
Päiväys:24.02.2018                                                          Edellinen päiväys:24.02.2015 

Kauppanimi / aineen nimi: 

HANGON PUNAMULTAMAALI  
________________________________________________________________________________________ 

      KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE        KEMIKAALI-ILMOITUS 

(*)  koskee vain kemikaali-ilmoitusta 
(**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 

  

 09-4711  Myrkytystietokeskus 
  

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste

  

                     Kauppanimi / aineen nimi HANGON PUNAMULTAMAALI 

 Tunnuskoodi      

 REACH-rekisteröinInumero

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

  

                     KäyPötarkoitus sanallisesI

 Siveltävä levitettävä maali puupinnoille 

 Toimialakoodi (TOL) (*) TOL1:243     

 KäyPötarkoituskoodi (KT) (*) KT 1: 59

 Kemikaalia voidaan käyPää yleiseen kulutukseen (*)     X

 Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen (*)      

1.3 KäyPöturvallisuusIedoPeen toimiPajan Iedot

                     ToimiPaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokäyPäjä, jakelija) 
 Suomessa toimiva markkinoille luovuPaja (*)

Hgangon Väri Oy

 Osoite Esplanadi 128

 PosInumero ja -toimipaikka 10960

 PosIlokero      

 PosInumero ja -toimipaikka HANKO

 Puhelin 019-2481810

                     SähköposIosoite hangon.vari@hotmail.com

 Y-tunnus (*) 0200885-8

1.4 Hätäpuhelinnumero
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 Tuotteella ei ole vaaralliseksi luokiteltuja ominaisuuksia  

                  Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista:  
                  R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä  

       

  
 

  

                   
                   Myrkytyksen seurauksena voi ilmaantua oireita altistumisen jälkeen, minkä vuoksi kyseenalaisissa tapauksissa, suoran kemikaalille 
                   altistumisen jälkeen ja huonovointisuuden jatkuessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon ja näytettävä tämän tuotteen 
                    käyttöturvallisuustiedote  

                   Hengitettynä:                      
                    Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämän tuotteen käyttöturvallisuustiedote. Ei saa oksennuttaa. Jos potilas 
                    oksentaa, pää on pidettävä kallistettuna eteenpäin. Jos potilas on tajuton, hänelle ei saa antaa mitään suun kautta muuten kuin  
                    lääkärin valvonnassa. Huuhtele suu ja nielu, koska on olemassa mahdollisuus, että ne ovat vahingoittuneet nielemisen 
                   yhteydessä. Potilas on pidettävä levossa.   

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

2.2 Merkinnät

2.3 Muut vaarat

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1 Aineet (**)

Pääaineosan / aineosan nimi CAS-, EY- tai indeksinumero Pitoisuus

Rauta(II)sulfaattimonohydraatti 

Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 - Varoitus 

CAS:7782-63-0  EC: 231-753-5  ≤ 2.5 % 

3.2 Seokset (**)

Aineen nimi CAS-, EY- tai 
indeksinro

REACH-
rekisteröinInro

Pitoisuus Luokitus

1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-oni  

Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: 
H400; Aquatic Chronic 2: H411; Eye 
Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin 
Sens. 1: H317 - Vaara  

CAS:2634-33-5   
EC:220-120-9 

      ≤ 0,0025%       

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1.2 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
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                    Ihon kautta:  
                    Tämä tuote ei sisällä hengitettyinä vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Jos myrkytysoireita kuitenkin ilmenee, tuotteelle altistunut on 
                    vietävä pois altistusalueelta raittiiseen ilmaan. Lääkärin hoitoon tulee hakeutua, jos oireet jatkuvat tai pahenevat.  
                   
                     Silmäkosketuksen kautta:  
                    Tämä tuote ei sisällä iholle joutuessaan vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Jos tuote pääsee kosketuksiin ihon kanssa, on kuitenkin 
                    suositeltavaa riisua saastuneet vaatteet ja kengät, huuhdella iho ja jos mahdollista, suihkuttaa altistunut alue runsaalla vedellä ja 
                    neutraalilla saippualla. Jos altistuminen on merkittävä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.  
     
                     Nieltynä/aspiroituna:  
                     Huuhtele silmiä vähintään 15 minuutin ajan runsaalla vedellä. Lisävahinkojen välttämiseksi mahdolliset piilolinssit tulee poistaa   
                     silmistä jolleivät ne ole tarttuneet kiinni silmiin. Kaikissa tapauksissa on huuhtelemisen jälkeen hakeuduttava lääkärin hoitoon niin 
                     pian kuin mahdollista ja otettava mukaan tuotteen käyttöturvallisuustiedote.   
  

       

       

  

                     Tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, käsittely- ja käyttöolosuhteissa. Palon sattuessa virheellisen käsittelyn,   
                    varastoinnin tai käytön seurauksena käytä mieluiten monikäyttöisiä jauhesammuttimia (ABC-jauhe). Sammutusaineena EI 
                    SUOSITELLA käytettäväksi vettä tai vesisumua. 

  

                            Lämpöhajoamisen tai palamisen seurauksena voi syntyä reaktiotuotteita, jotka voivat olla erittäin myrkyllisiä ja aiheuttaa siksi  
                    vakavaa haittaa terveydelle.  

  

                          Tulipalon voimakkuudesta riippuen saattaa olla tarpeen käyttää täyttä suojavaatetusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta.  
                   Paikalla on oltava vähimmäistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvälineet (sammutuspeitteitä, ensiapupakkaus, jne.)  

                     Eristä vuodot, jos tämä ei aiheuta lisävaaraa tehtävää suorittaville henkilöille. Koska altistuminen vuotaneelle tuotteelle on 
                     mahdollinen, henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö on pakollista (katso kohta 8). Alue on evakuoitava ja suojaamattomat 
                     henkilöt pidettävä poissa. 

  

                    Tuotteen joutumista vesiympäristöön vältettävä, koska tuote sisältää vesiympäristölle vaarallisia aineita. Imetty tuote on säilöttävä 
                     suljettaviin säiliöihin. Jos tuotetta pääsee vesiympäristöön suuria määriä, asiasta on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle.  

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä väliPömät ePä viivästyneet

4.3 MahdollisesI tarviPavaa välitöntä lääkeIeteellistä 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 menePely hätäIlanteessa

6.2                Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: 
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                    Imeytä kaatunut aine hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja siirrä se turvalliseen paikkaan. Älä imeytä ainetta 
                    sahajauhoon tai muuhun tulenarkaan imeytysaineeseen. 

       

                      
              A.  Yleiset varotoimet  
                   On suositeltavaa pitää tuotteen läheisyydessä imeytysainetta (katso kohta 6.3).  
                   Tekniset suositukset ympäristöriskien ehkäisemiseksi  
                
               B.  Tekniset suositukset tulipalojen ja räjähdysten ehkäisemiseksi  
                    Tuote ei aiheuta palovaaraa normaaleissa varastointi-, käsittely- ja käyttöolosuhteissa. Kaato astiasta toiseen on suositeltavaa 
                    tehdä hitaasti jotta vältetään syttyviin tuotteisiin mahdollisesti vaikuttavien sähköstaattisten varausten muodostuminen. Lisätiedot 
                    koskien vältettäviä olosuhteita ja aineita. 
                      
               C,  Tekniset suositukset ergonomisten ja toksikologisten riskien ehkäisemiseksi. 
                     uotetta käsiteltäessä ei saa syödä eikä juoda ja käsittelyn jälkeen kädet on pestävä asianmukaisilla puhdistustuotteilla.  
                      
               D.  Tekniset suositukset ympäristöriskien ehkäisemisek 
                    On suositeltavaa pitää tuotteen läheisyydessä imeytysainetta  

  

                   Varastointiin liittyvät tekniset toimenpiteet   
                   Minimilämpötila      5 ºC 
                   Maksimilämpötila:   30 ºC  
                   Maksimiaika:          36 kk  

  

                   Annettujen ohjeiden lisäksi ei ole tarpeen antaa muita tämän tuotteen käyttöä koskevia erityissuosituksia.  

1. Valvontaa koskevat muuPujat 

 HTP-arvot  
 Aineille, joista valmiste koostuu, ei ole olemassa ympäristöllisiä raja-arvoja.  
 Muut raja-arvot 
 Ei sovellettavissa  
 DNEL-arvot 
 Ei sovellettavissa  
 PNEC-arvot 
 Ei sovellettavissa  

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

6.4 ViiPaukset muihin kohIin

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen käsiPelyn edellyPämät toimenpiteet   

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyPämät olosuhteet, mukaan luePuina yhteensopimaPomuudet

                      
7.3               Erityinen loppukäyttö: 

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
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8.2  AlIstumisen ehkäiseminen 

 Tekniset torjuntatoimenpiteet    

                    Ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä suositellaan käytettäväksi "CE-merkittyä" henkilökohtaista perussuojavarustusta. Katso 
                    lisätiedot koskien henkilökohtaista suojavarustusta (varastointi, käyttö, puhdistus, kunnossapito, suojausluokka, jne.) niiden 
                    valmistajien toimittamista esitteistä. Tässä annetut ohjeet koskevat tuotetta sellaisenaan. Laimennettua tuotetta koskevat 
                    turvamenettelyt voivat vaihdella riippuen laimennusasteesta, käytöstä, käytettävästä menetelmästä, jne. Määritettäessä 
                    velvollisuutta asentaa hätäsuihkuja ja/tai silmien huuhteluvälineitä varastotiloihin huomioidaan tapaukseen sovellettavat 
                     kemiallisten tuotteiden varastointia koskevat säädökset. Katso lisätiedot kohdista 7.1 ja 7.2.  
 Silmien tai kasvojen suojaus 
 Suojalasit suojaamaan nesteiden roiskeilta  

 Käsien suojaus 
 Vähäisiltä riskeiltä suojaavat  suojakäsineet  

 Hengityksensuojaus   
 Henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö on tarpeen, jos aineesta muodostuu sumua tai jos työperäisen altistumisen raja-arvot  

                   ylittyvät, 

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 

9.1.  Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat Iedot

Olomuoto Neste

Haju Luonteenomainen

Hajukynnys Ei sovellettavissa *

PH. Ei sovellettavissa * 

Sulamis- tai jäätymispiste      

Kiehumispiste ja kiehumisalue      

Leimahduspiste      

Haihtumisnopeus      

SyPyvyys (kiinteät aineet, kaasut)      

Ylin ja alin syPyvyys- tai räjähdysraja      

Höyrynpaine      

HöyrynIheys      

Suhteellinen Iheys 1,118

Liukoisuus (liukoisuudet)      

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi      

ItsesyPymislämpöIla      

HajoamislämpöIla      

Viskositee`      

Räjähtävyys      
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9.2  Muut Iedot 
       

                   Ei odotettavissa vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan kemikaalien varastoinnista annettuja teknisiä ohjeita.  
  

                   Kemiallisesti stabiili ohjeiden mukaisissa käyttö-, käsittely- ja varastointiolosuhteissa 

       

       

       

       

 Välitön myrkyllisyys   
  Seoksen myrkyllisyysominaisuuksista ei ole kokeelliseen näyttöön perustuvia tietoja  

 IhosyövyPävyys/ärsytys 
       

 Vakava silmävaurio/ärsytys   
       
 Hengitysteiden tai ihon herkistyminen 
                       
                    Välitön myrkyllisyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä hengitettyinä vaaralliseksi 
                     luokiteltuja aineita.- Syövyttävyys / Ärsyttävyys: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote 
                     sisällä tämän vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisätiedot, katso kohta 3. aurioiPavat vaikutukset   

       
 Syöpää aiheuPavat vaikutukset 

HapePavuus      

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 ReakIivisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

10.3 Vaarallisten reakIoiden mahdollisuus

10.4 VältePävät olosuhteet

10.5 YhteensopimaPomat materiaalit

10.6 Vaaralliset hajoamistuoPeet

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
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 Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset  
       

 Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-alIstuminen   
       
 Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva alIstuminen 
       

 AspiraaIovaara   
       
 Muut Iedot 
       

  

       

       

       

       

       

  

                    Koodien 15 01 (2014/955/EU) mukaisesti, jos pakkaus on ollut suorassa kosketuksessa tuotteen kanssa, sitä käsitellään samalla 
                    tavalla kuin itse tuotetta, muuten sitä käsitellään vaarattomana jätteenä. Päästämistä viemäriin ei suositella.  

       

  

                          Tuote ei kuulu vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten piiriin. (ADR/RID, IMDG, IATA)  

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  JäPeiden käsiPelymenetelmät

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

14.1 YK-numero

14.2 Kuljetuksessa käytePävä virallinen nimi
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Muutokset edelliseen versioon 

      
Lyhenteiden selitykset

      
Tietolähteet

      
KäytePy menetelmä luokituksen arvioinnissa

      
LuePelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista  

      
Työntekijöiden koulutus  

     
Muut tiedot: 
                      Acute Tox. 4: H302 - Haitallista nieltynä. 
                      Aquatic Acute 1: H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille  
                      Aquatic Chronic 2: H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia  
                      Eye Dam. 1: H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä  
                      Eye Irrit. 2: H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä  
                      Skin Irrit. 2: H315 - Ärsyttää ihoa  
                      Skin Sens. 1: H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion 

14.3  Kuljetuksen vaaraluokka

14.4 Pakkausryhmä

14.5 Ympäristövaarat

14.6 Erityiset varotoimet käyPäjälle

14.7 Kuljetus irtolasIna MARPOL 73/78 –sopimuksen II liiPeen ja IBC-säännöstön mukaisesI

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1 NimenomaisesI ainePa tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -  
lainsäädäntö

15.2 KemikaaliturvallisuusarvioinI

KOHTA 16: MUUT TIEDOT
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