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INOFI® 3 nestemäinen kumi 

 
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 

 
Vastaa määräystä (EU) №1907/2006 (Kemiallisten aineiden rekisteröinti, arviointi ja käyttölupa) Määräys (EU) 
№453/2010-Russia mukaisine korjauksineen 
 
Antopäivä: 23.03.2015                                                                        Versio №:1                                                   
Sivumäärä: 5 
Uudistettu: -                                                                                    Korvaa version №: - 
 
KAPPALE 1: Aineen /seoksen ja yhtiön/tuottajan identifiointi. 
1.1 Tuotteen tunnus:  

Tuotteen nimi:   INOFI® 3 nestemäinen kumi) 
Tuotenumero:     5775-014-11149403-2010 
Тuotteen tyyppi:                     Kaksikomponenttinen bitumiemulsiomastiksi vedenpitävään pinnoittamiseen 
 
1.2 Aineen tai seoksen käyttötarkoitus 
 
Käyttöalue:                        

Rakennusten ja rakennelmien sekä niiden osien vedenpitävä pinnoittaminen 
                                               teollisuus-, siviili-, kuljetus- ja kunnostusrakentamisessa.                  
Tarkoitus:                                   

Vaaka- ja pystysuorien betoni-, teräsbetoni-, metalli- (teräs ja alumiini), tiili-, kivi-, 
kevytbetoni- ja puupintojen päällystys. Koneellinen levittäminen ruiskuttamalla. 

Rajoitus:                                Bitumilateksi-emulsion komponentti A ei kestä jäätymistä, ja emulsiota ei saa 
käyttää kontaktissa nestemäiseen orgaaniseen materiaaliin. 

 
 

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan yksityiskohtaiset tiedot 
 

Valmistaja: 
	
	
	
	
	
Maahantuoja: 
 

ZAO Rastro, prospekt Obuhovskoi 
oborony 70, rak. 2 A, tsto 1N, 2N, 3N,  
4N, 5N, 6N, 7N, 8N, 9N, 10N, 11N 
192029 Pietari, Venäjä 
Puh: +7 800 700 73 53 
 
Inovatech Finland Oy 
PL 38 
00980 Helsinki 
Puh: 
 

Hätäpuhelinnumero: Myrkytystietokeskus, 09 471 977 
 
KAPPALE 2: Vaaran yksilöinti 



 

sivu 2 

 
2.1 Aineen/seoksen luokitus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1272/2008 (CLP7GHS) 
mukaisesti:  
 
Tätä seosta ei luokitella vaaralliseksi.  
Tuote ei ole ihmishengelle vaarallinen mutta se voi aiheuttaa lievää ärtymystä silmien ja hengityskanavan 
limakalvoissa. Herkistävää vaikutusta ei ole havaittu. Vaikutus ympäristöön ei ole tiedossa. 
 
2.2 Etiketin merkinnät Direktiivi 1272/2008/EU mukaisesti 
 
Ei merkintöjä. 
 
KAPPALE 3: Koostumus/tiedot koostumuksesta 
 
Lämmittämättömänä käytettävän kaksikomponenttisen bitumipolymeerin koostumus on kuvattu alla, sisältäen 
bitumilateksiemulsion  (komponentti А) sekä kovettumisaineen (komponentti B). 
 
Aineet 2-kloori-1,3- butadieeni 

 
 

Lipeäkivi 
 

kalsiumkloridi 
 

Sisältö % < 25 ≤0,04 90-99 (komponentti B) 

Rekisterinumero CAS 126-99-8 1310-73-2; 8012-01-9 10043-52-4 

Rekisterinumero EINECS 
(ES) 

204-818-0 215-185-5 233-140-8 

 
KAPPALE 4: Ensiaputoimenpiteet 
 
Sekä havaittujen että epäiltyjen ja  oireiden tapauksessa on käännyttävä lääkärin puoleen. 
 
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 
 
Hengitettäessä tuotetta altistuneelle on järjestettävä pääsy raittiseen ilmaan, ja tarvittaessa hänen on 
turvauduttava lääkärin hoitoon. Pahoinvointitapauksessa on aina käännyttävä lääkärin puoleen. 
 
Tuotteen joutuessa iholle on puhtaalla kangasliinalla poistettava likaantuminen ja huuhdeltava iho saippualla ja 
lämpimällä vedellä, tai käytettävä erikoisvälineitä bitumiläiskien poistamiseksi. 
 
Tuotteen joutuessa silmiin ne on välittömästi huolellisesti huuhdeltava runsaalla puhtaalla vedellä 15 minuutin 
ajan silmäluomet avoimina. Minkä hyvänsä punehtumien, kivujen tai näkyvien vahingoittumien tapauksessa on 
käännyttävä lääkärin puoleen. 
 
Nieltäessä ainetta on käännyttävä lääkärin puoleen ja esitettävä tuotteen käyttöturvallisuustiedote. Milloinkaan ei 
saa laittaa mitään suuhun tajuttomalle henkilölle. 
 
4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset 
 
Tuotteen jouduttua silmiin: Ei ole erikoistietoja 
Jos tuotetta on hengitetty: Voi esiintyä oksentamista, päänsärkyä ja huimausta 
Tuotteen jouduttua iholle: Ei ole erikoistietoja 
Jos tuotetta on nielty: Ei ole erikoistietoja 
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4.3. Milloin on hakeuduttava lääkäriin ja saatava erikoishoito 
 
Huomautus lääkärille: Hoito määrätään oireiden mukaan. Jos suuria määriä aineita on jouduttu 

nieltyinä ruoansulatuskanavaan tai hengitetty, on saatava myrkytyksiin 
erikoituneen lääkärin apu.  

Erikoiskäsittely: Mitään erikoiskäsittelyä ei tarvitse. 
  
KAPPALE 5: Paloturvallisuus 
 
Tuote lasketaan palonkestävien ja räjähdysvaarattomien aineiden ryhmään. 
 
5.1 Sammutusaineet  
 
Sammutusaineet: Suositellaan: alkoholia kestävää vaahtoa ja hiilidioksidia. 

Vettä EI SAA käyttää. 
 
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat  
 
Aineesta tai seoksesta johtuvat 
vaarat: 

Syttyvä neste. Höyryt muodostuvat räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Tulipalo 
tai kuumentaminen voi aiheuttaa astian räjähdyksen paineen nousun takia. 
Jos tuote pääsee viemäriin, on tulipalon tai räjähdyksen vaara. Tämä aine on 
myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Palosammutukseen 
käytetty tätä ainetta sisältävä vesi on kerättävä. Tätä vettä ei saa laskea 
viemäriin tai ojiin.  

Vaaralliset palamisjätteet: Hajoamistuotteet voivat sisältää hiilioksideja.  
 
5.3 Palomiesten käyttämät erityiset suojelutoimenpiteet 
 
Tulipalon sattuessa kaikki työmaalla ja sen vieressä olevat ihmiset on poistettava työmaalta. Ei saa ryhtyä 
mihinkään vaarallisiin toimenpiteisiin ilman asianmukaista koulutusta. Aine palaa paksua mustaa savua 
muodostaen. Hajoamistuotteet voivat olla hengenvaarallisia. Jäähdytä tulipalon alueella olevat suljetut astiat 
vedellä. Palosammutukseen käytettyä vettä ei saa laskea viemäriin tai vesistöihin. Palomiesten on käytettävä 
sopivaa suojavaatetusta, ja kohonneen ilmapaineen oloissa toimivat paineilmahengityslaitteet, jotka suojaavat 
kasvot kokonaan. EN 469-standardia vastaava palomiehen vaatetus (mm. kypärä, suojajalkineet ja -käsineet) 
antaa kemiallisen perussuojan. 
 
KAPPALE 6: Hätätilanteiden ennaltaehkäisy ja torjunta 
 
6.1. Varotoimenpiteet henkilökuntaa varten, suojavarusteet ja erikoistoimenpiteet 
 
Vältä mitä tahansa suoraa kontaktia kaadetun aineen kanssa. Poista syttyvät aineet alueelta ja muista 
räjähdysvaara. Järjestä alueen ilmanvaihto. Vältä höyryn tai aerosolin hengittämistä. Suojatoimenpiteet on 
lueteltu Kohdissa 7 ja 8. Ei saa ryhtyä mihinkään vaarallisiin toimenpiteisiin ilman asianmukaistaa koulutusta. 
Ilmoita tuotteen pääsemisestä järviin, jokiin tai viemäriin vastaaville viranomaisille paikallisten ohjeiden mukaan. 
 
6.2 Varatoimenpiteet ympäristön suojelussa 
 
Eristä vuoto, varmista ettei tuote pääse maaperään, vesijohtoon, ojitukseen tai viemäriin. Ilmoita tuotteen 
pääsemisestä ympäristöön (viemäriin, vesistöihin, maaperään tai ilmaan) vastaaville viranomaisille. Tuote 
saastuttaa vettä. Suuret määrät aiheuttavat vahinkoa ympäristölle. 
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6.3. Kaatumiin ja vuotoihin liittyvät menetelmät, materiaalit ja puhdistaminen 
 
Lopeta vuoto ellei siitä aiheudu vaaraa. Poista astiat vuotopaikalta. Lähesty vuotopaikkaa suojanpuolelta. Estä 
tuotteen pääsy viemäriin, kellareihin tai suljettuihin tiloihin. Kerää kaatunut tuote ja vie jätteenkäsittelyyn tai 
toimi kuten alla on kuvattu. Kerää tuote säiliöön palamattomalla imevällä materiaalilla, esim. hiekalla, maalla, 
vermikuliitilla tai piimaalla ja pane se astiaan seuraavaa hävittämistä varten paikallisten sääntöjen mukaan (ks. 
Kohta 13). Käytä työkaluja, jotka eivät aiheuta kipinää, ja räjähdykseltä suojattua laitteistoa. Saastunut imevä 
materiaali voi olla yhtä vaarallinen kuin kaadettu tuote.   
 
6.4 Viittaukset muihin kappaleisiin 
  
Tiedot yhteydenotoista hätätilanteessa ks. Kappaleessa 1. 
Sopivat henkilökohtaiset suojavälineet ks. Kappaleessa 8. 
Lisätiedot jätteiden käsittelystä ks. Kappaleessa 13. 
 
KAPPALE 7: Käsittely ja varastointi 
 
7.1. Varokeinot tuotteen käsittelyn yhteydessä 
 
Höyryt ovat ilmaa painavampia ja laskeutuvat alas. Höyryt muodostuvat ilman kanssa räjähtäviä seoksia. Käytä 
tuotetta vain paikoissa, joissa ei ole avotulta tai muita sytytyslähteitä. Suojaa sähkölaitteet tarkoituksenmukaisella 
tavalla. Käytössä on varottava staattisen sähkön lähteitä. Älä käytä kipinöitä aiheuttavia työkaluja.  
Vältä höyryjen, pölyn tai aerosolin hengittämistä. Vältä kontaktia ihon ja silmien kanssa. Tuotteen käyttö- ja 
varastointipaikoissa ei saa syödä tai tupakoida. Käytä vastaavia henkilönsuojaimia, ks. Kappale 8.  
 
Tuotetta ei saa jäädyttää ja sitä ei pidä altistaa suoralle auringonpaisteelle paakkuuntumisen estämiseksi. Tuotteen 
käyttö sateen aikana on kielletty. Töitä suoritettaessa kuumana aurinkoisena säänä on varjostettava tuotteella 
päällystettävät paikat. 
 
7.2 Varastointi 
 
Tuote on säilytettävä valmistajan pakkauksessa hyvin ilmastoiduissa sisätiloissa tai katoksen alla lämpötilan 
ollessa välillä +5°С - +50°С. Pakkauksen on oltava tiivisti suljettu, ja siinä ei saa olla mitään vaurioita. 
 
7.3. Erityinen loppukäyttö  
 
Pinnoittamisen suoritustapa ja muut suositukset on esitetty tuotteen käyttöohjeessa. 
  
KAPPALE 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 
 
8.1 Altistumisen ehkäiseminen 
 
Henkilökohtaisen suojelun toimenpiteet ja laitteet 
 
On turvattava riittävä ilmastointi. On varmistettava, että henkilökunnalla on henkilökohtaiset suojavälineet. Työn 
päätettyä on huolellisesti pestävä kädet ja kasvot saippualla ja vedellä. Tuotteen käsittelyn yhteydessä ei saa 
syödä eikä juoda.  
Henkilökohtaiselle suojaukselle ei ole pakollisen pukeutumisen vaatimuksia. 
 
 Silmien ja kasvojen suojaus 
Vältä kontaktia silmien kanssa. Suojasilmälasit, jotka suojaavat roiskeilta EN166 ohjeiden mukaan 
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 Käsien suojaus 
Aineen pitkäaikaista ja toistuvaa kontaktia ihoon on vältettävä ja käytettävä asianmukaisia suojakäsineitä 
(kumikäsineet EN374 ohjeiden mukaan) 
 
Kehon suojaus  
Työntekijöiden on käytettävä puhtaita työpukuja. 
Aineen kontaktin jälkeen kaikki kehon saastuneet paikat on välttämättömästi puhdistettava pesemällä.  
Suojavaatetus (kohotetut kaulukset, alas lasketut hihat). 
 
Hengityskanavien suojaus  
Asianomaisen ilmanvaihdon puuttuessa on käytettävä hengityslaitteita, joita on suositeltu kaasun suodattamiseksi 
EN 405 ohjeiden mukaisesti. 
 
KAPPALE 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
 
9.1 Tietoja fysikaalisista ja kemiallisista perusominaisuuksista 
 
Ulkomuoto: tumman ruskea homogeeninen neste (komponentti А), valkean kristallipulveri tai granulit 
(komponentti B) 
Haju: kuin liuttomilla 
рН arvo: 11-13 
Sulamislämpötila: 0°С  
Kiehumislämpötila: 100°С 
Syttymisherkkyys: ei ole määritelty 
Hajoamislämpötila: ei ole määritelty  
Itsesyttyvyys: tuote ei ole itsesyttyvä  
Räjähdysvaara: tuote ei ole räjähdysherkkä  
Tiheys 20°С: 1g/sm3 

Suhteellinen tiheys: ei ole määritelty  
Haihtumislämpötila: ei ole määritelty    
Sekoittuvuus veden kanssa: täydellisesti sekoittuva  
Jakautumakerroin (п-oktanoli/vesi): ei ole määritelty 
Viskositeetti: ei ole määritelty 

 
9.2  Muut tiedot: ei ole määritelty 
 
KAPPALE 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus  
 
10.1 Reaktivisuus: ei ole määritelty 
 
10.2  Kemiallinen stabiilisuus: suositeltuja säilytys- ja käyttöehtoja noudattaen tuote on stabiiloi. 
 
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: ei tietoja vaarallisista reaktioista 
  
10.4 Vaarallisiin muutoksiin johtavat tilanteet: ei tiedossa. 
 
10.5 Yhteensopimattomat aineet: valmis pinnoituksen ei saa olla kosketuksissa nestemäisten orgaanisten 
aineiden kuten bensiinin, öljyn, öljytuotteiden ja orgaanisten liuotusaineiden kanssa. 
 
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: ei tiedossa.   
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KAPPALE 11: Myrkyllisyys 
 
11.1 Tietoja toksikologisen vaikutuksen osalta 
 
Akuutti myrkyllisyys: ei ole myrkyllinen 
Ensisijainen ärsyttävä vaikutus:  

ihoon: lievä ärsyttävä vaikutus  
silmiin: lievä ärsyttävä vaikutus  

Herkistyminen: ei vaikuta. 
 
KAPPALE 12: Ympäristövaikutukset 
 
Myrkyllisyys: ei ole myrkyllinen 
Myrkyllisyys vesieliöstölle: ei tiedossa.  
Pysyvyys ympäristössä: ei tiedossa.  
Käyttäytyminen ekologisissa järjestelmissä:  

kertyminen eliöistöihin: ei ole tiedossa. 
pysyvyys maaperässä: ei ole tiedossa. 

Lisää ekologisia ohjeita: ei lisäohjeita 
 
Yleiset ohjeet:  
Tuotetta ei saa päästää pohjavesiin, vesistöihin tai viemäristöjärjestelmään laimentamattomana tai suurissa 
määrissä. · 
Muut haitalliset vaikutukset: ei tiedossa. 
 
KAPPALE 13: Hävittäminen 
 
Jätteiden käsittelyn menetelmät: 
 

a) Hävittäminen on suoritettava viranomaisten antamien määräysten mukaisesti. Tuotetta ei saa päästä pinta- 
tai pohjavesistöön. Vahingon sattuessa on heti ilmoitettava viranomaisille.  

b) Fyysis-kemialliset ominaisuudet, jotka vaikuttavat jätteiden hävittämiseen: täydellinen sekoittuminen 
veden kanssa. 

c) Jätteiden hävittäminen tyhjentämällä viemäristöön ei ole sallittua. 
d) Jätteiden käsittelyssä suositeltavat erityiset varokeinot: välttää tuotteen kontaktia ihoon ja silmiin. 

 
KAPPALE 14: Tietoja kuljetuksesta 
 
 
ADR/RID-luokka 
UN-numero: UN1263 
Kuljetuksessa käytettävä nimi: Paint 

 
Vaarallisuusluokka: 3 

 
 
 

Pakkausryhmä: III 
Vaara ympäristölle Kyllä 
Lisätiedot: Jos kuljetetaan alle 5 kg tai 5 l tuotetta, merkintää ympäristolle 

vaarallisuudesta ei tarvitse.  
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Erityiset ehdot: 640(Е) 
Tunnelirajoituskoodi: (D/E) 

 
IMDG-luokka 
UN-numero: UN1263 
Kuljetuksessa käytettävä nimi: Paint 

 
Vaarallisuusluokka: 
3 
 

3 
 

Pakkausryhmä: III 
Vaara ympäristölle Yes 
Lisätiedot: The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L 

or ≤5 kg.  
Emergency schedules (EmS): F-E, S-E 

 
IATA-luokka 
UN-numero: UN1263 
Kuljetuksessa käytettävä nimi: Paint 

 
Vaarallisuusluokka: 3 

 
 
 

Pakkausryhmä: III 
Vaara ympäristölle No 
Lisätiedot: The environmentally hazardous substance mark may appear if required by 

other transportation regulations. 
 
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle 
 
Kuljetus käyttäjän tiloissa: kuljetettava aina suljetuissa ja suojatuissa astioissa pystysuoraan. Tuotetta 
kuljettavien henkilöiden on tunnettava toimenpiteet, joihin heidän on ryhdyttävä, jos astia vaurioituu ja vuotaa.  
 
14.7Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78-sopimuksen Liitteen II ja IBC-säännöstön mukaisesti. 
 
Ei ole käytössä. 
 
KAPPALE 15: Kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö 
 
15.1 Asetukset ja lait, jotka liittyvät turvallisuuteen, terveyteen ja ympäristön suojeluun 
 
EU:n Määräys №1907/2006 (Kemiallisten aineiden rekisteröinti, arviointi ja käyttölupa) uudistettuine 
korjauksineen. 
 
15.2 Sekoitteen kemiallisen turvallisuuden arviointi: ei ole suoritettu. 
 
KAPPALE 16: Lisätietoa 
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Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat valmistajan antamiin tietoihin sekä EU:n lainsäädäntöön. Se 
on suositus terveydentilan ja turvallisuuden kannalta, jätteiden käsittelyn osalta sekä ympäristön suojelusta, jotka 
ovat välttämättömiä tuotteen turvallisen käytön takia. 


