KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Öljyn poistaja

1.

KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN
TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Kauppanimi
Tunnuskoodi
Käyttötarkoitus
Toimialakoodi
Käyttötarkoituskoodi
Maahantuoja

Valmistaja

Hätätapauksissa vastaava
tiedonantaja / hätänumero

2.

Öljyn poistaja
79000511
öljytahrojen poistaminen
517 Muu tukkukauppa
9 Puhdistus- ja pesuaineet
Habitec Oy
Tiilitie 14, 01720 Vantaa
Puh. (09) 852 0631, fax. (09) 854 0664
Y-tunnus: 0894594-9
Techni-Seal
300, Avenue Liberte. J5R 6X1. Candiac (Quebec) Canada
Puh. 001 (514) 523-8324, fax. 001 (450) 633-3037.
info@techniseal.com, http://www.techniseal.com
Myrkytystietokeskus puh. (09) 471 977 ja
yleinen hätänumero puh. 112

KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Riskitekijät ovat tyhjentävästi nähtävissä kohdassa 2: katso myös kohta 16.

Vaarallisten aineiden esiintyminen: Valmiste ei sisällä tämän kategorian vaarallisia aineita.
(jotta myrkyllisyyden luonne täyttyisi, vaarallista aineosaa olisi esiinnyttävä 100%:n puhtaassa muodossa)
Muut vaaralliset aineosat:
Index

Aineosan nimi

CAS-numero

Paino (%)

011-002-00-6
014-010-00-8

Natriumhydroksidi
Natriummetasilikaatti

1310-73-2
6834-92-0
10101-89-0

0 < = x % < 25
2.5<= x % < 10
2.5<= x % < 10

1300-72-7

0 < = x % < 25

68439-46-3

0 < = x % < 25

Trinatriumfosfaatti
dodekahydraatti
Natrium
xylenesulphonate
alkoholit,C9-11,
etoksiloitu

EYnumero
215-185-5
229-912-9

Varoitusmerkki

R-lauseke

C
C
Xi

35
34 37
36/38

215-090-9

Xi

36/38

Xi

38 41

Aineet, joita esiintyy alle vaarallisten minimirajojen: Valmiste ei sisällä tämän kategorian vaarallisia aineita.
3.

VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

Tätä tuotetta ei ole luokiteltu syttyväksi. Mahdollisesti ärsyttää silmiä ja ihoa.

Ärsyttävä
R36/38

Päiväys: 27.11.2009

Versio: 1

Ärsyttää silmiä ja ihoa.
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4.

ENSIAPUOHJEET

Yleiset ohjeet

Jos on epäilys, että henkilö on altistunut tuotteelle tai henkilöllä on oireita,
soita aina lääkärille. Älä koskaan edesauta henkilön nielemistä.

Roiskeet silmiin

Huuhtele silmiä huolellisesti 15 minuutin ajan puhtaalla vedelle pitäen
silmäluomia auki. Ota yhteyttä silmälääkäriin, varsinkin jos esiintyy silmien
punoitusta, kipua tai näköhäiriöitä.

Ihokosketus

ÄLÄ KÄYTÄ ohenteita tai liuottimia.

Nieleminen

Jos nielty määrä on pieni (vähemmän kuin suullinen), huuhtele suu vedellä
ja ota yhteyttä lääkäriin.
Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin ja näytä hänelle tuotteen etiketti.

5.

OHJEET TULIPALON VARALTA

Ei merkitystä
Erityissuojaimet tulipalon torjuntaan

6.

Koska tuote vapauttaa myrkyllisiä kaasuja lämpöhajotessaan, käytettävä
hyväksyttyä itsenäistä hengityssuojainta.

OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA

Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä
Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä

Vältettävä iho- ja silmäkosketusta. Tutustu myös kohtiin 7 ja 8.
Estettävä kaiken materiaalin pääsy viemäreihin tai vesistöihin. Eristä ja
kontrolloi vuodot ja roiskeet syttymättömällä imukykyisellä materiaalilla
kuten hiekka, multa, vermikuliitti tai piimaa. Käytä tynnyreitä ylimääräisen
materiaalin keräämiseen ja hävittämiseen asetusten mukaisesti. Jos
tuotetta pääsee viemäreihin tai vesistöihin, hälytä paikalle viralliset
jätteenkäsittelijät.

Puhdistusohjeet

Puhdista puhdistusaineella, älä käytä liuottimia.

7.

KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Kaikki ohjeet, jotka pätevät varastointitiloihin pätevät myös tuotteen käsittelyyn käytettäviin tiloihin.

Tulipalon ehkäisy
Toimintasuositukset
Kielletyt toiminnot
Varastointi

8.

Älä päästä asiattomia varasto- tai käsittelytiloihin
Katso työturvallisuus kohdasta 8. Huomioi pakkauksen varoitukset ja
noudata teollisuuden yleisiä turvallisuusmääräyksiä. Vältä iho- tai
silmäkosketusta.
Tupakointi, syöminen ja juominen ovat kielletyt valmisteen käyttöalueilla.
Älä koskaan avaa pakkausta paineellisessa tilassa.
Säilytettävä kuivassa paikassa tiiviisti suljettuna.

ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
Käytä direktiivin 89/686/EEC mukaista suojavarustusta.

Käsien suojaaminen
Silmien ja kasvojen suojaaminen
Ihon suojaaminen

Päiväys: 27.11.2009

Suojavoiteita voidaan käyttää, mutta ei kosketuksen jälkeen.
Käytä suojakäsineitä, jos tuotteen käsittely on jatkuvaa.
Vältä silmäkosketusta. Käytä suojalaseja. Silmien pesu mahdollistettava,
jos tuotteen käyttö on jatkuvaa.
Lisätietoja kohdassa 11 – Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot.

Versio: 1
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9.

FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

Fysikaalinen tila
Väri
Haju

Neste
Vihreä
Mänty

Tärkeät terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät tiedot:
Suhteellinen tiheys
Vesiliukoisuus
pH
Tiheys
Kiehumispiste
Leimahduspiste
Höyrynpaine
Viskositeetti

>1
Liukeneva.
voimakkaasti emäksinen (Jos mitattavissa, arvo on: 13.50)
1,054
Ei merkitystä
Ei merkitystä
Ei määritelty
20 cPs (20ºC)

Muut tiedot:
Sulamispiste
Itsesyttymislämpötila
Hajoamispiste

10.

-2ºC
Ei merkitystä
Ei määritelty

STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Valmiste on stabiili kohdassa 7 kuvatuissa käsittely- ja varasto-olosuhteissa.
Vältettävät materiaalit
Vaaralliset hajoamistuotteet

11.

Pidä poissa vahvasti hapettavien aineiden luota.
Ei määritelty.

TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

Tietoja ei saatavilla itse valmisteesta.
On yleisesti tiedossa, että tuotteessa on aineosia, jotka jouduttuaan eläimen silmiin yli vuorokaudeksi voivat aiheuttaa
vakavan silmävamman tai oltuaan kontaktissa terveeseen ihoon useita tunteja voivat aiheuttaa ihoärsytystä yli
vuorokaudeksi.

12.

TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

Ekologista tietoa itse tuotteesta ei ole saatavilla. Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin tai vesistöihin.

13.

JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Hävittäminen
Pakkausten käsittely

14.

Älä kaada tuotetta viemäreihin tai vesistöihin.
Hävittäminen maan lainsäädännön mukaan.
Älä saastuta maata tai vesiä jätteellä, äläkä hävitä luontoon.
Tyhjennä astiat kunnolla. Jätä etiketit pakkauksiin. Luovuta viralliselle
jätteenkäsittelijälle.

KULJETUSTIEDOT

Ei kuulu kuljetus- ja merkintävelvoitettuihin aineisiin.
Kuljeta tuotetta noudattaen seuraavia säädöksiä: ADR tiekuljetus, RID rautatiekuljetus, IMDG merikuljetus ja ICAO/IATA
ilmakuljetus (ADR 2005 – IMDG 2004 – ICAO/IATA 2005)

Päiväys: 27.11.2009

Versio: 1
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15.

KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Valmiste on luokiteltu direktiivin ”1999/45/EC ja sen muunnokset” mukaisesti. Lisädirektiivi 2004/73/EC muunnoksella
29º direktiivistä 67/548/EEC (Vaaralliset aineet) on myös otettu lukuun.
Tätä tuotetta ei ole luokiteltu syttyväksi.
Luokittelu:

Ärsyttävä
R-lausekkeet
S-lausekkeet

R36/38
S2
S46
S26
S37

16.

Ärsyttää silmiä ja ihoa.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon
ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla
vedellä ja mentävä lääkäriin.
Käytettävä sopivia suojakäsineitä.

MUUT TIEDOT

Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole tiedossamme, käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat yleiseen
olemassa olevaan tietouteemme kansallisista ja kollektiivisista säädöksistä. Valmistetta ei tule muuhun kuin kohdassa
yksi (1) määriteltyyn tarkoitukseen. Valmisteen käyttäjällä on aina velvollisuus täyttää lain asetukset ja paikalliset
määräykset ja säädökset, mitä tuotteelle on määritelty. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita on pidettävä
turvallisuusvaatimuksina tuotteen käytölle eikä sen takuuna sen ominaisuuksista.
Kohdan kaksi( 2) riskitekijät selityksineen: R34
R35
R36/38
R37
R38
R41

Käytetyt tietolähteet
Lisäykset, poistot ja muutokset

Päiväys: 27.11.2009

Syövyttävää
Voimakkaasti syövyttävää
Ärsyttää silmiä ja ihoa
Ärsyttää hengityselimiä
Ärsyttää ihoa
Vakavan silmävaurion vaara

Valmistajan toimittama englanninkielinen käyttöturvallisuustiedote.
Päiväys:
29.11.2006

Versio: 1
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