
	

	 1	

	
	
	

	
	
Inovatech	Finland	Oy	 FI-28668723	 www.inovatech.fi	
PL/PO	Box	38	 	 inovatech@inovatech.fi	
00981	Helsinki	
FINLAND	 		

INOFI® bitumiliuios 
 

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE   
 

Vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) nro 1907/2006 kemikaalien 
rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista oikaisuineen (EY) nro 453/2010. 

 
Annettu: 10.11.2015 Versio nro 1  
Sivumäärä: 10 
Uudistettu: -  Korvaa version nro: - 
 
KOHTA 1: Aineen/seoksen ja yhtiön/valmistajan tunnistetiedot 
1.1 Tuotetunniste 

Tuotteen nimi: INOFI® 6 bitumiluos (INOFI® bitumiliuos) 
Tuotenumero 5772-019-11149403-2013 
Tuotteen tyyppi: Bitumiliuos betoni-, tiili-, metalli- ja puupintojen pohjustamiseen 

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

 
Käyttöalue: Perustusten, kellarien, paalujen ja muiden maanalaisten rakenteiden, 

puu- ja metallirakenteiden, vesikattojen, siltarakenteiden ja 
putkistojen pohjustus   

Tarkoitus: Parantaa vesieriste- tai vesikattopinnotteiden tarttumista 
pohjamateriaaliin 

Rajoitus: Aineen käyttö sisätiloissa on kielletty. 
 
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 
 



	

	 2	

	
	
	

	
	
Inovatech	Finland	Oy	 FI-28668723	 www.inovatech.fi	
PL/PO	Box	38	 	 inovatech@inovatech.fi	
00981	Helsinki	
FINLAND	 		

 
KOHTA 2: Vaaran yksilöinti  
 
2.1 Aineen/seoksen luokitus   
 
Tuotteen ominaisuuksien 
määritelmä: seos 
 

 

Luokitus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) nro 1272/2008 (CLP/GHS) 
mukaan: 
 
SYTTYVÄT NESTEET – Kategoria 3 
ERITYINEN ELINKOHTAINEN MYRKYLLISYYS (TOISTUVA ALTISTUMINEN) – 
Kategoria 2  
MYRKYLLISTÄ VESIELIÖILLE (PITKÄAIKAINEN HAITTAVAIKUTUS) – Kategoria 2  
 
Luokitus Direktiivin 1999/45/EY:n [DPD] mukaan: 
Luokitus: R10 

Xn; R48/22 
R66 
N; R51/53 

 
Em. riskilausekkeiden teksti kokonaisuudessaan löytyy kohdasta 16. 
Lisätiedot terveydelle vaarallisista tekijöistä löytyvät kohdasta 11. 
 
2.2 Etiketin merkinnät 
Varoitusmerkit: 

  
Huomiosana: Vaara 

 
Vaaran selitys: H226 Syttyvä neste. Höyryt muodostuvat räjähtäviä seoksia ilman 

kanssa. 
H372 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa  
altistumisessa. 
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 
 

Vaaralausekkeet: 
 
Yleiset: Kun hakeudut lääkäriin, näytä aineen pakkaus tai etiketti. Säilytä 

lasten ulottumattomissa.  
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Ennaltaehkäisy: Älä hengitä aineen höyryjä. Mikäli ilmanvaihto on riittämätön, käytä 
hengityssuojaimia. Varastoi kaukana lämpölähteistä, kuumista 
pinnoista, kipinöistä, avotulesta ja muista tekijöistä, jotka voivat 
aiheuttaa syttymistä. Tupakointi on kielletty. Aineen käyttöpaikka on 
varustettava palosammuttimilla ja palovammoilta suojaavilla 
välineillä. 

Pelastustoimenpiteet: Jos voit pahoin, hakeudu lääkäriin. Käytä palon sammutukseen 
alkoholia kestävää vaahtoa.  

Varastointi: Varastoi tiiviisti suljetussa astiassa lämpötilassa -35°С +30°С 
suljetussa tilassa tai katoksen alla suojassa auringonvalolta, 
syövyttäviltä nesteiltä, liuottimilta ja kosteudelta. 

Hävittäminen: Hävitä sisältö/pakkaus 
paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten 
mukaisesti. 

Vaaralliset aineosat: Tolueeni 
 
2.3. Muut vaarat 
Muuta vaarat, joiden mukaan 
tuote ei ole luokiteltu 
vaaralliseksi: 

Ei ole tiedossa. 
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KOHTA 3: Koostumus/tiedot aineosista  
 
3.1. Aine 

Tuotteen/aineosan nimi  Tunnisteet % 
 

Luokitus 
Tyyp- 

pi Direktiivi 
67/548/ETY 

Asetus (EY) nro 
1272/2008 [CLP] 

 Tolueeni CAS: 108-88-3 
EY: 203-625-9 
EY-numero: 601-021-00-3 
 

0-25 F, R10 
Repr.Cat3; 
R63 
Xn;R48/22/65 
Xi;R38 
R67 

Fram.Liq.2, H225 
Skin Irrit. 2, H315 
Repr.2, H315 
STOT SE3, H336 
STOT RE2, H373 

[1] 

Bitumi CAS: 8052-42-4 
EY: 232-490-9 
EY-numero: ei ole  
 

75-99 - - - 

Tämä tuote ei sisällä lisäaineita, jotka toimittajan mukaan tuotteessa olevassa määrässä aiheuttaisivat vaaraa 
ihmisen terveydelle tai ympäristölle, PBT-aineita tai vPvB-aineita tai ylärajaa ylittäviä aineita, minkä vuoksi 
niitä ei tarvitse mainita kyseisessä kohdassa. 
Tyyppi 
[1] Terveydelle ja ympäristölle vaaralliseksi luokiteltu aine. 
 
KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet  
 
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus  
 
Yleiset ohjeet: 

 
Kaikissa epäilyttävissä tapauksissa tai jos oireet säilyvät, hakeudu 
lääkäriin. Tajuttomana olevalle henkilölle ei saa antaa mitään suun 
kautta. Jos hengitys on katkonainen, henkilö on tajuton tai hänellä 
on kouristuksia, niin soita ambulanssiin 112 ja anna ensiapu. 

Tuotteen jouduttua silmiin: Ota piilolinssit pois, mikäli sellaiset on ja ovat poistettavissa ilman 
lisävauroioiden vaaraa. Huuhdo runsaalla vedellä nostamalla ylä- 
ja alaluomet. Kaikissa epäilyttävissä tapauksissa tai jos oireet 
säilyvät, hakeudu lääkäriin. 

Jos tuotetta on hengitetty: Tuo altistunut henkilö raittiiseen ilmaan. Pidä hänet lämpimässä ja 
rauhallisena. Jos hengitys pysähtyy, on epävakaa tai on pitkiä 
taukoja, koulutetun henkilön on annettava tekohengitys tai happea. 
Ei saa antaa mitään suun kautta. Jos potilas on tajuton, kanna hänet 
vaaralliselta alueelta pois ja ota yhteys lääkäriin.  

Tuotteen jouduttua iholle: Riisu saastuneet vaatteet ja jalkineet välittömästi. Pese iho 
huolellisesti runsaalla vedellä ja saippualla tai tutulla 
ihonpuhdistusaineella. Älä käytä liuottimia tai ohenteita. 
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Jos tuotetta on nielty: Hakeudu välittömästi lääkäriin ja näytä tämä astia tai etiketti. 
Potilas on pidettävä lämpimässä ja rauhallisena. Ei saa oksettaa 
potilasta ellei siihen tule lääkärin ohjetta. Oksentamisen yhteydessä 
potilaan pään on oltava alhaalla, jotta oksennus ei jäisi suuhun ja 
kurkkuun.  

Ensiavun antajan on 
suojattava itsensä: 

Ensiapua ei saa antaa ilman vastaavaa koulutusta, koska tämä voi 
olla hengenvaarallista. Jos työtilassa on oletettavasti savua, 
pelastajilla on oltava hengityssuoja tai autonominen 
hengityssuojain. Tekohengityksen anto suusta suuhun vai olla 
ensiavun antajalle hengenvaarallista.  
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4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset 
 
Altistuksen oireet 
 
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 

 
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. 
 
KOHTA 5: Palon- ja räjähdyksen torjuntatoimenpiteet ja –välineet  
 
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 erikoistorjuntatoimet 
 
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. 
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KOHTA 6: Hätätilanteen ennaltaehkäisy ja torjunta 
 
6.1. Henkilöstölle tarkoitetut varotoimenpiteet, henkilösuojaimet ja menettely hätätilanteessa 
 
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 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet  
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.  
 
6.3. Menetelmät ja välineet kaadetun tuotteen keräykseen ja alueen puhdistukseen 
 
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 kohtiin 
 
Tiedot yhteydenotoista hätätilanteessa ks. Kohdassa 1. 
Sopivat henkilökohtaiset suojavälineet ks. Kohdassa 8. Lisätiedot jätteiden käsittelystä ks. 
Kohdassa 13. 
 
KOHTA 7: Käsittely- ja varastointi  
 
7.1. Aineen käyttöön liittyvät varotoimenpiteet  
 
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. 
Kohta 8. Varastoitava astioissa, joiden materiaali vastaa valmistajan toimittamaa.  
 
7.2 Varastointi 
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Varastoitava paikallisten sääntöjen mukaan. Varastoitava viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa 
kaukana sytytyslähteistä, yhteensopimattomista materiaaleista ja staattisen sähkön lähteistä. 
Pidettävä lasten ulottumattomilla. Varastoitava kaukana hapettuvista aineista, voimakkaista 
alkaleista ja voimakkaista hapoista. Tupakointi kielletty. Estä luvaton pääsy. Avaamisen jälkeen 
astia on suljettava tiiviisti ja varastoitava pystysuoraan vuotojen estämiseksi.  
 
7.3. Erityinen loppukäyttö  
 
Käyttö ja käyttöalat on kuvattu tuotteen käyttöohjeessa. 
 
KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet  
 
8.1 Altistumisen ehkäiseminen  
 
Tekniset toimenpiteet: 
Työtila on ilmastoitava hyvin, jotta höyryjen ja pölyn pitoisuus olisi mahdollisimman pieni. 
Suihkujen (veden) on oltava lähellä työpaikkaa.  
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Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet  
Yleiset: Käytä suojakäsineitä aina kun saastuminen on mahdollista. 

Esiliinaa/erikoisvaatteita/suojavaatteita on käytettävä aina, kun 
tavalliset työaatteet eivät suojaa ihoa kontaktista tuotteen kanssa 
riittävästi. Jos tuotteen pääseminen silmiin on mahdollista, käytä 
suojalaseja. 
 

   
 

Hygieeniset turvatoimet: 
 

Pese kätesi, käsivartesi ja kasvosi aina kun olet käsitellyt tuotetta 
ja ennen syömistä, tupakointia, WC:n käyttöä ja työpäivän 
päätyttyä.  

Kasvojen/silmien suojaus: Jos on altistumisriski roiskeiden, höyryjen, aerosolien, kaasujen 
tai pölyjen vaikutukseen, käytä standardeja vastaavia 
suojavälineitä. Jos kontakti tuotteen kanssa on mahdollinen, käytä 
alla mainittuja suojavälineitä. Jos riskin arvioinnin mukaan mitään 
muuta korkeamman tason suojavälinettä ei tarvitse, niin käytä 
suojalaseja sivusuojilla. 

Käsien suojaus: Kemikaaleja kestävät suojakäsineet (EN374-standardia vastaavat). 
Työntekijän on saatava perusperehdytys. Kemikaaleja kestävien 
suojakäsineiden laadun on vastattava käyttöolosuhteita eli 
vaarallisen aineiden pitoisuutta ja määrää.  
Älä käytä käsineitä, joiden materiaali on neopreenikumi, 
butyylikumi, luonnonkumi (lateksi), polivinyylikloridi (PVH). 

Kehon suojaus: Ennen töihin ryhtymistä on valittava sopivat henkilökohtaiset 
suojavälineet tehtävän työn ja arvioidun riskin mukaan. Käytä 
tarkoituksenmukaista suojavaatetusta.  

Hengitysjärjestelmän 
suojaus: 

Jos työpaikan ilmastointi on puutteellinen, on käytettävä A-
suodattimella (ruskealla) varustettua hengityssuojaa. Jos ilmassa 
on hiukkasia, on käytettävä P2-suodattimella varustettu 
hengityssuojaa. Kun ruiskutat tuotetta, käytä yhdistettyä AP-
suodatinta. Käytä sertifioitua tai vastaavasti hyväksyttyä 
hengityssuojaa.  

 
 
KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet  
 
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot  
 
Muoto: Neste, jonka viskositeetti on alhainen 
Väri: Tumman ruskea 
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Haju: Kuin liuottimella 
pH: Tuotteen perusominaisuuksien takia kokeita ei ole tehty  
Kiehumispiste/Kiehumisalue: Tuotteen perusominaisuuksien takia kokeita ei ole tehty 
Haihtumisnopeus: Tuotteen perusominaisuuksien takia kokeita ei ole tehty 
Syttyvyys: Syttyvä aine seuraavissa olosuhteissa tai seuraavien aineiden 

vieressä: avotuli, staattisen sähkön kipinä tai purkaus ja 
kuumennus 

Höyrynpaine: Tuotteen perusominaisuuksien takia kokeita ei ole tehty 
Höyryntiheys: Tuotteen perusominaisuuksien takia kokeita ei ole tehty 
Vesiliukoisuus: Ei liukene kuumaan tai kylmään veteen.  
Hajoamislämpötila: Tuotteen perusominaisuuksien takia kokeita ei ole tehty 
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Viskositeetti viskosimetrin  
(VUB-1) mukaan: 

14±5 sekuntia 

Räjähtävyys: Räjähtävä aine seuraavissa olosuhteissa tai seuraavien aineiden 
vieressä: avotuli, staattisen sähkön kipinä tai purkaus ja 
kuumennus 

Hapettavat ominaisuudet: Tuotteen perusominaisuuksien takia kokeita ei ole tehty 
 

9.2 Muut tiedot: Ei ole. 
 
KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus  
  
10.1  Reaktiivisuus 
 
Tietoja tämän tuotteen tai sen aineosien reaktiivisuuskokeista ei ole.  
 
10.2  Kemiallinen stabiilisuus 
 
Tuote on stabiili  
 
10.3  Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus  
 
Ohjeiden mukaisessa käytössä ja varastoinnissa haitallisia reaktioita ei esiinny.  
 
10.4  Vältettävät olosuhteet  
 
Vältä kaikkia sytytyslähteitä (kipinät tai avotuli). Astioita ei saa puristaa, leikata, hitsata, porata, 
hienontaa eikä kuumentaa tai altistaa avotulelle. 
 
10.5  Yhteensopimattomat aineet ja materiaalit  
 
Vahva yhteensopimaton reaktio seuraavien aineiden kanssa: hapot ja hapettavat aineet. Heikko 
yhteensopimaton reaktio seuraavien aineiden kanssa: pelkistävät aineet. 
 
10.6  Vaaralliset hajoamistuotteet  
 
Seuraavat aineet voivat muodostua korkeassa lämpötilassa (tulipalossa): hiilidioksideja 
Seuraavat aineet voivat olla hajoamistuotteissa: hiilioksideja. 
 
KOHTA 11: Myrkyllisyys  
 
11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 
 
Liuottimien höyryjen hengittäminen voi vaikuttaa ihmisen terveyteen ja mm. limakalvoihin, 
hengityselimiin, maksaan, munuaisiin ja keskushermostoon negatiivisesti. Ihon kautta elimistöön 
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päässeet liuottimen höyryt vaikuttavat samalla tavalla. Seuraavat oireet voivat ilmetä: päänsärky, 
väsymys, huimaus ja heikkous. Pitkäaikainen tai toistuva kontakti tuotteen kanssa voi aiheuttaa 
ihon luonnollisen rasvasuojan menettämisen ja ei-allergisia ihotulehduksia. Silmiin päässyt tuote 
voi ärsyttää silmiä ja aiheuttaa hoidettavissa olevia vaurioita. Nieltynä aine voi aiheuttaa 
vatsakipuja. Jos tuote pääsee keuhkoihin (oksennuksen yhteydessä), se voi aiheuttaa tulehduksen.  
 
Välitön myrkyllisyys: 

 
Vaikutus ei ole tiedossa. 

Välittömän myrkyllisyyden 
arvio: 

Ei ole tietoja oleellisesta vaikutuksesta tai vaarallisista 
ominaisuuksista. 

Ärsytys: Silmien ärsytys: aiheuttaa lievää ärsytystä 
Ihon ärsytys: aiheuttaa lievää ärsytystä 

Mahdollinen pääseminen 
elimistöön: 

Suun, ihon ja hengityksen kautta. 

Mahdollinen krooninen 
vaikutus ihmiseen: 

Vaikutus ei ole tiedossa. 

 
 
11.2 Tiedot vaikutusmahdollisuuksista 
 
Ei tietoa 
  

 
KOHTA 12: Vaikutus ympäristöön 
 
Myrkyllisyys: Ei saa päästää vesistöihin tai viemäriin. Myrkyllistä vesieliöille, 

aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 
Pysyvyys maaperässä: Vaikutus ei ole tiedossa. 
PBT- ja vPvB-arvioinnin 
tulokset: 

Ei tehty 

Muut haitalliset vaikutukset: Ei ole tietoja tuotteen oleellisesta vaikutuksesta tai sen 
vaarallisista ominaisuuksista. 

 
KOHTA 13: Jätteiden käsittely ja hävittäminen  
 
13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät  
 
Mahdollisuuden mukaan jätteiden muodostumista on vältettävä tai niiden määrä minimoitava. 
Tuotteen tähteet ovat ongelmajätteitä. Jätteet on hävitettävä kaikkien voimassaolevien valtion 
määräämien ja paikallisten sääntöjen mukaan. Puhdistamattomia jätteitä ei saa laskea viemäriin, jos 
ne eivät vastaa kaikkia viranomaisten vaatimuksia. Kaadettu tuote, tähteet, käytöstä pois otetut 
vaatteet, yms. on kerättävä palonkestäviin säiliöihin ja hävitettävä asianmukaisesti.  
 
KOHTA 14: Kuljetuksen turvallisuusvaatimukset  
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Tuote on kuljetettava kansallisten lakien mukaisesti tai ADR:n (maakuljetukset), RID:n 
(rautatiekuljetukset), IMDG:n (merikuljetukset) ja IATA:n (ilmakuljetukset) mukaisesti.  
 
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.  
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 
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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. 
 
KOHTA 15: Kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö 
 
15.1 Kyseistä ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset/lait  
Euroopan parlamentin ja neuvoston (EY) asetus nro 1907/2006 (REACH) Liite XIV – 
Luvanvaraisten aineiden luettelo – Aineet erittäin vaarallisilla ominaisuuksilla 
Liite XIV 
Mikään aineosa ei ole rekisterissä. 
Aineet erittäin vaarallisilla ominaisuuksilla  
Mikään aineosa ei ole rekisterissä. 
Liite XVII – Joidenkin vaarallisten aineiden, seosten ja tuotteiden markkinoille saattamisen 
ja tuotannon rajoitukset 
Ei ole käytössä. 
 
KOHTA 16: Muut tiedot  
Lyhenteiden selitykset: CLP = kemikaalien luokituksen, merkintöjen ja pakkaamisen 

säännöt (EY nro 1272/2008) 
CHS = maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien 
luokitus- ja merkintäjärjestelmä  
DPD= Vaarallisten valmisteiden direktiivi 

R-lausekkeiden täydelliset 
tekstit: 

R10: Syttyvä. 
R48/22/65: Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi 
aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä, voi aiheuttaa 
kehkovaurion. 
R38: Ärsyttää ihoa. 
R51/53: Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia 
haittavaikutuksia vesiympäristössä.  
R63: Voi olla vaarallista sikiölle. 
R66: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. 
R67: Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.  
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Luokitusten täydelliset 
tekstit [DSD/DPD]: 

Xn: haitallinen 
N: ympäristölle vaarallinen 
Xi: ärsyttävä  
F- В helposti syttyvä 

H-lausekkeiden täydelliset 
tekstit: 

Н225: Helposti syttyvä neste. Höyryt muodostuvat räjähtäviä 
seoksia ilman kanssa. 
Н226: Syttyvä neste. Höyryt muodostuvat räjähtäviä seoksia ilman 
kanssa. 
H315: Ärsyttää ihoa. 
H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta 
(huumausvaikutus) 
H372: Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa 
altistumisessa. 
H373: Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa  
altistumisessa. 
H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

Luokitusten täydelliset 
tekstit  [CLP/GHS]: 

Aquatic Chronic 2: MYRKYLLISTÄ VESIELIÖILLE, 
pitkäaikaisia vaikutuksia, kategoria 2 
Flam. Liq. 3, H226: SYTTYVÄT NESTEET, Kategoria 3 
STOT RE 2, H373 – ERITYINEN ELINKOHTAINEN 
MYRKYLLISYYS – TOISTUVA ALTISTUMINEN (suun 
kautta), Kategoria 2  
Repr. Cat3: Myrkyllinen sikiölle. 
Flam.Liq. 2,H225 – SYTTYVÄT NESTEET, Kategoria 2 
Skin Irrit 2, H315 – Ihosyövyttävyys/ihoärsytys, Kategoria 2 

 
Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot perustuvat olemassa oleviin tietoihin, kansallisiin 
lakeihin ja EU:n lakeihin. Tässä on esitetty tiedot terveydensuojelusta, turvallisuudesta ja 
ympäristönsuojelusta tuotteen käytön yhteydessä.  
Asiakirja ei ole turvallisuuden takuu. Käyttäjän on varmistettava tuotteen oikea käyttö ja 
kansallisten/paikallisten lakien noudattaminen.  
	


