
   

 

   

 

Polyuretaanimastiksi INOFI® 4  

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 

 
Vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 
lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH-asetus) muutoksineen. Käyttöturvallisuustiedote on EU:n asetuksen 
453/2010 mukainen. 

 
Julkaisupäivä: 05/12/2017 Version numero: 2 

Sivumäärä: 7 

Tarkistuspäivä: 05/12/2017  Korvaa version numero: 1 

 

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 
 

1.1 Tuotetunniste 
 

Kauppanimi:  Polyuretaanimastiksi INOFI® 4 Kaksikomponenttinen 

Tuotenumero:  5775-042-11149403-2016 

Tuotetyyppi:   Mastiksi polyuretaaniseoksen muodostamiseksi vedenpitäväksi pinnoitteeksi 
      

 

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

 
Tunnistetut käytöt: 
Maanpinnan alapuolisten rakenteiden (pysäköintihallien, perustusten, putkistojen) vedenpitävä pinnoitus; 

     Märkätilojen vedenpitävä pinnoitus sisätiloissa ennen päällystämistä keraamisilla laatoilla; 

     Kattomastiksin asentaminen. 

Käyttötarkoitus:  Vedenpitävä pinnoittaminen. 

Käytön rajoitukset:  Materiaalia ei saa käyttää lämmöneristyslevyjen liimaamiseen styroksipohjaan. 

 
1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan 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 
 

Hätäpuhelinnumero: Myrkytystietokeskus,   
Puh 09 471 977 

 

 
KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 

 
2.1 Aineen tai seoksen luokitus neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukaisesti 

 



   

 

   

 

Symboli: – 
Vaaraluokka: – 
Sisältää: – 
Vaikutusten kuvaus: – 

Turvallisuusvaatimukset: – 
Erityiset pakkausvaatimukset:  Käyttöturvallisuustiedote saatavilla ammattikäyttäjien pyynnöstä. 

 

 
2.2. Aineen tai seoksen luokitus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 

mukaisesti 

 
Symboli: ei sovelleta 
Huomiosana: ei sovelleta 
Sisältää: – 

Vaaraluokka: – 
Vaikutusten kuvaus: – 
Turvallisuusvaatimukset: – 
Lisämerkinnät: Käyttöturvallisuustiedote saatavilla pyynnöstä. 

 
2.3. Muut vaarat:  Seos ei vastaa PBT- ja vPvB-luokittelukriteereitä. 

 
KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 

 
3.1. Aineet 

 
 

Aineosan nimi 
 

Pitoisuus, 

% 

 

Luokitus 

(1999/45/EY) 

 

Luokitus 

(1272/2008) 

Merkinnät 
(1272/2008 

/EY) 

Kalsiumkarbonaatti 

EINECS-nro: 207-439-9 

CAS-nro: 471-34-1 

 
≥ 50 

 
Ei luokitusta 

 
Ei luokitusta 

 
Ei ole 

Polyeetteripolyolit 

EINECS-nro: - 

CAS-nro: - 

 
≤ 5 

 
Ei luokitusta 

 
Ei luokitusta 

 
Ei ole 

Titaanidioksidi 

EINECS-nro: 215-282-2 

CAS-nro: 1317-80-2 

 
≤ 3 

 
Ei luokitusta 

 
Ei luokitusta 

 
Ei ole 

Dietyleeniglykoli 

EINECS-nro: 203-872-2 

CAS-nro: 111-46-6 

 
≤ 0,5 

 

Xn 

R22 

Välitön myrkyllisyys 

luokka 4 (H302) STOT 

luokka 2 (H373) 

GHS07 

GHS08 

Vaara 

 

 

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 

 
4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

 
4.1.1. Yleistä / erityiset ohjeet 
Hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon. 



   

 

   

 

 
4.1.2. Silmäkosketus  

Huuhtele silmiä välittömästi runsaalla vedellä (vähintään 15 minuutin ajan) pitäen silmäluomia auki.  

Hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon. 

4.1.3. Iho kosketus 

Riisu saastuneet vaatteet välittömästi. Pese iho saippualla ja huuhtele lämpimällä vedellä.  

Hakeudu tarvittaessa lääkärin hoitoon. 

4.1.4. Nieleminen 

Huuhtele suuta vedellä ja juo runsaasti vettä.  

Hakeudu lääkärin hoitoon. Näytä tuoteseloste tai käyttöturvallisuustiedote. 

4.1.5. Hengittäminen 

Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan. 

 
4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

 
Ei terveyshaittavaikutuksia käyttöturvallisuustiedotteen ja käyttöohjeiden mukaisessa käytössä. 

 
4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 

4.3.1. Työpaikalle varattavat ensiapuvälineet: Vesi, saippua. 
 
 

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 

 
5.1. Sammutusaineet 

 
Suositellut sammutusaineet:  Soveltuvat vaahto, hiilidioksidi, jauhesammutusaine, vesisuihku ja 

hiekka. 

Sammutusaineet, joita ei suositella  Ei ole 

 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat:  Ei ole 

5.3. Erityiset palomiesten suojavarusteet: Suojavaatteet 
 

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 

 
6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 

6.1.1. Muille kuin pelastustyöntekijöille 

            Käytä soveltuvia suojavarusteita, jotka on mainittu kohdassa 8. 

   6.1.2. Pelastustyöntekijöille: Käytä suojakäsineitä. 

 

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, maaperään eikä vesistöön. 

 

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet  

Jos tuotetta pääsee vuotamaan, keskeytä työt. Kerää mekaanisesti erilliseen suljettuun säiliöön. 

 

6.4. Viittaukset muihin kohtiin 

Jos tuotetta läikkyy, käytä siivottaessa sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita, jotka on mainittu kohdassa 8; 

poista jätteet kohdan 13 mukaisesti. 

 
KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 



   

 

   

 

 
7.1 Käytön varotoimet 

Sekoita ainesosia perusteellisesti 5–7 minuuttia homogeenisen massan saamiseksi. Seoksen tasaisuuden voi 
päätellä yhtenäisestä väristä. Mastiksin värin tulee olla tasainen ilman eroja.  

Käytä sekoittamiseen sähköporaa, jonka kierrosluku on säädettävissä (teho vähintään 1,2 kWh) ja jossa on 

kuivienrakennusseosten sekoittamiseen soveltuva kierukka (halkaisijalta 80–120 mm). 

Mastiksi on käyttökelpoinen vähintään 2 tuntia ainesosien sekoituksesta lämpötilan ollessa +20 °С ja  
suhteellisenkosteuden 60 %. Mastiksia voi laimentaa liuottimilla (tolueenilla, ksyleenillä, lakkabensiinillä, 

yleisliuottimilla [ Nefras merkit С ja Аr]) tarvittavaan koostumukseen, korkeintaan kuitenkin 10 % mastiksin painosta.  

Mastiksi levitetään käsin (telalla, pensselillä, kaatamalla) tai koneellisesti (paineruiskutuksell mäntäaggregaatilla). 
   Mastiksin levityslämpötila välillä +10 ja +40 °С. Mastiksia ei saa levittää märälle tai likaiselle pinnalle. 

 

7.2. Varastoinnin varotoimet 

Mastiksi tulee varastoida valmistajan pakkauksessa sisätiloissa tai katoksessa suojattuna suoralta auringonvalolta 

korkeintaan +35 °С:n lämpötilassa. Taattu hyllyaika on 12 kuukautta. 

 

7.3. Erityinen loppukäyttö 

Katso kohta 1.2. 

 

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 

 
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat 
HTP-arvot työskentelyalueella: 

Titaanidioksidi 10 mg/m3
 (DNEL) 

Kalsiumkarbonaatti 10 mg/m3
 (ACGIH) 

Epäorgaaninen pöly 10 mg/m3
 (8 h) 

Dietyleeniglykoli 10 mg/m3 

 

8.2 Altistumisen ehkäiseminen 

8.2.1. Tekniset torjuntatoimenpiteet: Järjestä riittävä ilmanvaihto työskentelypaikassa. 

8.2.2. Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet:  

 

Hengityssuojaus: Suodattimella varustettu 

hengityssuojain (suojaamaan orgaanisilta höyryiltä) tai 

naamari, tyyppi A. 
 
 
 
Käsiensuojaus: Kumiset suojakäsineet. Käsien 
suojavoidetta voi käyttää 
  

Silmiensuojaus: Suojalasit tuoteroiskeiden varalta. 

 
Ihonsuojaus: Suojavaatteet 

 
 

8.2.3. Ympäristöaltistumisen torjuminen Tuotetta ei saa päästää viemäriin. 

 



   

 

   

 

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
 

 

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 

 
Olomuoto:  Tahnamainen massa 

Väri:  Valkoisesta tummanharmaaseen (väriainetta voidaan käyttää) 

Haju:  Luonteenomainen 

Happamuus (pH): Ei merkityksellistä tuotteen luonteesta johtuen 

Kiehumispiste ja alue: Ei merkityksellistä tuotteen luonteesta johtuen 

Haihtumisnopeus  Ei merkityksellistä tuotteen luonteesta johtuen 

Syttyvyys : Ei tietoja käytettävissä 

Höyrynpaine:  Ei tietoja käytettävissä 

Liukoisuus:  Ei liukene kylmään eikä kuumaan veteen 

Hajoamislämpötila:  Ei merkityksellistä tuotteen luonteesta johtuen 

Räjähtävät ominaisuudet:  Ei tietoja käytettävissä 

Hapettavat ominaisuudet:  Ei merkityksellistä tuotteen luonteesta johtuen 

 

9.2 Muut tiedot: Ei lisätietoja. 

 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 

 
10.1 Reaktiivisuus 

 

Tuotteen tai sen ainesosien reaktiivisuuteen liittyviä testitietoja ei saatavilla. 

 
10.2 Kemiallinen stabiilisuus 
Tuote on vakaa normaaleissa käyttö- ja varastointioloissa. 

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 

 
Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu. 

 
10.4 Vältettävät olosuhteet 

Vältä kaikkia sytytyslähteitä (kipinöitä ja avotulta). Älä purista, leikkaa, hitsaa, poraa tai murskaa säiliöitä äläkä 

altista niitä kuumuudelle tai avotulen vaikutuksille. 

 
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit 
 
Tuote reagoi tai ei sovi yhteen seuraavien aineiden kanssa: liuottimet ja vahvat emäkset. 

 
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet 

 
Korkeissa lämpötiloissa (tulipalon yhteydessä) saattaa muodostua vaarallisia hajoamistuotteita. 

Hajoamistuotteita voivat olla seuraavat: hiilioksidit. 

 

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 

 
11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 

 

Raaka-aineiden myrkyllisyyteen 
liittyvät tiedot 

Kalsiumkarbonaatti 

LD50 

 
rotta 

  
> 10 000 mg/kg 



   

 

   

 

 Titaanidioksidi 

LD50 

LC50 

 
 

sisäisesti 

hengitettynä 

 
> 5 000 mg/kg 

> 6,82 mg/l 

 Dietyleeniglykoli 

LD50 

LD50 

LC50 

 
rotta 

kani 

rotta 

 

sisäisesti 

ulkoisesti 

Hengitettynä 

(4 h) 

 
> 19 600 mg/kg 

> 13 300 mg/kg 

> 4,6 mg/l 

 Polyeetteripolyoli 

LD50 

LD50 

 
rotta 

kani 

 
sisäisesti 

ulkoisesti 

 
> 2 000 mg/kg 

> 2 000 mg/kg 

Ärsyttävät ja syövyttävät 
vaikutukset 

Asetuksen 1272/2008/EY mukaisesti tuotetta ei ole luokiteltu syövyttäväksi 
eikä ärsyttäväksi. 

Herkistävät vaikutukset Asetuksen 1272/2008/EY mukaisesti tuotetta ei ole luokiteltu herkistäväksi. 

Toistuvan altistumisen 
vaikutukset 

Asetuksen 1272/2008/EY mukaisesti tuotetta ei ole luokiteltu myrkylliseksi 
toistuvassa altistumisessa. 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset Asetuksen 1272/2008/EY mukaisesti tuotetta ei ole luokiteltu syöpää 
aiheuttavaksi. 

Perimää vaurioittavat vaikutukset Asetuksen 1272/2008/EY mukaisesti tuotetta ei ole luokiteltu perimää 
vaurioittavaksi. 

Raaka-aineiden tiedot: 
Titaanidioksidi – bakteerien geenimutaatio, negatiivinen testitulos. 

Polyeetteripolyoli – bakteerien geenimutaatio, negatiivinen testitulos. Lisääntymiselle vaaralliset 
vaikutukset 

Asetuksen 1272/2008/EY mukaisesti tuotetta ei ole luokiteltu myrkylliseksi 
lisääntymiselimistölle. 

 

 

 

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 

 
 

12.1. Myrkyllisyys Titaanidioksidi LC50 kala Pimephales promelas 96 h > 1 000 mg/l 

  LC50 kala Oncorhynchus mykiss 96 h > 100 mg/l 

  LC50 kala Oncorhynchus mykiss 14 vrk > 1 mg/l 

  LC50 kala Danio rerio 48 h > 10 mg/l 

  LC50 kala Cyprinodon variegatus 96 h > 10 000 mg/l 

  LC50 vedessä elävät 
selkärangattomat 

Daphnia magna 48 h > 100 mg/l 

  LC50 vedessä elävät 
selkärangattomat 

Ceriodaphnia dubia 

 

48 h > 10 mg/l 

  LC50 vedessä elävät 
selkärangattomat 

Acartia tonsa 48 h > 10 000 mg/l 



   

 

   

 

 

  EC 50 mikro-
organismit 

Skeletonema costatum 72 h 12,7 mg/l 

 Dietyleeniglykoli LC50 kala 

EC 50 mikro-

organismit  

EC 50 mikro-

organismit  

EC 20 mikro-

organismit 

Pimephales promelas 

Daphnia magna 

 
Scenedesmus 

quadricauda 

aktiiviliete 

96 h 

24 h 

 
8 vrk 

 
30 

min 

75 200 mg/l 

> 10 000 mg/l 

 
2700 mg/l 

 
> 1995 mg/l 

Polyeetteripolyolit LC50 kala 

EC50 vedessä 

elävät 

selkärangattomat 

EC50 vesikasvit 

EC20 mikro-organismit 

Leuciscus idus 

Daphnia magna 

 
Selenastrum 

capricornutum 

aktiiviliete 

48 h 

48 h 

 
72 h 

 
0,5 h 

> 100 mg/l 

> 100 mg/l 

 
> 1 000 mg/l 

 
> 1 000 mg/l 

12.2. Pysyvyys ja 
hajoavuus 

Polyeetteripolyolit: huonosti biohajoavia 

Dietyleeniglykoli: helposti biohajoava 

Kalsiumkarbonaatti: ei biohajoava 

12.3. Biokertyvyys Polyeetteripolyolit: ei odoteta olevan biokertyviä 

Titaanidioksidi: ei odoteta olevan biokertyvä 

Kalsiumkarbonaatti: ei sovellu (inertti) 

12.4. Liikkuvuus 
maaperässä 

Titaanidioksidi: ei liiku maaperässä 

Kalsiumkarbonaatti: ei sovellu (inertti) 

12.5. PBT-
arvioinnin tulokset 

Polyeetteripolyolit: ei vastaa luokittelukriteereitä 

Titaanidioksidi: ei vastaa luokittelukriteereitä 

12.6. vPvB-
arvioinnin tulokset 

Polyeetteripolyolit: ei vastaa luokittelukriteereitä 

Titaanidioksidi: ei vastaa luokittelukriteereitä 
 

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 

 
13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät 

 
Tuotejäte: käytöstä ei jää tuotejäämiä (EWC-jätekoodi 08040). 

Pakkausjäte: toimita täysin tyhjennetty säiliö kierrätykseen tai kaatopaikalle (EWC-jätekoodi 150102). 

 
KOHTA 14: Kuljetustiedot 

 
14.1 YK-numero – 

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi – 

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka – 

14.4 Pakkausryhmä – 

14.5 Ympäristövaarat – 

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle – 



   

 

   

 

 
 

 
 

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen 
ja IBC-säännösten mukaisesti 

Tavaraa ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi irtolastina 

 

 

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 

 
 

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

lainsäädäntö 

 
EU-lainsäädäntö 

 

1272/2008/EY 

1907/2006/EY 

67/548/ETY 

1999/45/EY 

 
KOHTA 16: Muut tiedot 

 

Lyhennettyjen R-lausekkeiden 

täydellinen teksti: 

Luokitusten täydelliset tekstit 

[DSD/DPD]: 

Lyhennettyjen H-

lausekkeiden täydellinen 

teksti: 

   R22 – Haitallista nieltynä. 

 
Xn – Haitallista. 

 
H302 – Haitallista nieltynä. 

H373 – Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa 

altistumisessa nieltynä.
 

Luokitusten täydelliset tekstit 

[CLP/GHS]: 

STOT RE 2, H373 – Elinkohtainen myrkyllisyys suun kautta (toistuva 

altistuminen), kategoria 2 
 

Vaarakuvakkeet 
 
 
 
 
 
 

GHS07 GHS08 
 

Selitykset 
 

EY-nro – 

Euroopan 

kaupallisessa 

käytössä 

olevien 

kemiallisten 

aineiden luetteloon kirjattu kemiallisen aineen numero tai numero kemiallisten 

aineiden julkaisussa "No-Longer Polymers" tai ilmoitettujen kemiallisten 

aineiden Euroopan luetteloon kirjattu numero. 

CAS-nro – Yhdysvaltalaisen Chemical Abstract Service -järjestön kemialliselle 

aineelle antama yksilöllinen tunnistenumero. 

PBT – voimakkaasti biokertyvä myrkyllinen aine. 

vPvB – erittäin voimakkaasti biokertyvä myrkyllinen aine. 

 

Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseen ja voimassaoleviin 

kansallisiin ja EU-säädöksiin. Käyttöturvallisuustiedote antaa ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn 

sekä ympäristönsuojeluun. 

Sen tietoja ei tule käsittää takuuksi tuotteen turvallisuudesta. Käyttäjän on itse varmistuttava aineen oikeasta käytöstä 

ja paikallisten/kansallisten lakien noudattamisesta. 


