Käyttöturvallisuustiedote
ILVES KIINAN PUUÖLJY
KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi:

ILVES KIINAN PUUÖLJY

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Suositellut käytöt:

Puuöljy

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Toimittaja
Yritys:

Tukkuliike Kokkonen OY

Osoite:

Läntinen teollisuuskatu 18

Postinumero:

02920 ESPOO

Maa:

SUOMI

Puhelin:

(09) 345 5026

1.4 Hätäpuhelinnumero
+358 9 471 977 (Myrkytystietokeskus) Toimimattaja tai Valmistaja: +358 (0)9 345 50 21

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
CLP-luokitus:

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi aineiden ja seosten luokitusta ja merkintää koskevien
säännösten mukaisesti.

2.2 Merkinnät
Täydentävät tiedot
Sisältää 3-jodi-2-propynyylibutyyli-karbamaatti, 2-Butanonioksiimi. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. /
Innehåller 3-Jod-2-propynylbutylkarbamat, 2-butanonoxim. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH208

2.3 Muut vaarat
Tung oil saastuneet materiaalit kuten siivousliinat ja paperipyyhkeet saattavat syttyä itsestään käytön jälkeen ja ne tulee
varastoida nimettyyn tulenkestävään, tiukasti itsestään sulkeutuvalla kannella varustettuun astiaan.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.2 Seokset
Aine
Hydrocarbons,
C10-C13, nalkanes,
isoalkanes,
cyclics, < 2%
aromatics

CAS-numero

-

EY-numero

918-481-9

REACH-rek.nro

01-211945727339-xxxx

Pitoisuus

< 50%

Muistiinpanot

CLP-luokitus

Asp. Tox. 1;H304
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3-jodi-2propynyylibutyyli- 55406-53-6
karbamaatti

259-627-5

< 0,25%

Acute Tox. 4;H302
Skin Sens. 1;H317
Eye Dam. 1;H318
Acute Tox. 3;H331
STOT RE 1;H372
Aquatic Acute 1;H400
Aquatic Chronic 1;H410

2Butanonioksiimi

202-496-6

< 0,2%

Acute Tox. 4;H312
Skin Sens. 1;H317
Eye Dam. 1;H318
Carc. 2;H351

96-29-7

H-lausekkeiden sanamuoto, katso osa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Sisäänhengitys:

Mene raittiiseen ilmaan. Tunnettaessa jatkuvaa pahoinvointia hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Nieltynä:

Ei saa oksennuttaa. Jos oksentaminen tapahtuu, pidä päätä matalalla niin, että vatsansisältö ei pääse alas keuhkoihin. Hakeuduttava heti lääkärin hoitoon.

Ihokosketus:

Poista saastuneet vaatteet. Pese iho vedellä ja saippualla.

Silmäkosketus:

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.

Yleistä:

Lääkärin hoitoon hakeuduttaessa mukana on oltava käyttöturvallisuustiedote tai -etiketti.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Suuret pitoisuudet sekä usein toistuva altistuminen voivat aiheuttaa päänsärkyä, väsymystä, huimausta ja
keskittymisvaikeuksia. Pitkittynyt ihokosketus voi aiheuttaa punoitusta ja ärsytystä. Roiske silmissä: Lyhytaikainen ärsytys.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei erityisiä suosituksia

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
5.1 Sammutusaineet
Soveltuvat sammutusaineet:

Sammuta jauheella, vaahdolla, hiilidioksidilla tai vesisumulla.

Soveltumattomat
sammutusaineet:

Älä ruiskuta vedellä, koska se voi aiheuttaa palon leviämisen.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tuote hajoaa palaessaan tai kun sitä kuumennetaan korkeaan lämpötilaan, ja se voi muodostaa syttyviä tai myrkyllisiä kaasuja.
Tung oil saastuneet materiaalit kuten siivousliinat ja paperipyyhkeet saattavat syttyä itsestään käytön jälkeen ja ne tulee
varastoida nimettyyn tulenkestävään, tiukasti itsestään sulkeutuvalla kannella varustettuun astiaan.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Estä Saastunut sammutusvesi pääsy viemäreihin. Käytettävä hengityslaitetta ja muita suojavarusteita.
Muut tiedot:

Palon läheisyydessä oleva säiliö tulee siirtää tai jäähdyttää vedellä.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Muu kuin
pelastushenkilökunta:

Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. (tiedot 8 kohdassa)
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Muu kuin
pelastushenkilökunta:

Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. (tiedot 8 kohdassa)

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön, eikä maaperään.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Vuotanut aine kootaan ja imeytetään hiekan tai muun absorboivan palamattoman materiaalin
avulla ja siirretään tarkoitukseen sopiviin jätesäiliöihin. Tung oil saastuneet materiaalit kuten siivousliinat ja paperipyyhkeet
saattavat syttyä itsestään käytön jälkeen ja ne tulee varastoida nimettyyn tulenkestävään, tiukasti itsestään sulkeutuvalla
kannella varustettuun astiaan.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7. Katso suojavälineiden tyyppi kohdasta 8. Katso hävittämisohjeet kohdasta
13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi
7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Älä hengitä höyryjä. Älä syö, juo tai tupakoi työskentelyn aikana. Tung oil
saastuneet materiaalit kuten siivousliinat ja paperipyyhkeet saattavat syttyä itsestään käytön jälkeen ja ne tulee varastoida
nimettyyn tulenkestävään, tiukasti itsestään sulkeutuvalla kannella varustettuun astiaan.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Säilytettävä turvallisesti ja lasten ulottumattomissa. Säilytettävä tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa. Säilytetään hyvin
tuuletetussa paikassa poissa sytytyslähteiden läheltä.

7.3 Erityinen loppukäyttö
Tuotteen tunnistetut käytöt on määritetty kohdassa 1.2. KOHTA 8:

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
8.2 Altistumisen ehkäiseminen
Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet:

Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia
käytettäessä.

Henkilösuojaimet, silmien tai
kasvojen suojaus:

Käytä suojalaseja suojaamaan mahdollisilta roiskeilta.

Henkilösuojaimet, käsien
suojaus:

Suorassa ihokosketuksessa on käytettävä suojakäsineitä: Materiaalin tyyppi: Nitriilikumi/
Neopreenikumi.

Henkilösuojaimet, hengityksen Käytä hengityssuojainta mikäli ilmanvaihto on riittämätön.
suojaus:

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Muuttuja
Olomuoto
Väri
Haju

Arvo/yksikkö
Neste
Meripihkanvärinen
Liuotin
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Liukoisuus
Räjähtävyys
Hapettavat ominaisuudet

Vesiliukoisuus: Liukenematon
Ei tietoja
Ei tietoja

Muuttuja
pH (käyttöliuos)
pH (konsentraatti)
Sulamislämpötila
Jäätymispiste
Kiehumispiste ja kiehumisalue
Leimahduspiste
Haihtumisnopeus
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)
Syttyvyysrajat
Räjähdysraja
Höyrynpaine
Höyryntiheys
Suhteellinen tiheys
Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi
Itsesyttymislämpötila
Hajoamislämpötila
Viskositeetti
Hajukynnys

Arvo/yksikkö
Ei tietoja
Ei tietoja
Ei tietoja
> 61 °C
Ei tietoja
Ei tietoja
Ei tietoja
Ei tietoja
Ei tietoja
Ei tietoja
Ei tietoja
Ei tietoja
Ei tietoja
Ei tietoja
Ei tietoja
Ei tietoja
Ei tietoja
Ei tietoja

Huomiot

Arvo/yksikkö
>20,5 mm2/s

Huomiot

9.2 Muut tiedot
Muuttuja
Kinematic viscosity

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1 Reaktiivisuus
Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen ainesosille.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili suositelluissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tunnettuja.

10.4 Vältettävät olosuhteet
Suojeltava lämmöltä, kipinöiltä ja avotulelta. Tung oil saastuneet materiaalit kuten siivousliinat ja paperipyyhkeet saattavat
syttyä itsestään käytön jälkeen ja ne tulee varastoida nimettyyn tulenkestävään, tiukasti itsestään sulkeutuvalla kannella
varustettuun astiaan.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tunnettuja.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
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Hajoaminen lämmön vaikutuksesta ja palaminen voivat vapauttaa hiilen oksideja ja muita myrkyllisiä kaasuja tai höyryjä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta:

Kaasu/höyry suurina pitoisuuksima voi ärsyttää hengityselimiä. Korkeiden höyrypitoisuuksien
hengittäminen voi aiheuttaa oireita, kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia
ja oksentelua.

Ihosyövyttävyys/ärsytys:

Pitkäaikainen altistuminen voi kuivattaa ihoa. Pitkittynyt ihokosketus voi aiheuttaa punoitusta
ja ärsytystä.

Vakava silmävaurio/silmäärsytys:

Roiskuminen silmiin voi aiheuttaa kirvelyä/ärsytystä.

Hengitysteiden tai ihon
herkistyminen:

Tuote sisältää pieniä määriä ainesosaa 2-Butanonioksiimi. Allergiset henkilöt voivat saada
tuotteesta allergisen reaktion. Tuote sisältää pieniä määriä ainesosaa IPBC (3-iodo-2propynyl butylcarbamate Cas-nr 55406-53-6 ). Allergiset henkilöt voivat saada tuotteesta
allergisen reaktion.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
12.1 Myrkyllisyys
Ei dokumentoidaan

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Ei dokumentoidaan

12.3 Biokertyvyys
Ei dokumentoidaan

12.4 Liikkuvuus maaperässä
Ei dokumentoidaan

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Haihtuva orgaaninen yhdiste (VOC). Voi aiheuttaa fotokemiallista otsoninmuodostusta.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
Vuotanut aine ja jäte kootaan suljettuihin, tiiviisiin säiliöihin ja toimitetaan paikalliselle ongelmajätelaitokselle. Tung oil
saastuneet materiaalit kuten siivousliinat ja paperipyyhkeet saattavat syttyä itsestään käytön jälkeen ja ne tulee varastoida
nimettyyn tulenkestävään, tiukasti itsestään sulkeutuvalla kannella varustettuun astiaan.
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Jäteluokitus:

"Annettu EWC-koodi on vain ehdotus; käyttäjä valitsee sopivan EWC-koodin." 08 01 11*
maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita 20 01
27* maalit, painovärit, liimat ja hartsit, jotka sisältävät vaarallisia aineita 15 01 10*
pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia

KOHTA 14: Kuljetustiedot
14.1 YK-numero:
14.2 Kuljetuksessa käytettävä
virallinen nimi:
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

Ei sovellettavissa.
Ei sovellettavissa.

14.4 Pakkausryhmä:
14.5 Ympäristövaarat:

Ei sovellettavissa.
Ei sovellettavissa.

Ei sovellettavissa.

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle
Ei mitään.

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
Ei sovellettavissa.
Muut tiedot:

Tuote ei kuulu kansainvälisiin sääntöihin vaarallisten aineiden kuljettamisesta (IMDG, IATA,
ADR / RID).

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Muut tiedot:

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Myyjää koskevat muistiinpanot: Käyttöturvallisuustiedote on koottu valmistelun aikana käytössä olleiden tietojen pohjalta.

Luettelo olennaisista H-lausekkeista
H302
H304
H312
H317
H318
H331
H351
H372
H400
H410
Asiakirjan kieli:

Haitallista nieltynä.
Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
Haitallista joutuessaan iholle.
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Myrkyllistä hengitettynä.
Epäillään aiheuttavan syöpää.
Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
FI
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