissa säiliöissä. On varmistettava, että tuotetta kuljettavat henkilöt
tietävät, mitä onnettomuuden tai vuodon sattuessa on tehtävä.
Ohjeet tuotteen turvallisesta käsittelystä: katso osat 6 - 8

 Muut tiedot

 Maakuljetus (ADR/RID)

 tunnelin rajoituskoodi -

 Merikuljetukset (IMDG)

 EmS-numero ei sovellettavissa

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti

ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

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

 EU-määräykset

 Direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta [Seveso III-direktiivi]
 Tämä tuote ei ole luokiteltu Direktiivi 2012/18/EU mukaisesti.

 Direktiivi 2010/75/EU teollisuuden päästöistä [Industrial Emissions Directive]
 VOC-arvo (sisällä g/L): 32

 Kansalliset määräykset

 Ohjeet työskentelyn rajoittamisesta
 Otettava huomioon raskaana olevien tai imettävien äitien työhönottoa koskevat rajoitukset äitiyden suojelua koskevan

direktiivin (92/85/ETY) mukaisesti.
Otettava huomioon työhönottoa koskevat rajoitukset nuorten työntekijöiden suojelua koskevan lain (94/33/EY) mukaisesti.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Tämän seoksen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.

KOHTA 16: Muut tiedot
 

 

 Muut tiedot
 Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot vastaavat tämänhetkisiä tietojamme sekä kansallisia ja EU-määräyksiä.Tuotetta ei
saa käyttää ilman kirjallista lupaa mihinkään muuhun kuin kohdassa 1 mainittuun käyttötarkoitukseen.On aina käyttäjän
tehtävä ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin paikallisissa säännöissä ja laeissa määrättyjen vaatimusten
täyttämiseksi.Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot kuvaavat tuotteemme turvallisuusvaatimuksia, eivätkä takaa tuotteen
ominaisuuksia.
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