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· Tuotetunniste 

· Kauppanimike: ZZ-Fire Protection Foam 2K NE 

 
· Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 

  Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla. 

· Aineen / valmisteen käyttö: 

  Palotekninen palonestoaine 

· Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 
· Valmistaja/toimittaja: 

 
  Maahantuoja / Jakelija: 

  PK-Tuote Oy 
  Karjalankatu 10 
  01850 LOHJA 

  Puhelin: +358 44 976 1179 

  Y-tunnus: 2610874-9 
  E-mail: satu@pktuote.fi 
  www: pktuote.fi 
  Y-tunnus: 2610874-9 
  Hätäpuhelinnumero: Myrkytystietokeskus 09 471 977, Yleinen hätänumero 112 

· Hätäpuhelinnumero: Hätänumero: 112 

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 

 
 
 
 

· Aineen tai seoksen luokitus 
 
· Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti:  

 Välitön myrkyllisyys, Luokka 4                         H332: Haitallista hengitettynä. 
Ihoärsytys, Luokka 2                                         H315: Ärsyttää ihoa. 
Silmä-ärsytys, Luokka 2                                    H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 
Herkistyminen hengitysteitse, Luokka 1            H334: Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai                        
                                                                                     hengitysvaikeuksia. 
Ihon herkistyminen, Luokka 1                            H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 
Syöpää aiheuttavat vaikutukset, Luokka 2        H351: Epäillään aiheuttavan syöpää. 
Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta altistuminen, H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. 
Luokka 3, Hengityselimet 
Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva                H373: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. 
altistuminen, Luokka 2 
 
· Luokitus direktiivin 67/548/ETY tai direktiivin 1999/45/EY mukaisesti  

  Haitallinen                                             R20: Terveydelle haitallista hengitettynä. 
                                                                R48/20: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa   
                                                                              terveydelle hengitettynä. 
Syöpää Aiheuttava Ryhmä 3                   R40: Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa. 
 
Herkistävä                                                R42/43: Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 
 
Ärsyttävä                                                  R36/37/38: Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. 
 
· Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti ¨ 

 
Varoitusmerkit :  

                                       
Huomiosana :         Vaara 
 
Vaaralausekkeet : H315 Ärsyttää ihoa. 
                              H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 
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                              H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 
                              H332 Haitallista hengitettynä. 
                              H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. 
                              H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. 
                              H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. 
                              H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. 
 
Turvalausekkeet : Ennaltaehkäisy: 

                             P260 Älä hengitä pölyä/ savua/ kaasua/ sumua/ höyryä/ suihketta. 
                             P280 Käytä suojakäsineitä/ suojavaatetusta/silmiensuojainta/ kasvonsuojainta. 
                             P284 Käytä hengityksensuojainta.  

               
              Pelastustoimenpiteet: 

                             P304 + P340 + P312 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista                               
                             vaivaton hengitys. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. 
                             P308 + P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. 
                             P362 + P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. 
 
Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet: 

o Difenyylimetaanidi-isosyanaatti, isomeerit ja homologit 
 
· Lisämerkinnät: 

  EUH204 Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. 

· Muut vaarat 

Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä 
(PBT) tai erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. 

 

 
 
 

· Kemialliset ominaisuudet: Seokset 

· Selostus:  

  Vaaraa aiheuttavat aineosat 
 

Aineen nimi CAS Nro. Luokitus (1272/2008/EC) Luokitus 
(67/548/EEC) 

Pitoisuus (%) 

Difenyylimetaanidiisosyanaatti, 
isomeerit ja 
homologit 

9016-87-9 Acute Tox. 4; H332 
Skin Irrit. 2; H315 
Eye Irrit. 2; H319 
Resp. Sens. 1; H334 
Skin Sens. 1; H317 
Carc. 2; H351 
STOT SE 3; H335 
STOT RE 2; H373 

Xn; R20-R48/20 
Xi; R36/37/38 
Carc.Cat.3; R40 
R42/43 

10 - 30 % 

acid, 12 hydroksisteariinihappo 
ja 1,2- etaanidiamiini 

907-495-0 Aquatic Chronic 3; H412 R52 < 10 % 

· Lisätietoja:  

  Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16. 

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 
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· Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 
 
· Erityiset ohjeet: 

  Myrkytysoireet saattavat ilmetä vasta useiden tuntien kuluttua. Otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos esiintyy allergisia          
  oireita, erityisesti hengityselimissä. Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin   
  hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). Ensiavun antajan on suojattava itsensä. Siirrettävä pois vaaralliselta  
  alueelta. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi. 

Hengitettyä: 

  Jos tuotetta on hengitetty, potilas on siirrettävä raittiiseen ilmaan. Kutsu lääkäri välittömästi. Potilas pidetään lämpöisenä ja  
  levossa. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Jos hengitys on vaivalloista, potilaalle annetaan happea. 

· Ihokosketuksessa: 

  Kutsu lääkäri välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, ihoa on huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä. EI SAA   
  käyttää liuottimia tai ohentimia. 
 
 
· Silmäkosketus: 

  Suojaa terve silmä. Poistettava mahdolliset piilolasit, mikäli se onnistuu vaivatta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi 
  runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. 

· Nieltynä:  

  Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Jos nielty: Ei saa oksennuttaa.   
  Mikäli henkilö oksentaa ollessaan selinmakuulla, on hänet käännettävä kyljelleen. 

· Ohjeita lääkärille: 

· Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

  Tietoja ei ole käytettävissä. 

· Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: 

  Tietoja ei ole käytettävissä 

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 

 

 
 
 

· Sammutusaineet 
 
· Sopivat sammutusaineet: 

   Hiilidioksidi (CO2), Vesiruisku, Jauhe, Vaahto 
 
· Sopimattomat sammutusaineet: 

   Suuritehoinen paloruisku 

· Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat  
· Erityiset altistumisvaarat tulipalossa: 

   Älä käytä suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajoittaa ja levittää tulipaloa. Palossa muodostuneet vaaralliset   
   hajoamistuotteet (ks. kohta 10). Altistuminen hajoamistuotteille saattaa olla terveydelle vaarallista. 

· Palontorjuntaa koskevat ohjeet 
            · Erityiset palomiesten suojavarusteet: 

              Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. 
 
            · Lisätietoja: 

              Standardimenettely kemikaalien tulipaloja varten. Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä. Vältettävä tulipalossa   
              ja/tai räjähdyksessä syntyvän savun hengittämistä. Vesisuihkua voidaan käyttää avaamattomien säiliöiden jäähdyttämiseen.   
             Saastunut sammutusvesi on kerättävä erilleen eikä sitä saa laskea viemäriin. Tulipalon jäännöksien ja saastuneen   
             sammutusveden jatkokäsittely on hoidettava paikallisten viranomaisten määräysten mukaan. 

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 
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· Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa: 

  Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Varottava kemikaalin       
joutumista iholle ja silmiin. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Henkilökunta on välittömästi   
evakuoitava turvallisille alueille. Vältettävä höyryn tai sumun hengittämistä. 

· Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: 

  Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. Jos tuote likaa   
jokia ja järviä tai viemäreitä, on ilmoitettava vastaaville viranomaisille. 

· Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: 

  Kerätään talteen inerttiin huokoiseen aineeseen (esim. hiekka, silikageeli, happoasitova aine, yleinen sideaine, sahanpuru).        
Ei saa huuhdella vedellä. Puhdistettava likaantunut pinta huolellisesti. 

· Viittaukset muihin kohtiin: 

  Katso kappaleet: 7, 8, 11, 12 ja 13 

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 

 

 
· ·  

·Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 
 
 
· Turvallisen käsittelyn ohjeet: 

   Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8. Käytettävä kohdepoistoa käytön yhteydessä. Ei saa hengittää höyryjä tai   
   ruiskutussumua. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käsiteltävä varovasti. Henkilöitä, joilla on  
   ihoallergiavaikeuksia tai astmaa, allergiaa, kroonisia tai uusiutuvia hengityselinsairauksia, ei tule laittaa työskentelemään   
   mihinkään työvaiheeseen, jossa tätä seosta käytetään. 
 
· Turvallisen käsittelyn ohjeet: 

   Normaalit toimenpiteet tulipalon ehkäisemiseksi. 
 
· Pölyräjähdysluokka: 

   Ei määritettävissä 

· Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet: 

   Varastoidaan tilassa, johon on pääsy ainoastaan valtuutetuilla henkilöillä. Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Säilytettävä   
   hyvin ilmastoidussa paikassa. Pakkausta ei saa sulkea ilmatiiviisti. 
   Varastointi lämpötila 10 °C - 35 °C. 
   Vältettävä hapettavia aineita. 
   Tuotetta ei saa päästää kosketuksiin veden kanssa varastoinnin aikana. 
   Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti. 

· Erityinen loppukäyttö: 

  Tietoja ei ole käytettävissä 

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

 

 
· Valvontaa koskevat muuttujat: 
 

Aineen nimi CAS Nro. Valvontaa koskevatmuuttujat Peruste Päivämäärä 

Difenyylimetaanidiisosyanaatti, 
isomeerit ja homologit 

9016-87-9 HTP-arvot 15 min: 0,035 mg/ m3, FI OEL 9.12.2011 

 

Muut raja-arvot: katso kappale 16 

· Altistumisen ehkäiseminen: 
  Tekniset torjuntatoimenpiteet   

  Noudata annettuja tietoja kohdassa 7. 
  Riittävä paikallinen ilmanvaihto, työskentely paikassa jossa höyryt poistetaan erillisellä   

             poistoimurilla. 
             
           · Silmien tai kasvojen suojaus: 

             Tiiviisti asettuvat suojalasit. 

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 
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           · Ihonsuojaus: 

             Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Kehon suojaus valitaan työpaikalla olevan vaarallisen aineen määrän ja pitoisuuden   
             mukaan. 
 
           · Käsien suojaus: 

              EN 374: Läpäisyaika > 480 min 
              Materiaali : butyylikumi Käsineen paksuus : 0,5 mm  

      Nitriittikumi Käsineen paksuus : 0,35 mm 
      PVC Käsineen paksuus : 0,5 mm 
       

              Kemikaalien suojakäsineet on valittava vaara-ainepitoisuuden ja -määrän mukaisesti työpaikkakohtaisesti Yllämainittujen   
              suojakäsineiden kemikaalien kestävyydestä on suositeltavaa neuvotella käsineiden valmistajan kanssa            

             

           · Hengityksensuojaus: 

             Höyrynmuodostuksen esiintyessä on käytettävä hyväksytyllä suodattimella varustettua hengityslaitetta. Yhdistetyllä   
             höyry/hiukkassuodattimella varustettu hengityslaite (EN 141). Tuotetta ei pidä käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto,   
             ellei käytetä asianmukaisella kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta (esimerkiksi standardin EN 14387 mukainen   
             A1-tyyppi). Hiukkassuodattimella P2 varustettu puolinaamari (Eurooppalainen normi EN 143). 

           · Ympäristöaltistumisen torjuminen: 

             Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin.  
             Jos tuote likaa jokia ja järviä tai viemäreitä, on ilmoitettava vastaaville viranomaisille. 

 

 
 
 

· Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot: 
 

Olomuoto  Neste 

Väri punaruskea 

Haju luonteenomainen 

Hajukynnys Ei tiedossa 

pH  Ei määritettävissä  

Sulamis- tai jäätymispiste Ei tiedossa 

Kiehumispiste ja kiehumisalue Ei tiedossa 

Leimahduspiste Ei tiedossa 

Haihtumisnopeus Ei tiedossa 

Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ei tiedossa 

Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja Ei tiedossa 

Höyrynpaine < 0,00001 hPa ssä 25 °C 

Höyryntiheys Ei tiedossa 

Suhteellinen tiheys 1,3 g/mL 

Vesiliukoisuus hydrolysoituu 

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei tiedossa 

Itsesyttymislämpötila Ei tiedossa 

Hajoamislämpötila Ei tiedossa 

Viskositeetti, dynaaminen Ei määritettävissä 

Räjähtävyys Ei tiedossa 

Hapettavuus  Ei tiedossa 

Liuoteainepitoisuus: VOC (EY) Ei tiedossa 

 

· Muut tiedot: 

  Ei tietoa saatavilla. 

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 
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· Reaktiivisuus: 

  Ei tietoa saatavilla.  

· Kemiallinen stabiilisuus:  

  Ei tietoa saatavilla. 

· Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:  
· Stabiilisuus: 

  Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti. 
  Hiilidioksidin muodostuminen suljetuissa astioissa aiheuttaa ylipainetta ja siten särkymisriskin. Seos reagoi hitaasti 
  veden kanssa muodostaen hiilidioksidia (CO2). 

· Vältettävät olosuhteet: 

  Suojattava kosteudelta. 

· Yhteen sopimattomat materiaalit: 

   Hapettavat aineet: Vesi 
   Vältettävät materiaalit: Hapot, Emäkset, Hapettavat aineet 
 
· Vaaralliset hajoamistuotteet: 

  Syaanivety (vetysyaanihappo), Typpioksidit (NOx), Ammoniakki 

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 

 

 
 
 

· Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista: 
   Välitön myrkyllisyys   
   Välitön myrkyllisyys suun kautta: 

   Tietoja ei ole käytettävissä  
   Välitön myrkyllisyys ihon kautta: 

   Tietoja ei ole käytettävissä 
 
   Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta: 

   Difenyylimetaanidi-isosyanaatti, isomeerit ja homologit:  LC50 : > 10 - 20 mg/l  
                                                                                            Koeilmakehä: höyry 
                                                                                            Altistumisaika: 4 h 
 
   Ihosyövyttävyys/ärsytys 

   Difenyylimetaanidi-isosyanaatti, isomeerit ja homologit: Ärsyttää ihoa voimakkaasti 
 
   Vakava silmävaurio/ärsytys   

   Difenyylimetaanidi-isosyanaatti, isomeerit ja homologit: Ärsyttävä 
   
   Hengitysteiden tai ihon herkistyminen 

   Herkistyminen: Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 
     
   Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset   

   Ei tietoa saatavilla.  
 
   Syöpää aiheuttavat vaikutukset 
   Huomautuksia Difenyylimetaanidi-isosyanaatti, isomeerit ja homologit: Syöpää aiheuttavat vaikutukset:  

                                                                                                                     Epäillään olevan ihmiselle syöpää aiheuttavia aineita 
 
   Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset  

   Ei tietoa saatavilla. 
  
   Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen   

   Difenyylimetaanidi-isosyanaatti, isomeerit ja homologit: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. 
 
   Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen 

   Difenyylimetaanidi-isosyanaatti, isomeerit ja homologit: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa   
                                                                                           altistumisessa. 
 
   Aspiraatiovaara   

   Ei tietoa saatavilla.  
 

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 
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   Toksikologinen arviointi 

   Toksikologia, metabolia, jakautuminen: 
   Ei tietoa saatavilla. 
 
   Muut tiedot 

   Henkilöiden, jotka ovat allergisia isosyanaateille ja erityisesti niiden, jotka kärsivät astmasta tai muista hengityselinten   
   sairauksista, ei tulisi työskennellä isosyanaattien kanssa. 

 

 
 
 

· Myrkyllisyys: 

  Tietoja ei ole käytettävissä 

· Pysyvyys ja hajoavuus:  

  Tietoja ei ole käytettävissä 
 
· Biokertyvyys:  

  Tietoja ei ole käytettävissä 

· Liikkuvuus maaperässä: 

  Ei tietoa saatavilla.  

· PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: 

  Tämä aine/seos ei sisällä komponentteja, joiden katsotaan olevan joko pysyviä, bioakkumuloituvia ja myrkyllisiä (PBT) tai   
  erittäin pysyviä ja erittäin bioakkumuloituvia (vPvB) 0,1 %:n tai korkeammilla tasoilla. 
 
· Muut haitalliset vaikutukset: 

  Vesistövaarallisuusluokka 2 - vettä vaarantava. 
  Tuotetta tulee käsitellä huolellisesti, eikä saa päästää maaperään, viemäriin tai vesistöön. 

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 

 

 
 
 

· Jätteiden käsittelymenetelmät: 

  Jätteiden käsittely: 
  Paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti. Jätettä ei saa päästää viemäriin. Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä 
  ongelmajätteenä. Ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Käyttäjän tulee määritellä jätekoodit sillä perusteella, millä 
  menetelmällä tuotetta on käsitelty. 
 
Seuraavat jätekoodit ovat vain ehdotuksia: 
Jätekoodi (käyttämätön tuote): 080501, isosyanaattijätteet  
Jätekoodi (käytetty tuote): 080501, isosyanaattijätteet 
Jätekoodi (puhdistamaton pakkaus): 150110, pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden                      
                                                           saastuttamia. 
 
Huomautus:  

Tyhjät säiliöt on toimitettava hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen kierrätystä tai hävittämistä varten. 
Hävitettävä kuten käyttämätön tuote. 

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 

 

 
 
 

· YK-numero: 

  Ei vaarallisuusluokitusta kuljetusmääräysten mukaan. 

· Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi:  

  Ei tietoa saatavilla. 

· Kuljetuksen vaaraluokka:  

  Ei vaarallisia aineita 

· Pakkausryhmä: 

  Ei vaarallisia aineita.  

· Ympäristövaarat: 

  Ei vaarallisia aineita.  

· Erityiset varotoimet käyttäjälle: 

  katso kohdat: 6, 7 ja 8 

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT 
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· Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 –sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti 

  Ei koske toimitettavaa tuotetta. 
 

 

 
 
 

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

  VOC: Direktiivi 1999/13/EY 0 %,VOC-pitoisuus pois lukien vesi: 0 g/l 
 
Seveso II – Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/105/EY vaarallisista aineista aiheutuvien 
suuronnettomuusvaarojen torjunnasta annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta: 
Päivämäärä: 2003 
Direktiivi 96/82/EY ei koske 
 
Seveso III: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvien 
suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta. 
Päivämäärä: 
Ei määritettävissä 
 
Kansallisia määräyksiä: 

Huomioitava työssä olevien nuorten ihmisten suojelua koskeva direktiivi 94/33/EY. 
Huomioitava raskaana olevien työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä koskeva direktiivi 92/85/ETY. 
 
Lisätietoja: 

Huolehdi jatkuvasta raikkaan ilman saannista sekä työskentelyn aikana että sen jälkeen. Tämän materiaalin työstöä ei saa 
teettää allergikoilla eikä henkilöillä, joilla on taipumusta kroonisiin hengitystiesairauksiin 
Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. 

· Kemikaaliturvallisuusarviointi:  

  Tietoja ei ole käytettävissä. 

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 

 

 
 
 

R-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 2 ja 3 

R20 Terveydelle haitallista hengitettynä. 
R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. 
R40 Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa. 
R42/43 Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 
R48/20 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa 
terveydelle hengitettynä. 
 
Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit. 

H315 Ärsyttää ihoa. 
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 
H332 Haitallista hengitettynä. 
H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. 
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. 
H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. 
H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. 
 
Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat 
ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä 
niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, 
jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä. 

KOHTA 16: MUUT TIEDOT 

 


