
Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista), liitteen II vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

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

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Jakelija

1.4 Hätäpuhelinnumero

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Glosser Fresh Clean-Up Wipes

18.09.2012

30.06.2020

Glosser Fresh Clean-Up Wipes

122210

Auton hoitoaine.

Yleiskäyttöinen puhdistusaine - myös istuinten tekstiiliosien ja
mattojen puhdistuksen

CIFAB Trading AB

Klippan 1A

SE-414 51

Göteborg

Ruotsi

+46 31 513330

info@cifab.se

www.cifab.se

Puhelin: Avoinna 24 h/vrk
0800 147 111 (maksuton)
09 471 977 (normaalihintainen puhelu)
Kuvaus: Myrkytystietokeskus

Julkaisupäivä

Tarkistuspäivä

Kauppanimi

Tuotekoodi

Tuoteryhmä

Aineen/seoksen käyttö

Yrityksen nimi

Postiosoite

Postinumero

Paikkakunta

Maa

Puhelin

Sähköposti

Verkkosivu

Hätänumero
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KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

2.2. Merkinnät

2.3. Muut vaarat

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti: Ei luokiteltu.

Sisältö Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 nojalla
annettuna pesuaineista:, Säilytysaineet:, 2-Fenoksietanoli, Hajuvedet

Tuotetta ei tarvitse merkitä EU-direktiivien tai vastaavien kansallisten säädösten
mukaan.

Seos ei täytä nykyisiä PBT-kriteerejä (Persistent, Bioaccumulative and Toxic =
Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen) tai vPvB-kriteerejä (very Persistent and very
Bioaccumulative = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä).

Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Sisältö Huomautuksia
Sisältö Euroopan
parlamentin ja
neuvoston asetuksen
(EY) N:o 648/2004
nojalla annettuna
pesuaineista:
Säilytysaineet:
2-Fenoksietanoli CAS-numero: 122-99-6

EY-numero: 204-589-7
Indeksinumero:
603-098-00-9

Acute tox. 4; H302;
Eye Irrit. 2; H319;

< 0,5 %

Hajuvedet

H-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16.

Epävarmoissa tapauksissa on otettava yhteys lääkäriin.

Raitis ilma. Otettava yhteys lääkäriin, jos oireita ilmenee.

Riisu saastuneet vaatteet. Pese iho saippualla ja vedellä. Otettava yhteys
lääkäriin, jos oireita ilmenee.

Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi
tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos oireita esiintyy, ota yhteys lääkäriin.

Huuhtele suu perusteellisesti. Juo paljon vettä. Nestettä ei koskaan saa antaa
tajuttomalle.
Ei saa oksennuttaa. Hakeuduttava lääkärin hoitoon, jos nielty suuria määriä.

CLP-luokitus, kommentteja

Etiketin tiedot

Muut huomautukset merkinnöistä
(CLP)

PBT / vPvB

Huomautuksia aineosista

Yleistä

Hengitystiet

Ihokosketus

Silmäkosketus

Nieleminen
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4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat
ohjeet

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

Ei odoteta merkittäviä oireita.

Pitkäaikainen kosketus saattaa rasvanpoistua ihoa.

Oireiden mukainen hoito.

Kaikkia tavallisia palonsammutusaineita voidaan käyttää. Valitaan ympäröivän
palavan materiaalin mukaisesti.

Tämä tuote ei ole luokiteltu syttyväksi.

Voivat sisältää, mutta eivät rajoitu näihin: Hiilidioksidia (CO2). Hiilimonoksidia
(CO).

Käytä raitisilmanaamaria sammutustyössä. Tilojen tyhjentämisen aikana
käytetään hyväksyttyä naamaria.

Tulelle alttiit säiliöt siirrettävä välittömästi tai jäähdytettävä niitä vedellä.
Saastunut sammutusvesi on kerättävä erilleen eikä sitä saa laskea viemäriin.
Sammutusveden jatkokäsittely on hoidettava paikallisten viranomaisten
määräysten mukaan.

Ei tietoa saatavilla.

Vältä päästämästä ympäristöön.

Valumat on kerättävä.

Katso myös kohdat 8 ja 13.

Välittömät oireet ja vaikutukset

Viivästyneet oireet ja vaikutukset

Muut tiedot

Soveltuvat sammutusaineet

Palo- ja räjähdysvaarat

Vaaralliset palamistuotteet

Henkilösuojaimet

Muut tiedot

Henkilökohtaiset varotoimet

Ympäristövarotoimet

Puhdistusmenetelmät

Muita ohjeita
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7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Suojaavat toimenpiteet

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

Turvallisen varastoinnin olosuhteet

7.3 Erityinen loppukäyttö

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Silmien tai kasvojen suojaus

Käsien suojaus

Ihonsuojaus

Varottava joutumista silmiin sekä pitkäaikaista ihokosketusta.
Pidä säiliö tiiviisti suljettuna.

Pese kädet valmisteen käytön jälkeen.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Säilytettävä tiiviisti suljetussa alkuperäispakkauksessa.

Varastoidaan erillään: Elintarvikkeista ja rehuista.

Katso kohta 1.2.

Ei sisällä aineita, joille on annettu HTP-arvoja
Viitteet (lait/määräykset): HTP-arvot 2018. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet.

Ei yleensä tarpeen.
Käytettävä suojalaseja jos on silmäkosketuksen vaara.

Työpaikalla on oltava silmäsuihku. Joko kiinteä, juomavesiverkkoon liitetty
silmäsuihkuyksikkö (mieluiten lämmitetyllä vedellä), tai siirrettävä,
kertakäyttöinen yksikkö (silmähuuhtelupullo).

Ei yleensä edellytetä.
Pitkäaikaisessa tai toistuvassa ihokosketuksessa käytettävä suojakäsineitä.

Esim. Luonnonkumi tai muovi. Nitriili. Butyylikumi. Neopreeni.
Polyvinyylikloriidista (PVC).

Arvo: > 60 min
Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.

Arvo: ≥ 0,11 mm
Huomautukset: Ei määritelty valmistajan puolta.

Käsittely

Ohjeita yleiseen työhygieniaan

Varastointi

Huomioita varastoinnista

Erityiset käyttötavat

Muut tiedot raja-arvoista

Silmien suojaus

Silmien lisäsuojaus

Käsien suojaus

Soveltuvat materiaalit

Läpitunkeutuvuusaika

Käsineen materiaalin paksuus
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Hengityksensuojaus

Asianmukainen ympäristön altistumisen hallinta

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

9.2 Muut tiedot

Muut fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Normaalit työvaatteet.

Ei yleensä edellytetä.

Estä vuotoa pääsemästä vesi- ja viemäriverkostoon sekä saastuttamasta maata
ja kasvustoa.

Kosteuspyyhe. Alla olevat arvot koskevat pyyhkeissä olevaa nestettä.

Väritön.

Mieto tuoksu. Hajustettu.

Huomautukset: Ei määritetty.

Huomautukset: Ei määritetty.

Huomautukset: Ei määritetty.

Huomautukset: Ei määritetty.

Huomautukset: Ei palavaa.

Huomautukset: Ei määritetty.

Ei sovelleta, katso leimahduspistettä.

Huomautukset: Ei relevantti.

Huomautukset: Ei määritetty.

Huomautukset: Ei määritetty.

Huomautukset: Ei määritetty.

Liukoinen.

Huomautukset: Ei määritetty.

Huomautukset: Ei määritetty.

Huomautukset: Ei määritetty.

Huomautukset: Ei määritetty.

Ei ole räjähtävä.

Ei hapettava.

Lisätietoja ei ole saatavilla.

Ihon suojaus (muualla kuin
käsissä)

Hengityksensuojaus

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Olomuoto

Väri

Haju

Hajukynnys

pH

Sulamispiste / sulamisalue

Kiehumispiste ja -alue

Leimahduspiste

Haihtumisnopeus

Syttyvyys

Räjähdysraja

Höyrynpaine

Höyryn tiheys

Suhteellinen tiheys

Vesiliukoisuus

Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/
vesi

Itsesyttymislämpötila

Hajoamislämpötila

Viskositeetti

Räjähtävyys

Hapettavuus

Huomautukset
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

10.4 Vältettävät olosuhteet

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Muut terveysvaaroja koskevat tiedot

Testituloksia ei ole käytettävissä.

Stabiili normaaleissa lämpötiloissa ja ohjeenmukaisessa käytössä.

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Ei tiedetä.

Ei erityisiä.

Ei tarpeen normaaleissa olosuhteissa. Katso myös kohta 5.2.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Reaktiivisuus

Stabiilisuus

Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

Vältettävät olosuhteet

Vältettävät materiaalit

Vaaralliset hajoamistuotteet

Välittömän myrkyllisyyden arviointi

Ihosyövyttävyyden / ihoärsytyksen
arviointi

Silmävaurion / -ärsyttävyyden
arviointi

Hengitysteiden herkistymisen
arviointi

Ihon herkistymisen arviointi

Mutageenisuuden arviointi

Syöpävaarallisuuden arviointi

Lisääntymismyrkyllisyyden
arviointi

Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - kerta-altistuminen,
luokitus

Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - toistuva altistuminen,
luokitus
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Altistumisen oireet

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

12.3 Biokertyvyys

12.4 Liikkuvuus maaperässä

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Ei tunneta.

Pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa kuivan ihon.

Ei odoteta merkittäviä oireita.

Silmäkosketus voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä. Voi aiheuttaa ohimenevää
silmien ärsytystä.

Tuote ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi.

Tuotteen hajoavuudesta ei ole tietoja.

Tuotteen ei odoteta olevan biokertyvää.

Tuote sisältää aineita, jotka ovat vesiliukoisia ja jotka voivat levitä
vesiympäristössä.

Ei luokiteltu PBT/vPvB:nä voimassa olevien EU-kriteerien mukaan

Ei tunnettuja.

Hävitetään tai poltetaan paikallisten sääntöjen mukaan.
EWC-n (European Waste Catalogue) mukaan jätekoodit eivät ole tiettyä tuotetta,
vaan tiettyä käittötakoitusta vastaavia. Käyttäjän tulee määritellä jätekoodit,
mieluiten keskustellen jätehuoltoviranomaisten kanssa.

Tyhjät ja puhdistetud pakkaukset toimitetaan kierrätettäviksi.

Eurooppalainen jätekoodi (EWC): 200130 muut kuin nimikkeessä 20 01 29
mainitut pesu- ja puhdistusaineet

Aspiraatiovaaraluokituksen
arviointi

Jos nielty

Jos ihokontakti

Jos tuotetta hengitetty

Jos roiskeita silmiin

Ekotoksisuus

Pysyvyys ja hajoavuus,
huomautuksia

Biokertyvyyspotentiaali

Liikkuvuus

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Muut haittavaikutukset,
huomautuksia

Asianmukaiset
hävittämismenetelmät, tuote

Asianmukaiset
hävittämismenetelmät, saastunut
pakkaus

Eurooppalainen jätekoodi (EWC)
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KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

14.4 Pakkausryhmä

14.5 Ympäristövaarat

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

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

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi: Ei

Ei saa tyhjentää viemäriin.

Ei

Ei relevantti.

Ei relevantti.

Ei relevantti.

Ei

Ei relevantti.

Ei relevantti.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18
päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista,
lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus numero 1272/2008 16.12.2008
annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta,
merkinnöistä ja pakkaamisesta, myöhempine muutoksineen.
Vaarallisten aineiden kuljetuksesta (VAK) annetussa laissa (719/1994).
Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 jäteluetteloliitteineen.
Euroopan parlamentin ja neuvoston pesuaineasetus (648/2004/EY).

Ei

Muut tiedot

Tuote luokiteltu vaaralliseksi

Huomautukset

Huomautukset

Huomautukset

IMDG:n mukainen merta
saastuttava aine

Käyttäjän erityiset
varotoimenpiteet

Saasteluokka (pollution category)

Viitteet (lait/määräykset)

Kemikaaliturvallisuusarviointi on
tehty
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KOHTA 16: Muut tiedot

H302 Haitallista nieltynä.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

EJL-koodi: Euroopan jäteluettelon mukainen koodi
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen).
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (Erittäin pysyvä ja erittäin
kertyvä).

Merkittävät muutokset edelliseen versioon on merkitty vasempaan reunukseen
pystyviivoilla.

1

Teknologisk Lab Stockholm AB, joka on Kiwa Teknologisk tytäryhtiö/ Milvi Rohtla

Käytettyjen H-lausekkeiden
luettelo (kohdissa 2 ja 3)

Käytetyt lyhenteet

Muutokset edelliseen versioon
(lisäykset, poistot tai tarkistukset)

Versio

Laatija
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