
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu  1 / 9

PINOTEX BASE

Päiväys: 5.10.2012 Edellinen päiväys: 17.3.2011

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste
1.1.1 Kauppanimi

PINOTEX BASE

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

Maalin tavoin käytettävä puunsuoja-aine ulkokäyttöön maan yläpuolisiin rakenteisiin. Käyttö muuhun 
tarkoitukseen ja vastoin ohjeita kielletty.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja

AKZO NOBEL COATINGS OY

Katuosoite VALIMOTIE 22
Postinumero ja -toimipaikka 01510 VANTAA
Puhelin 010 8419500
Telefax 010 8419519
Sähköposti ktt-info@akzonobel.com

1.4 Hätäpuhelinnumero
1.4.1 Numero, nimi ja osoite

Myrkytystietokeskus, puh. 09-471977 ( 24 t / vrk )

2. VAARAN YKSILÖINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
67/548/EEC - 1999/45/EC
Xn; R65-66

2.2 Merkinnät

Sisältää Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas, 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti 0,75%, 
Propikonatsoli 0,24%.

Sisältää 3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaattia ja propikonatsolia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
67/548/EEC - 1999/45/EC
Xn Haitallinen
R-lausekkeet
R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
S-lausekkeet
S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
S24/25 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
S62 Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja 

näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

2.3 Muut vaarat

Ei saatavilla.

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2 Seokset
Vaaraa aiheuttavat aineosat
CAS/EY-numero ja
rek.nro

Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus

64742-48-9 Teollisuusbensiini (maaöljy), 
vetykäsitelty raskas

>= 90% Xn; R65; R66;
Asp. Tox. 1, H304
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55406-53-6 3-jodi-2-
propynyylibutyylikarbamaatti

0,75% Xn; R20/22; Xi; R41; R37; R43; 
N; R50
Acute Tox. 4, H302, H332; Eye 
Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, 
H317; STOT SE 3, H335; Aquatic 
Acute 1, H400

60207-90-1 Propikonatsoli 0,24% Xn; R22; R43; N; R50/53
Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, 
H317; Aquatic Acute 1, H400; 
Aquatic Chronic 1, H410

3.3 Muut tiedot

Ei sisällä lisäaineita, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina 
luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai joille on määritetty työperäinen altistumisen raja-arvo tai 
PBT tai vPvB ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa.

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon. Älä koskaan anna 
mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta. Tajuton henkilö on asetettava kylkiasentoon ja hänelle on haettava 
heti lääkärinapua.
Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkilökohtainen riski, tai joihin ei ole sopivaa koulutusta, ei pidä ryhtyä. Avustavan 
henkilön voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun.

4.1.2 Hengitys

Siirrä raittiiseen ilmaan. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on 
epäsäännöllistä tai esiintyy hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea.

4.1.3 Iho

Riisu likaantuneet vaatteet ja kengät. Pese iho huolellisesti saippualla ja vedellä tai käytä sopivaksi todettua 
ihonpuhdistusainetta. ÄLÄ käytä liuottimia tai ohenteita.

4.1.4 Roiskeet silmiin

Tarkista onko piilolinssejä ja poista ne. Huuhtele välittömästi silmiä juoksevalla vedellä ainakin 15 minuutin ajan, 
pitäen silmäluomia auki. Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

4.1.5 Nieleminen

Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Pidä henkilö 
lämpimänä ja levossa. Älä oksennuta.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireita. Ota yhteyttä myrkytystietokeskukseen välittömästi jos suuria määriä on nielty tai hengitetty.

Ei erityistä hoitoa.

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet
5.1.1 Sopivat sammutusaineet

Suositus: alkoholinkestävä vaahto, CO2, jauheet, vesisumu.

5.1.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä

Älä käytä vesisuihkua.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palaessa muodostuu tiheää, mustaa savua. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle haitallista.
Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita: hiilimonoksidi, hiilidioksidi, savu, typen oksideja.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
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Jäähdytä tulelle altistuneet säiliöt vedellä. Älä päästä tulipalon jäämiä viemäreihin tai vesistöihin.
Sopivaa hengityslaitetta saatetaan tarvita.

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Poista sytytyslähteet ja tuuleta tila. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja 
suojatoimenpiteitä.

Jos erityistä vaatetusta vaaditaan vuotojen hoitamiseen, ota huomioon kohdassa 8 olevat tiedot soveltuvista ja 
soveltumattomista materiaaleista. Katso myös kohdasta 8.2 lisätiedot hygieniatoimenpiteistä.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää viemäreihin tai vesistöihin. Jos tuote saastuttaa järviä, jokia tai viemäreitä, siitä on ilmoitettava 
viranomaisille paikallisten määräysten mukaisesti.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Kerää läikkynyt kemikaali säiliöön palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla 
tai piimaalla, ja toimita säiliö hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisesti (katso kohta 13). Puhdistukseen 
suositellaan käytettäväksi pesuainetta. Liuottimien käyttöä on vältettävä.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten.
Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista.
Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Syttyvien tai räjähtävien höyryjen muodostuminen ilmassa on estettävä ja on vältettävä höyrypitoisuuksia, jotka 
ylittävät haitalliseksi todetun pitoisuuden rajaarvot.
Tuotetta saa lisäksi käyttää vain alueilla, joilla ei ole avotulta tai muita sytytyslähteitä.
Sähkölaitteet on suojattava asianmukaisen standardin mukaisesti.
Purkaaksesi siirron aikana syntyvän staattisen sähkövarauksen, maadoita tynnyri ja kytke vastaanottosäiliöön 
maadoitusjohdolla. Käyttäjillä on oltava antistaattiset jalkineet ja vaatteet, ja lattioiden on oltava sähköä 
johtavaa materiaalia.
Suojattava kuumuudelta, kipinöiltä ja avotulelta. Ei saa käyttää kipinöiviä työkaluja.
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Vältettävä valmisteen käytön aikana muodostuvan pölyn, 
hiukkasten tai sumun hengittämistä. Vältettävä hiontapölyn hengittämistä.
Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään, varastoidaan tai 
jalostetaan.
Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8).
Ei saa koskaan tyhjentää paineella. Säiliö ei ole paineastia.
Säilytä aina säiliöissä, jotka on valmistettu samasta aineesta kuin alkuperäinen säiliö.
On noudatettava työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntöä.
Tiedot tulipalon- ja räjähdyksensuojeluun
Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja saattavat levitä lattioita pitkin. Höyryt saattavat muodostaa räjähtäviä seoksia 
ilman kanssa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
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Säilytettävä paikallisten säännösten mukaisesti.
Älä säilytä valmistetta yhdessä elintarvikkeiden tai eläinravinnon kanssa.
Suojaa ympäristö käsittelyn ajaksi esim. muovilla. Älä levitä valmistetta paikassa (esimerkiksi veden yläpuolella 
oleva silta), jossa valmistetta voi joutua levityksen aikana pintaveteen. Valmisteella käsiteltyä puuta ei saa 
käyttää vesistöjen (joet,järvet jne.) välittömässä läheisyydessä.

Huomioita yhteysvarastointiin
Säilytettävä erillään: hapettavat aineet, voimakkaat alkalit, voimakkaat hapot.

Lisätietoja varastointiolosuhteista
Huomioi etiketissä olevat varoitukset. Varastoi kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Pidä poissa 
kuumuudesta ja suorasta auringon valosta. Pidä etäällä syttymisen aiheuttajista. Tupakointi kielletty. Luvaton 
käyttö on estettävä. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen 
estämiseksi.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Ei saatavilla

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Mikäli tämä tuote sisältää ainesosia, joille on säädetty altistusraja, saatetaan tarvita henkilökohtaista, työpaikan 
ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa ilmanvaihdon ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai 
hengityksensuojalaitteiden tarpeen selvittämiseksi. Hengitysteitse kemiallisille aineille altistumisen 
määrittämisessä käytettävien menetelmien osalta tulee noudattaa eurooppalaista standardia EN 689 ja 
vaarallisten aineiden määrittämisessä käytettävien menetelmien osalta kansallisia ohjeita.

8.1.1 HTP-arvot
64742-48-9 Teollisuusbensiini

(maaöljy), vetykäsitelty
raskas

1200 mg/m3 (8 h) 1600 mg/m3 (15 min)

8.2 Altistumisen ehkäiseminen
8.2.1 Tekniset torjuntatoimenpiteet

Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla. Käytännön tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan tämä tulisi 
toteuttaa käyttämällä kohdepoistoa ja hyvää yleistä kaasujen poistoa. Jos nämä toimenpiteet eivät riitä pitämään 
hiukkasten ja liuotinhöyryjen pitoisuuksia haitalliseksi tunnetun pitoisuusrajan alapuolella, on käytettävä sopivia 
hengityksensuojaimia.

Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn jälkeen, ennen syömistä, 
tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi. Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä 
asianmukaisia menetelmiä. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmista, että silmien 
huuhtelupaikat on silmäpesuasema ja turvasuihkut.

8.2.2 Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet
8.2.2.1 Hengityksensuojaus

Jos työntekijät altistuvat haitalliseksi todettua pitoisuusrajaa suuremmille pitoisuuksille, on käytettävä 
hyväksyttyjä, sertifioituja hengityksensuojaimia.
Kuivan maalikalvon kuivahionnassa, polttoleikkauksessa ja/tai hitsauksessa muodostuu pölyä ja/tai haitallisia 
höyryjä. Märkähiontaa pitäisi käyttää aina kun mahdollista. Jos altistumista ei voida välttää paikallisella 
ilmanvaihdolla, on käytettävä sopivaa hengityssuojainta.

8.2.2.2 Käsiensuojaus
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Suojavoiteet saattavat auttaa suojaamaan kemikaalille alttiina olevia ihoalueita, mutta niitä ei saa levittää 
altistumisen jälkeen.

Pitkäaikaisessa tai toistuvassa käytössä on käytettävä seuraavantyyppisiä käsineitä:
Suositellaan: polyeteeni (PE)
Ei suositella: luonnonkumi (lateksi)

Käyttäjän on tarkistettava, että tämän tuotteen käsittelyyn valittava käsine on tähän tarkoitukseen sopivin ottaen 
huomioon käyttäjän riskiarviossa esitetyt erityiset käyttöehdot.

8.2.2.3 Silmien tai kasvojen suojaus

Käytettävä silmiensuojainta, joka on suunniteltu suojaamaan nesteroiskeilta.

8.2.2.4 Ihonsuojaus

Työntekijöiden on käytettävä luonnonkuiduista tai korkeita lämpötiloja kestävistä synteettistä kuiduista 
valmistettua antistaattista vaatetusta. 
Asianomaiset jalkineet ja ihon lisäsuojaimet tulee valita suoritettavien toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen 
perusteella ja niiden tulisi olla asiantuntijan hyväksymät ennen tämän tuotteen käsittelyä.

8.2.3 Ympäristöaltistumisen torjuminen

Ei saa päästää viemäreihin tai vesistöihin.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
9.1.1 Olomuoto

Nestemäinen, kirkas.

9.1.4 pH Ei saatavilla

9.1.6 Kiehumispiste ja kiehumisalue Ei saatavilla

9.1.7 Leimahduspiste 62°C (suljettu kuppi)

9.1.8 Haihtumisnopeus Ei saatavilla

9.1.9 Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ei saatavilla

9.1.10 Räjähdysominaisuudet
9.1.10.1 Alempi räjähdysraja Ei saatavilla

9.1.10.2 Ylempi räjähdysraja Ei saatavilla

9.1.11 Höyrynpaine Ei saatavilla

9.1.12 Höyryntiheys Ei saatavilla

9.1.13 Suhteellinen tiheys 0,77 g/cm³

9.1.14 Liukoisuus (liukoisuudet)
9.1.14.1 Vesiliukoisuus Liukenematon

9.1.15 Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei saatavilla

9.1.18 Viskositeetti <30s /23°C 3mm ISO kupissa EN stand. ISO 2431 mukaan

9.1.20 Hapettavuus Ei saatavilla

9.2 Muut tiedot

Ei lisätietoja

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

10.4 Vältettävät olosuhteet

Saattaa tuottaa vaarallisia hajoamistuotteita korkeissa lämpötiloissa.
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10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaiden lämpöä kehittävien reaktioiden estämiseksi säilytettävä erillään seuraavista aineista: hapettavat 
aineet, voimakkaat alkalit, voimakkaat hapot.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita: hiilimonoksidi, hiilidioksidi, savu, typen oksideja.

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

11.1.1 Välitön myrkyllisyys

Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty raskas
LD50 Suun kautta Rotta >6 g/kg -
Propikonatsoli 
LD50 Ihon kautta Rotta >4 g/kg -
LD50 Suun kautta Rotta 1517 mg/kg -
3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti
LD50 Suun kautta Rotta 1470 mg/kg -

11.1.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys

Ei saatavilla

11.1.3 Herkistyminen

Ei saatavilla

11.1.4 Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Ei saatavilla

11.1.5 Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Ei saatavilla

11.1.8 Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot

Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Myrkyllisyys
12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille
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Itse valmisteesta ei ole saatavilla tietoa.
Ei saa päästää viemäreihin tai vesistöihin.
Valmiste on arvioitu käyttäen vaarallisia valmisteita koskevan direktiivin 1999/45/EY sopimuksenvaraista 
menetelmää ja on luokiteltu ekotoksikologisten ominaisuuksien mukaisesti. Katso kohdat 2 ja 3.

Propikonatsoli 
Akuutti EC50 0,51 mg/l Vesikirppu - Mysidopsis bahia 48 tuntia
Akuutti IC50 0,76 mg/l Levät - Skeletonema costatum 72 tuntia
Akuutti LC50 1 - 1,1 mg/L Merivesi Äyriäiset - Litopenaeus vannamei - Juvenile (Fledgling, Hatchling, Weanling) -
10 - 15 päivää 48 tuntia
Akuutti LC50 6,8 mg/l Kalat - Cyprinus Caprio 96 tuntia
Akuutti LC50 2,6 mg/l Kalat - Leistomus xanthurus 96 tuntia
Akuutti LC50 6,4 mg/l Kalat - Lepomis Macrochirus 96 tuntia
Akuutti LC50 5,3 mg/l Kalat - Oncorhynchus Mykiss 96 tuntia
Akuutti LC50 0,83 - 1,3 ppm Raikas vesi Kalat - Oncorhynchus mykiss 96 tuntia
Krooninen NOEC 0,5 ug/ml Raikas vesi Vesikirppu - Daphnia magna - EMBRYO 2 päivää

3-jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti
Akuutti EC50 0,16 mg/l Vesikirppu 48 tuntia
Akuutti IC50 0,053 mg/l Levät - Scenedesmus subspicatus 72 tuntia
Akuutti LC50 2920 - 3520 ppb Merivesi Äyriäiset - Neomysis mercedis - Adult 48 tuntia
Akuutti LC50 40 - 55 ppb Raikas vesi Vesikirppu - Daphnia magna 48 tuntia
Akuutti LC50 0,072 mg/l Kalat - Oncorhynchus Mykiss 96 tuntia
Krooninen NOEC <1000 ppb Merivesi Äyriäiset - Neomysis mercedis - Juvenile (Fledgling, Hatchling, Weanling) -
10 kuukautta 48 tuntia
Krooninen NOEC <10 ppb Raikas vesi Vesikirppu - Daphnia magna 48 tuntia
Krooninen NOEC <70 ppb Merivesi Kalat - Oncorhynchus kisutch - Juvenile (Fledgling, Hatchling, Weanling) - 10 
kuukautta 96 tuntia

12.1.2 Myrkyllisyys muille eliöille

Ei tiedossa.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
12.2.1 Biologinen hajoavuus

Ei saatavilla.

12.2.2 Kemiallinen hajoavuus

Ei saatavilla.

12.3 Biokertyvyys

3-Jodi-2-propynyylibutyylikarbamaatti Log Pow 2.81; Propikonatsoli Log Pow 3.65

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Ei saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei saatavilla.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

Ei saa päästää viemäreihin tai vesistöihin.
Hävitä kaikkien kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti.

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
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Jätteen tuottoa on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.
Merkittäviä määriä tuotejätettä ei tule hävittää viemärin kautta mutta tulee käsitellä 
jätevedenkäsittelylaitoksessa. Käytä ylimääräisten ja kierrätyskelvottomien tuotteiden hävittämisessä valtuutettua 
jätehuoltoyritystä. Tämän tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on aina noudatettava 
ympäristö- ja jätelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia.

Tuotteen luokitus voi täyttää ongelmajätteen kriteerit.

13.2 Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista

Jätteen tuottoa on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista. Pakkausmateriaalijäte tulisi kierrättää. 
Polttamista tai kaatopaikalle hävittämistä tulee harkita ainoastaan silloin kun kierrätys ei ole mahdollista.

Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. Tyhjiä säiliöitä, joita ei ole puhdistettu tai huuhdeltu, tulee 
käsitellä huolellisuutta noudattaen. Tyhjät säiliöt tai säilytyspussit voivat sisältää tuotejäämiä. Vältä läikkyneen 
materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäreihin.

14. KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero Ei ole

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Ei oleellinen

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Ei oleellinen

14.4 Pakkausryhmä Ei oleellinen

14.5 Ympäristövaarat

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

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

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

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

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH), Liite XIV - Luvanvaraisten aineiden luettelo, Erityistä 
huolta aiheuttavat aineet
Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tämä tuote sisältää ainesosia, joiden kemiallista turvallisuutta ei ole vielä arvioitu.

16. MUUT TIEDOT

16.3 Tietolähteet

SDS / 10.1.2012

16.5 Luettelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista
R20/22 Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.
R22 Terveydelle haitallista nieltynä.
R37 Ärsyttää hengityselimiä.
R41 Vakavan silmävaurion vaara.
R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
H302 Haitallista nieltynä.
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
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H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H332 Haitallista hengitettynä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

16.8 Lisätiedot

Akzo Nobel Coatings Oy, puh. 010 841 9500


