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Käyttöturvallisuustiedote 
 

KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 
 

1.1. Tuotetunniste 

 Tuotteen numero DB1016 
 Tuotteen nimi DET&RINSE 

   

 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei  
suositella 
  
Tunnistetut käytöt EMÄKSINEN UUNINPESUAINE 
  
Käyttöala SU 22 – AMMATTIKÄYTÖT 
  
Tuoteluokka/alaluokka PC35 – PESU- JA PUHDISTUSTUOTTEET (MUKAAN LUKIEN LIUOTINPOHJAISET TUOTTEET) 

  
Ympäristöpäästöluokka ERC8a 
  
Käytöt, joita ei suositella KAIKKIA KÄYTTÖJÄ, JOITA EI SELOSTETA TÄSSÄ TIEDOTTEESSA JA TEKNISISSÄ 

ASIAKIRJOISSA, TULEE PITÄÄ VIRHEELLISENÄ KÄYTTÖNÄ/KÄYTTÖNÄ, JOTA EI SUOSITELLA 
  

   

 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 

 Valmistaja/toimittaja UNOX S.p.A.  
 Katuosoite/Postilokero VIA MAJORANA, 22 
 Maatunnus/Postinumero/Paikka 35010 CADONEGHE  (PD)  

  ITALIA  

  Puh. +39 049 8657511 

  Faksi +39 049 8657511 

 Käyttöturvallisuustiedotteesta vastaavan 
 

 pätevän henkilön sähköpostiosoite Det&Rinse@unox.it 
 Tuotteen jakelija: Unox s.p.a.  

   

 1.4. Hätäpuhelinnumero 

 Tiedustelut hätätapauksessa: MILANO (CAV Ospedale Niguarda Cà Granda): Puh. +39 02 66101029  
NAPOLI (CAV Ospedale Cardarelli): Puh. +39 081 7472870 
ROMA (CAV Policlinico Gemelli): Puh. +39 06 3054343 
ROMA (CAV Policlinico Umberto I): Puh. +39 06 49978000 
PAVIA (CAV IRCCS Fondazione Maugeri): Puh. +39 0382 24444 
BERGAMO (CAV Ospedali Riuniti): Puh. +39 800 883300 
FIRENZE (CAV Ospedale Careggi): Puh. +39 055 7947819 

 

 KOHTA 2. Vaaran yksilöinti 
 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus 

 

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) (ja sen oikaisujen ja täydennysten) mukaan. Siten tuotteen 
käyttöturvallisuustiedotuksen on oltava asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen oikaisujen mukainen.  
Lisätiedot ihmisten terveyteen ja/tai ympäristöön kohdistuvista haittavaikutuksista sisältyvät käyttöturvallisuustiedotteen kohtiin 11 ja 12. 

 

 2.1.1. Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) ja sen oikaisujen ja täydennysten mukainen luokitus 
 
Vaaraluokat ja merkinnät: 
 Met. Corr. 1 H290 
 Skin Corr. 1B H314 
 Eye Dam. 1 H318 
2.1.2. Direktiivit 67/548/ETY ja 1999/45/EY sekä niiden oikaisut ja muutokset 
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Varoitusmerkit: 
C 
R-lausekkeet: 
35 

 

R-lausekkeiden ja vaaralausekkeiden (H) teksti kokonaisuudessaan: ks. kohta 16. 

 

 2.2. Merkinnät 

 

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) ja sen oikaisujen ja täydennysten mukaiset merkinnät 

 

Varoitusmerkit: 

 

  

      

 

Huomiosana: Vaara 

 

Vaaralausekkeet: 
: 

 

 H290 Voi syövyttää metalleja. 
 H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. 

 

Turvalausekkeet: 

 

 P264 Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. 
 P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. 
 P301+P330+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: huuhdo suu.  EI saa oksennuttaa. 
 P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. 
 P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi 

tehdä helposti.  Jatka huuhtelua. 
 P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. 

   

 Sisältö: KALIUMHYDROKSIDI 

  D-GLUCOPYRANOOSI, OLIGOMEERI C8-C10 ALKYYLIGLUKOSIDI 

 
2.3. Muut vaarat 
 
Tuote ei sisällä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XIII mukaisia PBT- tai  vPvB-aineita. 
 
 

 KOHTA 3. Koostumus ja tiedot aineosista 
 

3.1. Aineet 

 

Tiedot eivät merkityksellisiä. 
 
3.2. Seokset 

 

Sisältö: 
 
Tuotetunniste Pitoisuus- % Luokitus 67/548/ETY Luokitus 1272/2008 (CLP) 
DIPROPYLEENIGLYKOLIMONOMETYYLIEETTERI    

 CAS-nro   34590-94-8 1–5 Aine, jolle altistuminen työpaikalla on rajallista 

 EY-nro   252-104-2     
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 Indeksinro   -    

 Rek.nro   01-2119450011-60-xxxx    

KALIUMHYDROKSIDI    

 CAS-nro   1310-58-3 1–4 C R35, Xn R22 Met. Corr. 1 H290, Acute Tox. 4 H302, Skin Corr. 
1A H314 

 EY-nro   215-181-3    

 Indeksinro   019-002-00-8    

 Rek.nro   01-2119487136-33-xxxx 
 
FOSFONIHAPPO, (1-HYDROKSIETYLIDEENI)BIS –
TETRAKALIUMSUOLA 

   

 CAS-nro   14860-53-8 1–4 Xi R36 Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319 

 EY-nro   238-928-5    

 Indeksinro   -    

D-GLUCOPYRANOOSI, OLIGOMEERI C8-C10 
ALKYYLIGLUKOSIDI 

   

 CAS-nro   68515-73-1 1–3 Xi R41 Eye Dam. 1 H318 

 EY-nro   500-220-1    

 Indeksinro   -    

 Rek.nro   01-2119488530-36-xxxx    

 ALKOHOLIT C6-12, ETOKSYLOIDUT, 
PROPOKSYLOIDUT 

   

 CAS-nro   68937-66-6 1–3 Xi R41 Eye Dam. 1 H318 

 EY-nro   -    

 Indeksinro   -    

 Rek.nro   Ei merkityksellinen (polymeeri)    

 KARBOKSYYLIHAPON ALKYYLIEETTERI    

 CAS-nro   - 0–1 Xi R38, Xi R41 Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315 

 EY-nro   polymeeri    

 Indeksinro   -    

 Rek.nro   polymeeri    

 POLYOKSIETYLEENI-
LAURYYLIEETTERIFOSFAATTI 

   

 CAS-nro   39464-66-9 0–1 Xi R41 Eye Dam. 1 H318 

 EY-nro   polymeeri    

 Indeksinro   -    

 Rek.nro   polymeeri    

 NATRIUM-2-ETYYLIHEKSYYLISULFAATTI    

 CAS-nro   126-92-1 0–1 Xi R38, Xi R41 Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315 

 EY-nro   204-812-8    

 Indeksinro   -    

 ALKYYLI-SEK-SULFONAATTI C14-17 - 
NATRIUMSUOLA 

   

 CAS-nro   97489-15-1 0–1 Xn R22, Xi R38, Xi R41 Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 
H315 

 EY-nro   307-055-2    

 Indeksinro   -    

 Rek.nro   01-2119489924-20-0000; 01-2119489924-
20-0001 

   

    

 
T+ = Erittäin myrkyllinen (T+), T = Myrkyllinen (T), Xn = Haitallinen (Xn), C = Syövyttävä (C), Xi = Ärsyttävä (Xi), O = Hapettava (O), E = Räjähtävä (E), 
F+ = Erittäin helposti syttyvä (F+), F = Helposti syttyvä (F), N = Ympäristölle vaarallinen (N) 
R-lausekkeiden ja vaaralausekkeiden (H) teksti kokonaisuudessaan: ks. kohta 16. 
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KOHTA 4. Ensiaputoimenpiteet 
 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

 

Yleiset huomautukset: 
 
Jos ainetta on joutunut silmään: Piilolinssit tulee poistaa tarvittaessa. Pese silmiä runsaalla juoksevalla vedellä silmäluomet avattuina vähintään 30–60 
minuuttia. Ota yhteys lääkäriin. 
 
Jos ainetta on joutunut iholle: Riisu saastunut vaatetus välittömästi ja peseydy suihkussa. Pese saastunut vaatetus erikseen ennen käyttöä. 
 
Jos ainetta on hengitetty: Ota välittömästi yhteys lääkäriin. Vie uhri raittiiseen ilmaan etäälle onnettomuuspaikalta. Ellei henkilö hengitä, anna 
tekohengitystä. Huolehdi ensiavun antajan suojautumisesta. 
 
Jos ainetta on nielty: Ota välittömästi yhteys lääkäriin. Ei saa antaa mitään suun kautta, jos henkilö on tajuton, tai ilman lääkärin lupaa. Oksennutettava 
ainoastaan lääkärin määräyksestä. 
 
Ensiavun antajan oma suojautuminen: Älä suorita toimia, joihin sisältyy henkilövaaroja, tai ilman asianmukaista koulutusta. Tekohengityksen antaminen 
saattaa olla vaarallista ensiavun antajalle. Jos alueella on huomattavia vuotoja, ensiavun antajan tulee käyttää suojakäsineitä ja huolellisesti kiinnitettyjä 
työvaatteita. 

 

4.2. . Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

 

Jos ainetta on nielty: suun, kurkun ja ruokatorven palovammat. Saattaa aiheuttaa sisäistä verenvuotoa. 
 
Jos ainetta on joutunut silmään: silmän vakava vaurioituminen, sarveiskalvon samentuma, värikalvon vauriot ja silmän palautumaton värimuutos. 
 
Jos ainetta on joutunut iholle: vakavia palovammoja ja ihon rakkulointia altistumisen jälkeen. Palovammat ovat kivuliaita. 
 
Jos ainetta on hengitetty: höyryt syövyttävät hengitysteitä ja voivat aiheuttaa keuhkopöhön, joka alkaa oireilla joissakin tapauksissa vasta muutaman 
tunnin kuluttua. 
 
Katso lisätietoja kohdasta 11. 

 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 

 

Jos aine aiheuttaa terveysongelmia, ota yhteys lääkäriin ja noudata hänen ohjeitaan. Älä anna mitään suun kautta, jos henkilö on tajuton. Ota aina yhteys 
lääkäriin epävarmoissa tapauksissa tai aineen aiheuttaessa oireita, joita ei ole mainittu. Näytä lääkärille käyttöturvallisuustiedotetta tai sen puuttuessa 
etikettiä. Jos tulipalossa vapautuneita hajoamistuotteita on hengitetty, oireet saattavat viivästyä. Altistuneen henkilön tulee olla lääkärin valvonnassa 48 
tuntia. 

 

KOHTA 5. Palontorjuntatoimenpiteet 
 

5.1. Sammutusaineet 

 

SOVELTUVA SAMMUTUSAINE 
Käytä tavallisia sammutusaineita: hiilidioksidi, vaahto, jauhe ja vesisuihku. 
SOVELTUMATON SAMMUTUSAINE 
Ei erityisiä 

 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 
 
TULIPALON AIHEUTTAMAT VAARAT  
Palamisessa saattaa syntyä vaarallisia kaasuja ja/tai höyryjä. Altistuminen hajoamistuotteille saattaa aiheuttaa terveyshaittoja. Älä hengitä 
palamistuotteita. 
 
5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet 

 

YLEISTÄ 
Pidä säiliöt viileinä suihkuttamalla niitä vedellä estääksesi tuotteen hajoamisen ja terveydelle vaarallisten aineiden kehittymisen. Käytä aina täydellistä 
palosuojavarustusta. Kerää sammutusvesi talteen, ettei se pääse viemäreihin. Palojäämät ja sammutusvesi tulee loppukäsitellä voimassa olevien 
määräysten mukaisesti. 
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PALOMIESTEN SUOJAVARUSTEET 
Tavallinen palomiehen suojavaatetus eli palopuku (SFS-EN 469), suojakäsineet (SFS-EN 659) ja suojasaappaat (Yhdistyneen kuningaskunnan 
sisäministeriön määräys A29 ja A30) sekä avoimen piirin itsenäinen paineilmahengityslaite ylipaineella (SFS-EN 137). 

 

 KOHTA 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 
 

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 

 

MUU KUIN PELASTUSHENKILÖKUNTA: poistu valuma- tai päästöalueelta. Älä tupakoi. Poista kaikki sytytyslähteet (savukkeet, avotuli, kipinät jne.). 
Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä hengityssuojainta, jos paikalla on höyryä, pölyä, savua tai aerosoleja. Ota yhteys asiantuntijaan. 
 
PELASTUSHENKILÖKUNTA: Poista kaikki sytytyslähteet (savukkeet, avotuli, kipinät jne.) päästöalueelta. Jos aine on kiinteä, estä pölyn muodostuminen 
suihkuttamalla sitä vedellä, ellei siitä ole muuta haittaa. Käytä hengityssuojainta, jos alueella on pölyä tai savua. Tuki vuodot, jos voit tehdä sen vaaratta. 
Älä käsittele vaurioituneita säiliöitä tai valunutta tuotetta ilman käsineitä ja suojavaatetusta. Katso suositeltu suojavarustus kohdasta 8. Huolehdi 
riittävästä ilmanvaihdosta. Älä tupakoi. Pyydä asiattomia henkilöitä poistumaan. Ota yhteys asiantuntijaan. 
 
 
6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 
 
Estä tuotteen pääsy viemäriin sekä pinta- ja pohjavesiin. Jos tuotetta on valunut vesistöön, viemäriin, maahan tai kasvistoon, ilmoita pätevälle 
viranomaiselle välittömästi.  
 
 
6.3.  Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet 
 
Jos kyseessä on: 
PIENI VALUMA 

Kerääminen Kerää suuri osa materiaalista. Imeytä riepuun tai reagoimattomaan materiaaliin (hiekka, vermikuliitti, piimaa tms.). Aseta 
saastunut materiaali sopivaan säiliöön, joka on merkitty asianmukaisesti. Pidä se erillään muista jätteistä. Älä päästä 
viemäriin. Saastunut materiaali tulee loppukäsitellä kohdan 13 määräysten mukaan. 

Neutralointi Neutraloi laimennetulla natriumvetysulfaattiliuoksella. Suorita neutralointi erittäin huolellisesti kohdan 8 ohjeiden mukaan.   

Puhdistus/dekontaminointi Pese loput jäämät runsaalla vedellä. 

 
SUURI VALUMA 

Kerääminen Pysäytä valuma. Jos mahdollista, peitä viemärit ja estä tuotteen valuminen niihin. Aseta tuote sopivaan säiliöön 
(valmistettu tuotteelle sopivasta materiaalista) ja imeytä valunut tuote imukykyiseen ja reagoimattomaan materiaaliin 
(hiekka, vermikuliitti, piimaa tms.). Kerää niin paljon jäljelle jäänyttä materiaalia kuin mahdollista käyttämällä 
kipinöimättömiä välineitä ja aseta sopivaan säiliöön, joka on merkitty asianmukaisesti. Pidä erillään muista jätteistä. Älä 
päästä viemäriin. Saastunut materiaali tulee hävittää kohdan 13 määräysten mukaan. 

Neutralointi Neutraloi laimennetulla natriumvetysulfaattiliuoksella. Suorita neutralointi erittäin huolellisesti kohdan 8 ohjeiden mukaan.   

Puhdistus/dekontaminointi Pese loput jäämät runsaalla vedellä. 

 
6.4. Viittaukset muihin kohtiin 

 

Kaikki henkilökohtaista suojausta ja jätteiden käsittelyä koskevat tiedot annetaan kohdissa 8 ja 13. 

 

 KOHTA 7. Käsittely ja varastointi 
 
7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 
 
Kemikaaleja käsittelevälle henkilökunnalle tulee antaa tietoja vaaroista sekä ennaltaehkäisevistä ja suojaavista toimenpiteistä. Heille tulee antaa ohjeet, 
kuinka toimia hätätilanteessa paikallisten määräysten ja lakien mukaan. Lue kaikki käyttöturvallisuustiedotteen kohdat ennen tuotteen käsittelyä.  
 
Toimenpiteet tulipalon estämiseksi 
Käsittele tuotetta paikassa, jossa on käytetty kohdassa 5 selostettuja palontorjuntatoimenpiteitä. 
 
Toimenpiteet aerosolien ja pölyn muodostumisen estämiseksi  
Estä aerosolien muodostuminen.  
 
Yhteensopimattomat aineet tai seokset 
Älä käsittele tuotetta yhteensopimattomilla materiaaleilla tai esineillä, jotka koskevat tai saattavat koskea yhteensopimattomiin materiaaleihin (katso 
yhteensopimattomien materiaalien luetteloa alakohdassa 10.5). 
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Toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi  
Estä roiskeet. Jos voit, käsittele tuotetta etäällä viemäreistä tai suorita asianmukaiset varotoimet (peittäminen). Lattialle roiskunut aine saattaa tehdä siitä 
liukkaan. Rajoita pesuveden käyttöalue ja estä sen joutuminen viemäriin, pinta- tai pohjaveteen (ympäristön saastumisen vaara). 
 
Yleistä työhygieniaa koskevat ohjeet 
Käytä kohdassa 8 lueteltuja henkilönsuojaimia. Estä aineen joutuminen iholle, silmiin tai vaatteille. Älä hengitä höyryä tai sumua. Estä roiskeet ja 
virheellinen käsittely, josta saattaa olla seurauksena vuoto. Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty työskentelyalueilla. Kädet, käsivarret ja kasvot 
on pestävä käytön jälkeen. Saastunut vaatetus ja suojavarusteet on riisuttava ennen ruokailutiloihin menoa. 
  
7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina  
yhteensopimattomuudet 
 
Varastohuoneita ja varastointiolosuhteita koskevat vaatimukset 
Varastoi tuote paikassa, jossa on käytetty kohdassa 5 selostettuja palontorjuntatoimenpiteitä. Säilytä erillään elintarvikkeista, juomista ja eläinten ruoista. 
Varastoi tuotetta etäällä lämmönlähteistä ja avotulesta hyvin tuuletetussa tilassa +5–40 °C:n lämpötilassa suljetuissa säiliöissä, jotka on merkitty 
asianmukaisesti. Säilytä se erillään yhteensopimattomista materiaaleista (katso yhteensopimattomien materiaalien luetteloa alakohdassa 10.5). Katso 
muut vältettävät olosuhteet alakohdasta 10.4. Suojaa auringonvalolta ja lämmöltä.  Pidä etäällä syttyvistä aineista. Varmista, että paikalla on riittävästi 
vettä sammutukseen. Varmista riittävä koneellinen ilmanvaihto. Kuljetuksen tulee tapahtua ammattimaisesti pinon korkeus huomioon ottaen. Säiliöiden 
putoaminen tulee estää ja ne tulee merkitä määräysten mukaisesti. Astiat ja säiliöt tulee varustaa vedenpitävällä suojarakenteella, joka on valmistettu 
sopivasta materiaalista. Jos säiliöt sisältävät yhteensopimattomia materiaaleja, ne tulee asettaa riittävän etäälle toisistaan ja varustaa erillisillä 
suojarakenteilla.  
 
Varastointiastioita ja materiaaleja koskevat vaatimukset 
Käytä kuljetuksessa, varastoinnissa, käsittelyssä ja varastointiastioissa ainoastaan sopivia materiaaleja. Sulje säiliö tiiviisti käytön jälkeen. 
 
Yhteensopivat materiaalit:   
Muovit: polypropeeni, polyeteeni, polyvinyylikloridi (PVC), teflon, neopreeni 
Metallit: ruostumaton teräs (AISI302, AISI304L, AISI316L, AISI440), Hastelloy C.  
 
Yhteensopimattomat materiaalit:  
Muovit: asetaalihartsi, polykarbonaatti 
Metallit: sinkityt pinnat, alumiini, kupari, kupariseokset, tina, lyijy. 
 
Koska saatavilla olevia materiaaleja on runsaasti, yhteensopivien materiaalien luettelo on suuntaa-antava. Tarkista aina astioiden, säiliöiden, putkien, 
pumppujen, venttiilien, mitta- ja valvontalaitteiden ja tiivisteiden materiaalien yhteensopivuus ennen tuotteen käyttöä. 
 
7.3. Erityinen loppukäyttö 
 
EMÄKSINEN UUNINPESUAINE 

 

 KOHTA 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 
 

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat 

 

Viitemääräykset: 

 

 Italia Lakiasetus nro 81 9.4.2008 
 Sveitsi Valeurs limites d`exposition aux postes de travail 2012. 
 Työperäisen 
altistumisen raja-
arvot EU 

Direktiivi 2009/161/EU; direktiivi 2006/15/EY; direktiivi 2004/37/EY; direktiivi 
2000/39/EY. 

 TLV-ACGIH ACGIH 2012 
 

 DIPROPYLEENIGLYKOLIMONOMETYYLIEETTERI 
 Raja-arvo 
 Tyyppi Maa TWA/8h 

 
STEL/15min 

   

   
mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

  

 OEL EU 308 50 
  

IHO 
 

 TLV I 308 50 
  

IHO 
 

 TLV-ACGIH 
 

606 100 909 (C) 150 (C) 
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 Arvioitu vaikutukseton pitoisuus - PNEC   

  Maaperää koskeva viitearvo 2,74 mg/kg 
 Makeaa vettä koskeva viitearvo 19 mg/l 
 Vettä koskeva viitearvo, ajoittainen päästö 190 mg/l 
 Merivettä koskeva viitearvo  1,9 mg/l 
 Makean veden sedimenttiä koskeva viitearvo  70,2 mg/kg 
 Meriveden sedimenttiä koskeva viitearvo  7,02 mg/kg 
 Jätevesien käsittelylaitosten mikro-organismeja koskeva viitearvo   4168 mg/l 

 Terveys - Johdettu vaikutukseton taso - DNEL / DMEL 

  
Vaikutukset 
kuluttajilla    

Vaikutukset 
työntekijöillä    

 Altistumisreitti Välittömät 
paikalliset 

Välittömät 
systeemiset 

Krooniset 
paikalliset 

Krooniset 
systeemiset 

Välittömät 
paikalliset 

Välittömät 
systeemiset 

Krooniset 
paikalliset 

Krooniset 
systeemiset 

 Hengitys 
  

VND 37,2 mg/m3 
  

VND 310 mg/m3 

 Iho 
  

VND 15 mg/kg/pv 
  

VND 65 mg/kg/pv 

 

 KALIUMHYDROKSIDI 
Raja-arvo 
 Tyyppi Maa TWA/8h 

 
STEL/15min 

   

   
mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

  

 TLV-ACGIH 
   

2 (C) 
   

 Terveys - Johdettu vaikutukseton taso - DNEL / DMEL 

  
Vaikutukset 
kuluttajilla    

Vaikutukset 
työntekijöillä    

 Altistumisreitti Välittömät 
paikalliset 

Välittömät 
systeemiset 

Krooniset 
paikalliset 

Krooniset 
systeemiset 

Välittömät 
paikalliset 

Välittömät 
systeemiset 

Krooniset 
paikalliset 

Krooniset 
systeemiset 

 Suu 
        

 Hengitys 
  

1 mg/m3 VND 
  

1 mg/m3 VND 

 

 FOSFONIHAPPO, (1-HYDROKSIETYLIDEENI)BIS –TETRAKALIUMSUOLA 
 Arvioitu vaikutukseton pitoisuus - PNEC   

Maaperää koskeva viitearvo 96 mg/kg 
Makeaa vettä koskeva viitearvo 0,136 mg/l 
Merivettä koskeva viitearvo 0,014 mg/l 
Makean veden sedimenttiä koskeva viitearvo  59 mg/kg 
Meriveden sedimenttiä koskeva viitearvo  5,9 mg/kg 
Jätevesien käsittelylaitosten mikro-organismeja koskeva viitearvo   20 mg/l 

 Terveys - Johdettu vaikutukseton taso - DNEL / DMEL 

  
Vaikutukset 
kuluttajilla    

Vaikutukset 
työntekijöillä    

 Altistumisreitti Välittömät 
paikalliset 

Välittömät 
systeemiset 

Krooniset 
paikalliset 

Krooniset 
systeemiset 

Välittömät 
paikalliset 

Välittömät 
systeemiset 

Krooniset 
paikalliset 

Krooniset 
systeemiset 

 Suu VND 6,5 mg/kg/pv VND 6,5 mg/kg/pv 
    

 

 D-GLUCOPYRANOOSI, OLIGOMEERI C8-C10 ALKYYLIGLUKOSIDI 
 Arvioitu vaikutukseton pitoisuus - PNEC   

  Maaperää koskeva viitearvo 0,654 mg/kg 
 Makeaa vettä koskeva viitearvo 0,1 mg/l 
 Vettä koskeva viitearvo, ajoittainen päästö 0,27 mg/l 
 Merivettä koskeva viitearvo  0,01 mg/l 
 Makean veden sedimenttiä koskeva viitearvo  0,487 mg/kg 
 Meriveden sedimenttiä koskeva viitearvo  0,048 mg/kg 
 Jätevesien käsittelylaitosten mikro-organismeja koskeva viitearvo   560 mg/l 

 Terveys - Johdettu vaikutukseton taso - DNEL / DMEL 

  
Vaikutukset 
kuluttajilla    

Vaikutukset 
työntekijöillä    

 Altistumisreitti Välittömät 
paikalliset 

Välittömät 
systeemiset 

Krooniset 
paikalliset 

Krooniset 
systeemiset 

Välittömät 
paikalliset 

Välittömät 
systeemiset 

Krooniset 
paikalliset 

Krooniset 
systeemiset 

 Suu 
  

37,5 mg/kg/pv VND 
    

 Hengitys 
  

VND 420 mg/m3 
    

 Iho 
  

VND 357000 
mg/kg/pv   

VND 595000 
mg/kg/pv 
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 NATRIUM-2-ETYYLIHEKSYYLISULFAATTI 
 Arvioitu vaikutukseton pitoisuus - PNEC   

Maaperää koskeva viitearvo 0,047 mg/kg 
Makeaa vettä koskeva viitearvo 0,017 mg/l 
Merivettä koskeva viitearvo 0,0014 mg/l 
Makean veden sedimenttiä koskeva viitearvo  0,28 mg/kg 
Meriveden sedimenttiä koskeva viitearvo  0,028 mg/kg 
Jätevesien käsittelylaitosten mikro-organismeja koskeva viitearvo   10 mg/l 

 Terveys - Johdettu vaikutukseton taso - DNEL / DMEL 

  
Vaikutukset 
kuluttajilla    

Vaikutukset 
työntekijöillä    

 Altistumisreitti Välittömät 
paikalliset 

Välittömät 
systeemiset 

Krooniset 
paikalliset 

Krooniset 
systeemiset 

Välittömät 
paikalliset 

Välittömät 
systeemiset 

Krooniset 
paikalliset 

Krooniset 
systeemiset 

 Hengitys 106,4 mg/m3 VND 53,2 mg/m3 2,3 mg/m3 
  

VND 53,2 mg/m3 

 Iho 
  

VND 11,4 mg/kg 
  

VND 23 mg/kg 

 

 ALKYYLI-SEK-SULFONAATTI C14-17 - NATRIUMSUOLA 
 Arvioitu vaikutukseton pitoisuus - PNEC   

 Ravintoketjua koskeva viitearvo (sekundaarinen myrkyllisyys) 53,3 mg/kg 
  Maaperää koskeva viitearvo 9,4 mg/kg 
 Makeaa vettä koskeva viitearvo 0,04 mg/l 
 Vettä koskeva viitearvo, ajoittainen päästö 0,06 mg/l 
 Merivettä koskeva viitearvo  0,004 mg/l 
 Makean veden sedimenttiä koskeva viitearvo  9,4 mg/kg 
 Meriveden sedimenttiä koskeva viitearvo  0,94 mg/kg 
 Jätevesien käsittelylaitosten mikro-organismeja koskeva viitearvo   600 mg/l 

 Terveys - Johdettu vaikutukseton taso - DNEL / DMEL 

  
Vaikutukset 
kuluttajilla    

Vaikutukset 
työntekijöillä    

 Altistumisreitti Välittömät 
paikalliset 

Välittömät 
systeemiset 

Krooniset 
paikalliset 

Krooniset 
systeemiset 

Välittömät 
paikalliset 

Välittömät 
systeemiset 

Krooniset 
paikalliset 

Krooniset 
systeemiset 

 Suu 
  

VND 7,1 mg/kg/pv 
    

 Hengitys 
  

VND 12,4 mg/m3 
  

VND 35 mg/m3 

 Iho 
  

VND 3,57 mg/kg/pv 2,8 mg/cm2 VND 2,8 mg/cm2 VND 

 

Selitykset: 
(C) = enimmäisarvo; INALAB = sisäänhengitettävä osuus; RESPIR = hengitettävä osuus; TORAC = rintakehän osuus. 
VND = vaara yksilöity, mutta DNEL/PNEC-arvoa ei saatavilla; NEA = altistumista ei odotettavissa; NPI = ei yksilöityä vaaraa. 

 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen 
 
Koska riittävien teknisten keinojen käyttö on aina ensisijaista henkilönsuojaimiin nähden, varmista työpaikan hyvä ilmanvaihto tehokkaalla paikallisella 
imujärjestelmällä. 
Ellei näiden kohtien noudattaminen pidä tuotteen pitoisuutta työperäisen altistumisen raja-arvojen alapuolella, käytä sopivia hengityssuojaimia. Katso 
tuotteen etiketistä vaarat ja muut yksityiskohdat. Henkilönsuojaimissa tulee olla CE-merkintä, joka osoittaa niiden olevan soveltuvien standardien 
mukaisia.  
Varmista, että työpaikalla on hätäsuihku ja kasvojen ja silmien huuhtelulaitteet. 
 
KÄSIEN SUOJAUS 
Suojaa kätesi luokan III kemikaaleilta suojaavilla käsineillä (direktiivi 89/686/ETY ja standardi EN 374 tai muu paikallinen määräys).  
Käsineiden materiaalin valinnassa tulee ottaa huomioon seuraavat tekijät: hajoaminen, murtumisajat ja läpäisy. Seosten kohdalla suojakäsineiden 
kestävyys tulee tarkistaa ennen käyttöä, sillä sitä ei voida ennakoida. Käsineillä on rajoitettu käyttöaika, joka riippuu altistumisen kestosta. 
 
Sopivat suojakäsineet: 
Materiaali: PVC, neopreeni 
Läpäisyaika: > 240 min 
Suojataso: >5  
 
SILMIEN SUOJAUS 
Suojaa silmäsi ilmatiiviillä suojalaseilla (viitestandardi EN 166).  
  
IHONSUOJAUS 
Käytä pitkähihaisia työvaatteita ja luokan III työjalkineita (direktiivi 89/686/ETY ja standardi EN 344). Pese vedellä ja saippualla riisuttuasi suojavaatteet. 
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HENGITYKSENSUOJAUS 
Jos tuotteen sisältämän yhden tai useamman aineen kynnysarvo (esim. TLV-TWA) ylittyy, ota huomioon päivittäinen työperäinen altistuminen tai yhtiön 
ehkäisy- ja suojelutoimenpiteistä vastaavan osaston määrittämä osuus ja käytä luokan 2 naamaria, jossa on ABEK-tyypin suodatin ( EN 14387).  
Jos paikalla on eri tyyppisiä kaasuja tai höyryjä ja/tai kaasuja tai höyryjä, jotka sisältävät hiukkasia (aerosolit, savu, sumu tms.), käytössä tulee olla 
yhdistelmäsuodatin. 
Hengityssuojainten käyttö (yllä mainitun tyyppiset naamarit) on välttämätöntä, ellei käytössä ole teknisiä torjuntatoimenpiteitä, jotka rajoittavat työntekijän 
altistumista. Naamarien tarjoama suojaus on joka tapauksessa rajallista.  
Jos kyseessä oleva aine on hajuton, sen hajukynnys ylittää vastaavan altistumisen raja-arvon tai paikalla on hätätila, käytä avoimen piirin 
paineilmahengityslaitetta (standardi EN 137) tai kokonaamarin, puolinaamarin tai suukappaleen kanssa käytettävää raitisilmahengityslaitetta (standardi 
EN 138). Käytä oikean hengityssuojaimen valinnassa apuna standardia EN 529.  
   
 

 KOHTA 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
 

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 

 

 Olomuoto nestemäinen 
 Väri vaaleankeltainen 
 Haju tyypillinen 
 Hajukynnys N.A.  
 pH 14 
 Sulamis- tai jäätymispiste <0 °C 
 Kiehumispiste 105 °C 
 Kiehumisalue 105 °C – 110 °C 
 Leimahduspiste > 60 °C 
 Haihtumisnopeus  N.A. 
 Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) ei syttyvä 
 Alin syttyvyysraja ei syttyvä 
 Ylin syttyvyysraja ei syttyvä 
 Alin räjähdysraja ei räjähtävä 
 Ylin räjähdysraja ei räjähtävä 
 Höyrynpaine N.A. 
 Höyryntiheys N.A. 
 Ominaispaino 1,1 – 1,25 kg/l 
 Liukoisuus täysin vesiliukoinen 
 Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: N.A. 
 Itsesyttymislämpötila N.A. 
 Hajoamislämpötila. >200 °C 
 Viskositeetti 1–50 mPa.s 
 Hapettavuus tuote ei ole hapettavaa. 
 
9.2. Muut tiedot 

 

 Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä  
(direktiivi 1999/13/EY): 

4,00 % 

 Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä  
(haihtuva hiili): 

2,26 %    

   

 KOHTA 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 
 

10.1. Reaktiivisuus 
 
Tuote on emäs ja se reagoi voimakkaasti vahvojen ja/tai väkevien happojen kanssa.  
Tuote sisältää DIPROPYLEENIGLYKOLIMETYYLIEETTERIÄ, joka saattaa reagoida hapettimien kanssa. 

 

10.2. Kemiallinen stabiilisuus 
 
Tuote on stabiili normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa. 
 
10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 

 

Ei ennakoituja vaarallisia reaktioita normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa. 
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10.4. Vältettävät olosuhteet 

 

Vältä kosketusta vahvojen ja/tai väkevien happojen sekä vahvojen hapettimien kanssa. 

 

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 
 
Väkevät hapot ja hapettimet. Katso myös kohta 7. 
  
10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet 

 

Tulipalossa saattaa vapautua terveydelle vaarallisia kaasuja tai höyryjä (hiilioksidit, typpioksidit, fosforioksidit, rikkioksidit ja lämpöhajoamistuotteet). 

 

 KOHTA 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 
 

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 
 
Koska tuotteen myrkyllisyyttä koskevat testitiedot puuttuvat, tuotteen mahdolliset terveysvaarat on arvioitu aineiden ominaisuuksien perusteella ja 
luokittelua koskevassa lainsäädännössä annettujen kriteerien mukaan. Huomioon tulee siten ottaa jokaisen mahdollisesti vaarallisen aineen pitoisuus 
(kohta 3) tuotteelle altistumisesta seuraavien myrkyllisten vaikutusten arvioimiseksi. 
 

 a Välitön myrkyllisyys Ei sovelleta 

b Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Ei sovelleta 

c Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Tuote on voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. 

d 
Hengitysteiden tai ihon 
herkistyminen 

Ei sovelleta 

e 
Elinkohtainen myrkyllisyys - 
toistuva altistuminen 

Ei sovelleta 

f Syöpää aiheuttavat vaikutukset Ei sovelleta 

g 
Sukusolujen perimää vaurioittavat 
vaikutukset 

Ei sovelleta 

h Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Ei sovelleta 

 
Myrkylllisyystiedot kohdassa 3 luetelluille aineosille: 
 

DIPROPYLEENIGLYKOLIMETYYLIEETTERI; CAS-nro 34590-94-8 

Välitön myrkyllisyys 

LD50 (suun kautta): >5 000 mg/kg, rotta  
LD50 (ihon kautta): >13 000 mg/kg 
LC50 (hengitettynä): Ei havaittua kuolleisuutta ilmoitettuna altistusaikana (7 tuntia) eläimille tehdyissä kokeissa. 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys 

Ei ihoa ärsyttävää 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys 

Ei silmiä ärsyttävää (Draizen testi) 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen 

Ei luokiteltu herkistäväksi (saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty). 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset 

Tietoja syöpää aiheuttavista vaikutuksista ei ole saatavilla. Kemiallinen rakenne ei anna aihetta epäillä kyseisiä vaikutuksia. 

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset 

Aine ei vaurioita bakteerien sukusolujen perimää. Aine ei vaurioittanut sukusolujen perimää nisäkässolujen viljelyssä. 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset 

Eläinkokeissa ei todettu sikiövaurioita. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen 
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Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi kerta-altistumisessa. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen 

Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi toistuvassa altistumisessa. 

Aspiraatiovaara 

Ei sovelleta 

 

KALIUMHYDROKSIDI; CAS-nro 1310-58-3 

Välitön myrkyllisyys 

LD50 (suun kautta): 333 mg/kg, rotta 
LD50 (ihon kautta): tietoja ei saatavilla 
LC50 (hengitettynä): tietoja ei saatavilla 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys 

Voimakkaasti ihoa ja limakalvoja syövyttävää 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys 

Voimakkaasti silmiä vaurioittavaa 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen 

Ei tunnettuja haittavaikutuksia 

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset 

Ei tunnettuja haittavaikutuksia 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset 

Ei tunnettuja haittavaikutuksia 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset 

Ei tunnettuja haittavaikutuksia 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen 

Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi kerta-altistumisessa. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen 

Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi toistuvassa altistumisessa. 

Aspiraatiovaara 

Ei sovelleta  

 

FOSFONIHAPPO, (1-HYDROKSIETYLIDEENI)BIS–TETRAKALIUMSUOLA; CAS-nro 14860-53-8 

Välitön myrkyllisyys 

LD50 (suun kautta): >2 000 mg/kg, rotta 
LD50 (ihon kautta): > 5 000 mg/kg, kani 
LC50 (hengitettynä): tutkimukselle ei ole tieteellisiä perusteita 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys 

Ei ärsyttävää – OECD 404 -ohje 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys 

Ärsyttävää – OECD 405 -ohje 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen 

Ei herkistä ihoa (marsun maksimaatiotesti).  

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset 

In vitro (OECD 471 -ohje Bakteerien käänteismutaatiokoe) ja in vivo (OECD 474 -ohje Mikrotumatesti nisäkkäällä) -geenitesteissä ei 
todettu sukusolujen perimää vaurioittavia vaikutuksia (interpolaatio). 
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Syöpää aiheuttavat vaikutukset 

Yhdistetyissä kroonisen toksisuuden ja karsinogeenisyyden tutkimuksissa (OECD 453 -ohje Yhdistetty krooninen toksisuus- ja 
karsinogeenisyystutkimus) ei ole todettu neoplastisia muutoksia (interpolaatio).  

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset 

NOAEL: >= 447 mg/kg / painokilo / päivä (P-sukupolvi). Laji: rotta, interpolaatiotiedot dinatriumsuolalla  

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen 

Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi kerta-altistumisessa. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen 

Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi toistuvassa altistumisessa. 

Aspiraatiovaara 

Ei sovelleta 

 

D-GLUCOPYRANOOSI, OLIGOMEERI C8-C10 ALKYYLIGLUKOSIDI, CAS-nro   68515-73-1 

Välitön myrkyllisyys 

LD50 (suun kautta): > 2 000 mg/kg/painokilo – rotta (OECD 423 -ohje). 
LD50 (ihon kautta): > 2 000 mg/kg/painokilo – kani (vastaava tai samanlainen kuin OECD 402 -ohje) 
LC50 (hengitettynä): tietoja ei saatavilla 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys 

Ei ärsyttävää – kani (OECD 404 -ohje) 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys 

Erittäin ärsyttävää – kani (OECD 405 -ohje) 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen 

Ei herkistävää – urosmarsu (OECD 406 -ohje). 

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset 

In vitro: lymfooma (hiiri) L5178Y-solut (nisäkässolujen geenitutkimus metabolisella aktivaatiolla ja ilman): negatiivinen. 
In vitro: Salmonella enterica (Ames-testi, OECD 417 -ohje, metabolisella aktivaatiolla ja ilman): negatiivinen. 
In vitro: kiinankääpiöhamsterin keuhkojen fibroplastit (nisäkkäiden kromosomipoikkeavuustesti, OECD 473 -ohje, metabolisella 
aktivaatiolla ja ilman): negatiivinen. 
In vivo: uroshiiri (CD-1) (mikrotumatutkimus, OECD 474 -ohje): negatiivinen. 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset 

Ei syöpää aiheuttava (vastaavuus) 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset 

Menetelmä: uros/naarasrotta (koko sukupolven seulonta, suun kautta: vatsasondi 0, 100, 300, 1 000 mg/kg/painokilo, altistus: 2 viikkoa 
ennen parittelua ja sen jälkeen lopetuspäivään asti (53 tutkimuspäivää, 4 päivää synnytyksen jälkeen) (päivittäin), OECD 421 -ohje.  
Tulokset: NOAEL (P): 1 000 mg/kg/painokilo/päivä (nimellinen) (uros/naaras) – ei käsittelystä aiheutuvia vaikutuksia. 
Menetelmä: rotta, suun kautta: vatsasondi 0, 100, 300, 1 000 mg/kg/painokilo, altistus: 6-15 päivää kantoaikana (päivittäin), OECD 
414 -ohje. Tulokset: NOAEL (emotoksisuus): 1 000 mg/kg/painokilo/päivä (nimellinen) – ei käsittelystä aiheutuvia vaikutuksia.  
NOAEL (kehitysmyrkyllisyys): 1 000 mg/kg/painokilo/päivä (nimellinen) – ei käsittelystä aiheutuvia vaikutuksia. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen 

Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi kerta-altistumisessa. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen 

Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi toistuvassa altistumisessa. 

Aspiraatiovaara 

Ei sovelleta 

 

ALKOHOLIT C6-12, ETOKSYLOIDUT, PROPOKSYLOIDUT; CAS-nro 68937-66-6 

Välitön myrkyllisyys 
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LD50 (suun kautta): >2 000 mg/kg, rotta 
LD50 (ihon kautta): tietoja ei saatavilla 
LC50 (hengitettynä): tietoja ei saatavilla 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys 

Lievästi ärsyttävää – kani – OECD 404 -ohje 
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys 

Peruuttamaton vaikutus silmiin – OECD 405 -ohje 
Aiheuttaa vakavia silmävaurioita. 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen 

Ei ennakoitavissa kemiallisen rakenteen ja funktionaalisen ryhmän perusteella 

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset 

Ei ennakoitavissa kemiallisen rakenteen ja funktionaalisen ryhmän perusteella 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset 

Tietoja ei saatavilla 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset 

Tietoja ei saatavilla 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen 

Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi kerta-altistumisessa. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen 

Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi toistuvassa altistumisessa. 

Aspiraatiovaara 

Ei sovelleta 

 

KARBOKSYYLIHAPON ALKYYLIEETTERI; CAS-nro ei saatavilla 

Välitön myrkyllisyys 

LD50 (suun kautta): >2 000 mg/kg, rotta 
LD50 (ihon kautta): tietoja ei saatavilla 
LC50 (hengitettynä): tietoja ei saatavilla 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys 

Ihoa ärsyttävää 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys 

Vakavan silmävaurion vaara 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen 

Ei aiheuta herkistymistä. 

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset 

Bakteerien in vitro -kokeista saatiin negatiivinen tulos.  

Syöpää aiheuttavat vaikutukset 

Ei tunnettuja haittavaikutuksia 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset 

Ei tunnettuja haittavaikutuksia 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen 

Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi kerta-altistumisessa. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen 
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Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi toistuvassa altistumisessa. 

Aspiraatiovaara 

Ei sovelleta 

 

POLYOKSIETYLEENI-LAURYYLIEETTERIFOSFAATTI; CAS-nro 39464-66-9 

Välitön myrkyllisyys 

LD50 (suun kautta): >2 000 mg/kg, rotta 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys 

Ei ärsyttävää – OECD 404 -ohje 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys 

Ärsyttävää silmäkosketuksessa – kani  

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen 

Ei herkistymää 

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset 

Ei tunnettuja haittavaikutuksia 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset 

Ei tunnettuja haittavaikutuksia 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset 

Ei tunnettuja haittavaikutuksia 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen 

Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi kerta-altistumisessa. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen 

Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi toistuvassa altistumisessa. 

Aspiraatiovaara 

Ei sovelleta 

 

NATRIUM-2-ETYYLIHEKSYYLISULFAATTI; CAS-nro 126-92-1 

Välitön myrkyllisyys 

LD50 (suun kautta): > 2 000 mg/kg 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys 

Ihoa ärsyttävää Tuotetta ei ole testattu. Ohjeet perustuvat koostumukseltaan tai rakenteeltaan samanlaisiin aineisiin/tuotteisiin. 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys 

Vakavan silmävaurion vaara 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen 

Ei tunnettuja haittavaikutuksia 

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset 

Negatiivinen (direktiivi 84/449/ETY, B.14). 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset 

Ei tunnettuja haittavaikutuksia 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset 

Tietoja ei saatavilla 



 UNOX S.p.A. Tarkastus nro 1 

  
Pvm 12.03.2015 

DET&RINSE Painopvm 12.03.2015 

  
Sivunro 15/22 

 

 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen 

Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi kerta-altistumisessa. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen 

Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi toistuvassa altistumisessa. 

Aspiraatiovaara 

Ei sovelleta 

 

ALKYYLI-SEK-SULFONAATTI C14-17 - NATRIUMSUOLA; CAS-nro 97489-15-1 

Välitön myrkyllisyys 

LD50 (suun kautta): 500 - 2 000 mg/kg, rotta 
LD50 (ihon kautta): >2 000 mg/kg, rotta 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys 

Ärsyttävää, kani – OECD 404 -ohje 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys 

Vakavan silmävaurion vaara (OECD 405 -ohje) 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen 

Ei aiheuta herkistymää, marsu (OECD 406 -ohje). 

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset 

Useiden mutageenisuustutkimusten arviointiin perustuen tuotetta voidaan pitää sukusolujen perimää vaurioittamattomana. 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset 

Pitkän aikavälin testien perusteella viitteitä syöpää aiheuttavista vaurioista ei ole. 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset 

Ei tunnettuja haittavaikutuksia 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen 

Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi kerta-altistumisessa. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen 

Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu elinkohtaisesti myrkylliseksi toistuvassa altistumisessa. 

Aspiraatiovaara 

Ei sovelleta 

 

 KOHTA 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 
 

Seuraava arviointi perustuu yksittäisille aineosille saatavilla oleviin tietoihin ympäristövaarallisuudesta sekä niiden määrään ja se on suoritettu käyttämällä 
vaarallisten valmisteiden luokittelua koskevien eurooppalaisten direktiivien viimeisissä versioissa suositeltuja laskentamenetelmiä. 
Noudata tuotteen käytössä hyviä ammattitapoja. Älä heitä tuotetta ympäristöön. Ilmoita pätevälle viranomaiselle, jos tuotetta on valunut vesistöön, 
viemäriin, maahan tai kasvistoon. 
 
12.1. Myrkyllisyys 

 

Myrkyllisyys vesieliöille 
 

DIPROPYLEENIGLYKOLIMETYYLIEETTERI; CAS-nro 34590-94-8 

LC50 (96 h) – kalat:      
>1 000 mg/l – miljoonakala (poecilia reticulata) (OECD 203 -ohje; 
ISO 7346; 84/449/ETY, C.1 staattinen) 

EC50 (48 h) – selkärangattomat: 1 919 mg/l – vesikirppu (daphnia magna) (OPP 72-2, staattinen) 

EC50 (72 h) – levät: 
>969 mg/l – viherlevä (pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 
201 -ohje, staattinen) 
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EC10 (18 h) – vedessä elävät mikro-organismit: 4 168 mg/l – aktiiviliete 

  

KALIUMHYDROKSIDI; CAS-nro 1310-58-3 

LC50 (24 h) – kala:      80 mg/l moskiittokala (gambusia affinis) 

 

FOSFONIHAPPO, (1-HYDROKSIETYLIDEENI)BIS–TETRAKALIUMSUOLA; CAS-nro 14860-53-8 

LC50 (96 h) – kalat:      >300 mg/l – kirjolohi (salmo gairdneri) 

EC50 (48 h) – selkärangattomat: 500 mg/l – vesikirppu (daphnia magna) 
 

D-GLUCOPYRANOOSI, OLIGOMEERI C8-C10 ALKYYLIGLUKOSIDI, CAS-nro 68515-73-1 

LC50 (96 h) – kalat:      >100 mg/l – seeprakala (brachydanio rerio)  

EC50 (48 h) – selkärangattomat: 10–100 mg/l – vesikirppu (daphnia magna) 

EC50 (72 h) – levät: 10–100 mg/l – viherlevä (scenedesmus subspicatus) 

NOEC – kalat: 1,8 mg/l – seeprakala (brachydanio rerio) 

NOEC – selkärangattomat: 1 mg/l – vesikirppu (daphnia magna) 

 

ALKOHOLIT C6-12, ETOKSYLOIDUT, PROPOKSYLOIDUT; CAS-nro 68937-66-6 

LC50 (96 h) – kalat:      1–10  mg/l – seeprakala (danio rerio), OECD 203 -ohje, staattinen testi 

EC50 (48 h) – selkärangattomat: 
1–10 mg/l – vesikirppu (daphnia magna), OECD TG 202 -ohje, 
staattinen testi 

EC50 (72 h) – levät: 
1–10 mg/l – viherlevä (selenastrum capricornutum), direktiivi 
67/548/ETY, liite V, C.3 staattinen testi 

NOEC (72 h) – levät: 
1,7 mg/l – viherlevä (selenastrum capricornutum), direktiivi 
67/548/ETY, liite V, C.3 ryhmähavainto, staattinen testi  

 

KARBOKSYYLIHAPON ALKYYLIEETTERI; CAS-nro ei saatavilla 

LC50 (96 h) – kalat:      >100 mg/l 

EC50 (48 h) – selkärangattomat: 67 mg/l – vesikirppu (daphnia magna) 

EC50 (72 h) – levät: 100 mg/l 
 

POLYOKSIETYLEENI-LAURYYLIEETTERIFOSFAATTI; CAS-nro 39464-66-9 

LC50 (96 h) – kalat:      >100 mg/l – kirjolohi (salmo gairdneri) 

EC50 (48 h) – selkärangattomat: >1 000 mg/l – vesikirppu (daphnia magna) 

 

NATRIUM-2-ETYYLIHEKSYYLISULFAATTI; CAS-nro 126-92-1 

LC50 (96 h) – kalat:      1–10 mg/l kultakala (carassius auratus) 

EC50 (48 h) – selkärangattomat: 1–10 mg/l – vesikirppu (daphnia magna) 

 

ALKYYLI-SEK-SULFONAATTI C14-17 - NATRIUMSUOLA; CAS-nro 97489-15-1 

LC50 (96 h) – kalat:      1–10 mg/l – seeprakala (brachydanio rerio) (OECD 203 -ohje) 

EC50 (48 h) – selkärangattomat: 9,81 mg/l – vesikirppu (daphnia magna) (OECD 202 -ohje). 

EC50 (72 h) – levät: >61 mg/l – viherlevä (scenedesmus subspicatus) (OECD 201 -ohje). 

NOEC (16h) – bakteerit: 600 mg/l – Pseudomonas putida (menetelmä DIN 38412 T.8). 

NOEC (56 päivää) – maaperän eliöt: 470 mg/kg – tunkioliero (eisenia foetida) (OECD 222 -ohje). 

 
12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 
 

DIPROPYLEENIGLYKOLIMETYYLIEETTERI; CAS-nro 34590-94-8 

Biohajoaminen: kemiallisen hapenkulutuksen 96 %:n väheneminen 28 päivässä – aerobinen, kotitalouden aktiiviliete (OECD 301F -
ohje; ISO 9408; 92/69/ETY, C.4-D) – helposti biohajoava 
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KALIUMHYDROKSIDI; CAS-nro 1310-58-3 

Biohajoaminen: Ei sovelleta 

 

FOSFONIHAPPO, (1-HYDROKSIETYLIDEENI)BIS–TETRAKALIUMSUOLA; CAS-nro 14860-53-8 

Biohajoaminen: noin 50 % – ei nopeasti biohajoava (OECD 302 B) 

 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004 ja komission asetus (EY) N:o 907/2006 
Tämän valmisteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet vastaavat pesuaineita koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 648/2004 
ja sen täydennyksissä säädettyjä hajoavuuskriteereitä. Kaikki tiedot annetaan jäsenmaiden pätevien viranomaisten käyttöön heidän pyynnöstään tai 
pesuaineen valmistajan pyynnöstä. 
 
Noudata italialaisessa lakiasetuksessa N:o 152/06 säädettyjä viemäreitä koskevia raja-arvoja:  
pH = 5,5–9,5 
kemiallinen hapenkulutus = 160 mg/l (pintavedet) ja 500 mg/l (yleinen viemärijärjestelmä) 
kokonaisfosforipitoisuus (P) = 10 mg/l (pintavedet) ja 10 mg/l (yleinen viemärijärjestelmä) 
pinta-aktiivisten aineiden kokonaispitoisuus = 2 mg/l (pintavedet) ja 4 mg/l (yleinen viemärijärjestelmä) 
 
 
12.3. Biokertyvyys 
 
Tämän tuotteen aineosilla on alhainen biokertyvyystekijä. 
 

DIPROPYLEENIGLYKOLIMETYYLIEETTERI; CAS-nro 34590-94-8 

Biokertyvyys: log Kow = 0,004 (OECD 107 -ohje) – ei ennakoitua biokertyvyyttä 

 

KALIUMHYDROKSIDI; CAS-nro 1310-58-3 

Biokertyvyys: ei biokertyvää 

FOSFONIHAPPO, (1-HYDROKSIETYLIDEENI)BIS–TETRAKALIUMSUOLA; CAS-nro 14860-53-8 

Biokertyvyys: BFC < 2 – ei ennakoitua biokertyvyyttä 

 

D-GLUCOPYRANOOSI, OLIGOMEERI C8-C10 ALKYYLIGLUKOSIDI, CAS-nro 68515-73-1 

Biokertyvyys: log Kow < 1,77 (OECD 121 -ohje) – ei ennakoitua biokertyvyyttä 
 

ALKOHOLIT C6-12, ETOKSYLOIDUT, PROPOKSYLOIDUT; CAS-nro 68937-66-6 

Biokertyvyys: tietoja ei saatavilla 
 

POLYOKSIETYLEENI-LAURYYLIEETTERIFOSFAATTI; CAS-nro 39464-66-9 

Biokertyvyys: alhainen biokertyvyyspotentiaali 
 

NATRIUM-2-ETYYLIHEKSYYLISULFAATTI; CAS-nro 126-92-1 

Biokertyvyys: kertymistä eliöihin ei odotettavissa. 
 

ALKYYLI-SEK-SULFONAATTI C14-17 - NATRIUMSUOLA; CAS-nro 97489-15-1 

Biokertyvyys: biokertyvyyttä ei odotettavissa alhaisen oktanoli/vesijakautumiskertoimen (Log Pow) vuoksi.   
  
12.4. Liikkuvuus maaperässä 
 
Koska tuote on täysin vesiliukoista, se on erittäin liikkuvaa maaperässä. 
 
12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 
 
Saatavilla olevien tietojen perusteella tuote ei sisällä PBT- tai vPvB-aineita yli 0,1 % suurempina pitoisuuksina. 
 
12.6. Muut haitalliset vaikutukset 
 
Tietoja ei saatavilla 
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 KOHTA 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 
 

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät  
 
Käytä uudelleen, jos mahdollista. Ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Älä laske viemäriin. Kaikki tuotejäämät tulee loppukäsitellä soveltuvien 
määräysten mukaisesti kääntymällä valtuutettujen yhtiöiden puoleen. Noudata direktiiviä 2008/98/EY. 
Tuotteelle ei voida osoittaa mitään jätekoodia Euroopan jäteluettelossa (EWC), sillä se on sallittua ainoastaan käyttötarkoituksen ja kuluttajan suorittaman 
käytön perusteella. 
Jätekoodi tulee asettaa sen loppukäsittelystä kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti huolehtivan hyväksytyn jätteenkäsittelylaitoksen kanssa. 
 
13.2. Tuotteen/Pakkauksen hävittäminen 
 
Vaarallisten aineiden tai valmisteiden saastuttamat säiliöt ja pakkausmateriaalit tulee käsitellä samalla menetelmällä kuin tuote. Ne tulee toimittaa 
talteenottoa tai loppukäsittelyä varten paikallisten jätteidenkäsittelymääräysten mukaisesti (lakiasetus N:o 152/2006).  
Liuota tuotejäämät veteen ja loppukäsittele syntynyt saastunut neste voimassa olevien määräysten mukaisesti. Huolellisesti puhdistetut pakkaukset 
voidaan loppukäsitellä vaarattomana jätteenä. 
 
 

 KOHTA 14. Kuljetustiedot 
 

14.1.  YK-numero 

1814 

14.2.  Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 

KALIUMHYDROKSIDILIUOS 

14.3.  Kuljetuksen vaaraluokka 

8 

14.4.  Pakkausryhmä 

III 

14.5.  Ympäristövaarat  

Ei 

14.6.  Erityiset varotoimet käyttäjälle  
Kuljetuksessa tulee käyttää vaarallisten tavaroiden kuljetukseen valtuutettuja ajoneuvoja voimassa olevan ADR-sopimuksen vaatimusten ja 
soveltuvien kansallisten määräysten mukaisesti. Tavarat tulee pakata alkuperäiseen pakkaukseen tai pakkaukseen, joka on valmistettu sisällön 
kestävästä materiaalista, joka ei aiheuta vaarallisia reaktioita. Vaarallista tavaraa lastaavilla ja purkavilla työntekijöillä tulee olla riittävä, aineiden 
vaaroja ja hätätilanteessa käytettäviä toimenpiteitä koskeva koulutus. 

IMDG    EmS:    F-A, S-B 

     Sijoittaminen ja erottelu:  Luokka A  Erillään hapoista 

 ADR    Kuljetuskoodi:   3 

Tunnelirajoituskoodi:  (E) 

 ADR-RID-ADN-IMDG  Rajoitettu määrä:   5 L 

 IATA    Rajoitettu määrä:   pikapaketti  Y841 1 L 

     Matkustaja- ja rahtikone  pikapaketti 852 5 L 

     Vain rahtikone   pikapaketti 856 60 L 
 

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

N.A. 

 

 KOHTA 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot 
 

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

  

Seveso-luokka. Ei 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII mukaisia tuotteita tai aineita koskevat rajoitukset. 
 

 

Tuote 

 

 Kohta 3 

 

Aine kandidaattilistalla (59 art. REACH). 

 

Ei 
 
Luvanvarainen aine (liite XIV REACH). 

 

Ei 

 

Terveystarkastukset 

 

Tälle terveydelle vaaralliselle kemikaalille altistuneille työntekijöille ei tarvitse suorittaa terveydentilan seurantaa lakiasetuksen 81 (9.4.2008) 41 artiklan 
mukaan, jos työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen kohdistuva riski on arvioitu merkityksettömäksi 224 artiklan 2 kohdan mukaan.  
 
Saksalainen vesivaaraluokka (VwVwS 2005). 

 

WGK 1: alhainen vaara vesistöille  
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 mukaiset aineosat 
 
5–15 % fosfonaatteja 
Maks. 5 %  anionisia pinta-aktiivisia aineita, ionittomia pinta-aktiivisia aineita, amfoteerisia pinta-aktiivisia aineita ja polykarboksylaatteja 
 
15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 

 

Seoksen sisältämät aineet, joille on saatavilla kemikaaliturvallisuusarviointi: 
 
KALIUMHYDROKSIDI  
D-GLUCOPYRANOOSI, OLIGOMEERI C8-C10 ALKYYLIGLUKOSIDI  
ALKYYLI-SEK-SULFONAATTI C14-17 - NATRIUMSUOLA  

 

 KOHTA 16. Muut tiedot 
 

Tiedotteen kohdassa 2-3 mainittujen vaaralausekkeiden (H) teksti 

 
 Met. Corr. 1 Metalleja syövyttävät aineet ja seokset, luokka 1  
 Acute Tox. 4 Välitön myrkyllisyys, luokka 4  
 Skin Corr. 1A Ihosyövyttävyys/ihoärsytys, luokka 1A  
 Skin Corr. 1B Ihosyövyttävyys/ihoärsytys, luokka 1B   
 Eye Dam. 1 Vakava silmävaurio, luokka 1  
 Eye Irrit. 2 Silmä-ärsytys, luokka 2  
 Skin Irrit. 2 Ihoärsytys, luokka 2  
 H290 Voi syövyttää metalleja.  
 H302 Haitallista nieltynä.  
 H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.  
 H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.  
 H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.  
 H315 Ärsyttää ihoa.  
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 Tiedotteen kohdassa 2-3 mainittujen vaaraa osoittavien lausekkeiden (R) teksti  

    
 R22 TERVEYDELLE HAITALLISTA NIELTYNÄ.  
 R34 SYÖVYTTÄVÄÄ.  
 R35 VOIMAKKAASTI SYÖVYTTÄVÄÄ.  
 R36 ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ.  
 R38 ÄRSYTTÄÄ IHOA.  
 R41 VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA  

 
Selitykset: 
 
- ADR: Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä tiekuljetuksista 
- CAS-NUMERO: kemikaalien tunnistenumero  
- EC50: vaikuttava pitoisuus (pitoisuus, jolla havaitaan vaikutuksia 50 %:lla tapauksista) 
- EY-NUMERO: tunniste ESIS-järjestelmässä (European archive of existing substances; Euroopan kemikaalien tietojärjestelmä) 
- CLP: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 
- DNEL: johdettu vaikutukseton taso 
- EmS: hätätilannetta koskevat ohjeet 
- GHS: kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä 
- IATA DGR: kansainvälisen lentokuljetusjärjestön vaarallisten aineiden kuljetusmääräys 
- IC50: pitoisuus, jossa 50 % reaktioista estyy   
- IMDG: vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö 
- IMO: kansainvälinen merenkulkujärjestö 
- INDEKSINUMERO: CLP-asetuksen liitteessä VI käytetty tunniste 
- LC50: tappava pitoisuus 50 % testipopulaatiosta 
- LD50: tappava annos 50 % testipopulaatiosta 
- N.A.: ei saatavilla 
- OEL: työperäinen altistumisraja-arvo 
- PBT: hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (REACH-asetus)  
- PEC: ennakoitu pitoisuus ympäristössä 
- PEL: sallitun altistuksen raja-arvo 
- PNEC: ennakoitu vaikutukseton pitoisuus 
- REACH: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006  
- RID: vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö 
- TLV: raja-arvo 
- TLV ENIMMÄISARVO: pitoisuus, jonka ei tule ylittyä missään vaiheessa työperäisen altistumisen aikana 
- TWA STEL: lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo 
- TWA: altistumisen raja-arvon aikapainotettu keskiarvo 
- VOC: haihtuvat orgaaniset yhdisteet 
- vPvB: erittäin hitaasti hajoava ja erittäin biokertyvä (REACH-asetus) 
- WGK: vesivaaraluokka (Saksa) 

 

Kirjallisuusviitteet: 
 
1. Direktiivi 1999/45/EY ja sen täydennykset  
2. Direktiivi 67/548/ETY ja sen täydennykset ja oikaisut  
3. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH)  
4. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP)  
5. Komission asetus (EY) N:o 790/2009 (I mukautusasetus CLP)  
6. Komission asetus (EY) N:o 453/2010  
7. Komission asetus (EY) N:o 286/2011 (II mukautusasetus CLP)  
8. Komission asetus (EY) N:o 618/2012 (III mukautusasetus CLP) 
9. The Merck Index painos 10 
10. Handling Chemical Safety (turvallisuus kemiallisten aineiden käsittelyssä) 
11. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (kemiallisten aineiden  
myrkytysvaikutusten rekisteri) 
12. INRS - Fiche Toxicologique (myrkyllisyystiedote) 
13. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology (hygieenisyys ja myrkyllisyys teollisuusympäristössä) 
14. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials ((teollisuudessa käytettävien materiaalien vaaralliset ominaisuudet) - 7. painos, 1989 
15. ECHA-sivusto 
Huomautuksia käyttäjille: 
Tämän tiedotteen sisältämät tiedot perustuvat viimeisen version laadintapäivämääränä käytössämme olleisiin tietoihin. Käyttäjien tulee tarkistaa tietojen 
soveltuvuus ja täydellisyys tuotteen jokaisen käyttötavan mukaan. 
Tätä asiakirjaa ei tule pitää takuuna tuotteen jokaiselle erityisominaisuudelle. 
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Emme valvo tuotteen käyttöä suoraan, joten käyttäjien tulee omalla vastuullaan noudattaa terveyttä ja turvallisuutta koskevia lakeja ja määräyksiä. 
Valmistaja vapautuu kaikesta vastuusta virheellisen käytön osalta. 
Anna tehtävään määrätylle henkilökunnalle riittävä kemikaalien käyttöä koskeva koulutus. 
 

KALIUMHYDROKSIDIN ALTISTUMISSKENAARIO 
 

Altistumisskenaarion lyhyt otsikko: Ammattikäyttö 

Käyttöala (SU) SU 22 

Tuoteluokka (PC) PC35 

Prosessiluokka (PROC) PROC2 

Ympäristöpäästöluokka (ERC) ERC8a 

Ympäristön altistumisen hallinta 

Tuotteen ominaisuudet. Kattaa pitoisuudet korkeintaan arvoon 100 %. 

Käytön toistuvuus ja kesto Jatkuva altistuminen  

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet, joilla vähennetään tai 
rajoitetaan  
aineen vapautumista sekä päästöjä ilmaan ja maaperään  
 

pH tulee tarkistaa säännöllisesti, jos tuotetta vapautuu avovesiin. 
Yleensä vapautumisen tulee tapahtua, niin että kaikki pintaveden pH:n muutokset 
minimoidaan. Yleensä suurin osa vesieliöistä sietää 6-9 välisiä ph-arvoja, kuten 
vesieliöille tehtyjen OECD-standarditestien selostuksessa on raportoitu. 
Ympäristöä koskevien riskinhallintatoimien tarkoituksena on estää tuotteen 
vapauttaminen yleiseen viemärijärjestelmään tai pintaveteen, jos vapautuksen 
seurauksena pH muuttuu merkittävästi. 

Hävitettävien jätteiden ulkoiseen käsittelyyn liittyvät olosuhteet 
ja  
toimenpiteet   

Jäte tulee uudelleenkäyttää tai laskea teollisuusviemäriin ja neutraloida 
tarvittaessa. 

Työntekijöiden altistumisen hallinta 

Tuotteen ominaisuudet Kattaa pitoisuudet korkeintaan arvoon 100 %. 

Käytetty määrä 0,6 kg 

Altistumisen kesto (päivässä) >240 min 

Prosessitasolla (päästölähteen tasolla) toteutettavat tekniset 
olosuhteet ja  
toimenpiteet päästöjen ehkäisemiseksi  

 

Jos mahdollista, käytä automaattisia menetelmiä manuaalisten menetelmien 
sijaan. Käytä suljettuja järjestelmiä tai peitä avoimet järjestelmät. Käytä 
imupumppua. Siirrä suljetun piirin linjoissa. Varmista, että materiaalisiirrot 
tapahtuvat suljetussa tilassa tai imutuuletuksella varustettuina. Huolehdi 
yleisilmanvaihdon hyvästä tasosta. Luonnollinen ilmanvaihto tapahtuu ovista, 
ikkunoista jne. Säädetty ilmanvaihto tarkoittaa, että ilma tuodaan tai poistetaan 
sähkötuulettimen avulla. Vältä ruiskutusta.  Vähennä vesistöön joutuvia 
nestemääriä estämällä/keräämällä roiskeet.   

Organisatoriset toimenpiteet päästöjen, hajonnan ja 
altistumisen  
estämiseksi tai rajoittamiseksi  

 

Vaara-alueilla työskentelevien tai vaarallisiin työprosesseihin osallistuvien 
työntekijöiden koulutuksen tulee sisältää seuraavat tiedot: a) työskentelyä ilman 
hengityksensuojausta tulee välttää, b) tuotteen syövyttävät ominaisuudet ja 
erityisesti sen hengittämisestä seuraavat vaikutukset tulee tuntea, c) työnantajan 
antamia turvallisuusohjeita tulee noudattaa.  
Työnantajan tulee varmistaa, että sopivia henkilökohtaisia suojavälineitä on 
saatavilla ja että niitä käytetään ohjeiden mukaan. Jos mahdollista, käytä 
automaattisia prosesseja manuaalisten prosessien sijaan ja/tai suljettuja piirejä. 
Se estää ärsyttävien sumujen ja aerosolien syntymistä sekä mahdollisia roiskeita. 
Tarkista mahdollinen altistus käyttäen suljettujen järjestelmien, erillisten tilojen, 
hyvin varustettujen ja huollettujen välineiden ja yleisilmanvaihdon hyvän tason 
kaltaisia toimenpiteitä. Tyhjennä järjestelmät ja siirtolinjat ennen suljetun tilan 
avaamista. Tyhjennä ja huuhtele laitteisto ennen huoltoa aina kun se on 
mahdollista.  Kun altistuksen mahdollisuus on olemassa: varmista asiaankuuluvan 
henkilökunnan informoiminen altistuksen luonteesta ja tietoisuus 
perustoimenpiteistä altistumisten minimoimiseksi. Varmista, että sopivia 
henkilökohtaisia suojavälineitä on saatavilla. Kerää valunut materiaali ja 
loppukäsittele jäte lain määräämällä tavalla. Seuraa hallintatoimenpiteiden 
tehokkuutta. Harkitse terveysseurannan tarve. Määritä ja toteuta kollektiiviset 
toimenpiteet. Varmista, että hallintatoimenpiteet tarkastetaan säännöllisesti ja että 
niitä noudatetaan. Suorita tarkistuksia paikan päällä varmistaaksesi, että 
riskinhallintatoimet suoritetaan oikein ja että toimintaolosuhteet ovat 
asianmukaiset. 

Henkilökohtaiseen suojaan, hygieniaan ja terveyden arviointiin 
liittyvät  

Jos pölyjä tai aerosoleja syntyy, käytä asianmukaisella suodattimella (P2) 
varustettua hengityssuojainta. Käytä sopivia standardin EN 374 mukaisia 
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olosuhteet ja toimenpiteet  

 

hyväksyttyjä käsineitä. Käytä standardin EN 166 mukaisia silmiensuojaimia 
sivusuojilla. Käytä sopivaa suojavaatetusta, esiliinoja, kasvosuojaimia ja 
haalareita. Jos paikalla on roiskumisvaara: käytä kumisaappaita. 
 

Altistumisen arviointi ja viittaus sen lähteeseen 

Ympäristö 
Aine liukenee veteen. Ainoa vaikutus on pH:n kasvu, joten veden kuljettua 
käsittelylaitoksen läpi altistuminen on mitätöntä eikä riskejä ole. 

Työntekijät (ECETOC TRA -malli) 

Myötävaikuttava 
skenaario 

Erityiset olosuhteet Altistumistapa Altistumistaso PNEC RCR 

PROC2 Nestemäinen Hengitys  0,23 mg/m3 1 mg/m3 0,23 

Opas jatkokäyttäjille sen arvioimiseksi, tapahtuuko työskentely altistumisskenaariossa ilmoitettujen raja-arvojen sisällä 

Ellei mittaustietoja ole saatavilla, jatkokäyttäjä voi käyttää skaalausvälinettä kuten ECETOC TRA. 
Tärkeä huomautus: jos skaalauksessa todetaan käytön olevan turvallista, kun pitkäaikaisen arvioidun altistuksen DNEL otetaan huomioon, myös 
välitön DNEL katetaan (oppaan R.14 mukaan voidaan johtaa välittömät altistumistasot kertomalla arvoitu pitkäaikainen altistuminen kertoimella 2). 
Altistuminen hengittämällä arvioidaan skaalausvälineellä ECETOC TRA. Lisätietoja skaalauksesta: http://ecetoc.org/tra. 
Ainoastaan asianmukaisesti koulutettu henkilökunta voi käyttää skaalausmenetelmiä varmistaakseen, että toimintaolosuhteet ja riskinhallinta ovat 
altistumisskenaariossa ilmoitettujen raja-arvojen sisällä. 

Hyvän käytännön mukaisia lisäohjeita 

Tiedotteessa oletetaan, että työpaikalla noudatetaan asianmukaisia hygieniastandardeja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


