
KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi: Bostik Allround Gun

Ryhmän nimi: TOIMIALAKOODI: 412 KÄYTTÖTARKOITUSKOODI:13

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

Suositellut käytöt: 1-komponenttinen polyuretaanivaahto.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja

Yritys: Bostik Oy

Osoite: PL 46

Postinumero: 33311

Kaupunki: Tampere

Maa: SUOMI

Sähköposti: info.fi@bostik.com

Puhelin: +358 10 8438800

Faksi: +358 10 8438822

Kotisivu: www.bostik.fi

1.4 Hätäpuhelinnumero

09 471 977 tai 09 4711 (Myrkytystietokeskus)

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

CLP-luokitus: Aerosol 1;H222 Aerosol 2;H229 Acute Tox. 4;H302 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1A;H317
Eye Irrit. 2;H319 Resp. Sens. 1B;H334 STOT SE 3;H335 Carc. 2;H351 STOT RE 2;H373

Tärkeimmät oireet ja
haittavaikutukset:

Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Haitallista
nieltynä. Ärsyttää ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Saattaa
aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Epäillään aiheuttavan syöpää. Saattaa vahingoittaa
elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

2.2 Merkinnät

Merkit

Huomiosanat: Vaara / Fara

Sisältää
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Aine: Difenyylimetaani-4,4-diisosyanaatti / Difenylmetandiisocyanat, isomerer och homologer;
isobutaani / Isobutan; Phosphoric trichloride, reaction products with propylene oxide  /
Phosphoric trichloride, reaction products with propylene oxide ; Dimetyylieetteri /
Dimetyleter

H-lausekkeet

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. / Extremt brandfarlig aerosol.

H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. / Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

H302 Haitallista nieltynä. / Skadligt vid förtäring.

H315 Ärsyttää ihoa. / Irriterar huden.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. / Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. / Orsakar allvarlig ögonirritation.

H334
Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. / Kan orsaka
allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. / Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. / Misstänks kunna orsaka cancer.

H373
Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. / Kan orsaka
organskador genom lång eller upprepad exponering.

P-lausekkeet

P101
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. / Ha förpackningen eller
etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. / Förvaras oåtkomligt för barn.

P210
Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi
kielletty. / Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra
antändningskällor. Rökning förbjuden.

P211
Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. / Spreja inte över öppen låga
eller andra antändningskällor.

P251
Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. / Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd
behållare.

P260
Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. / Inandas inte
damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P280
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. / Använd
skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P284 Käytä hengityksensuojainta. / Använd andningsskydd.

P308+313
Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. / Vid exponering
eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.

P410+412
Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. / Skyddas från solljus.
Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

P501
Hävitä sisältö/pakkaus, jäämät toimitettiin: jätteenkäsittelylaitoksessa. / Innehållet /
behållaren avfallshanteras enligt lokala regler.

Täydentävät tiedot

EUH204
Sisältää isosyanaatteja. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. / Innehåller isocyanater. Kan
orsaka en allergisk reaktion.

*Di-isosyanaateille herkistyneet henkilöt voivat saada allergisia reaktioita kosketuksessa tuotteeseen. Astmaa, ekseemaa tai
iho-ongelmia sairastavat henkilöt eivät saa olla kosketuksissa tuotteeseen. Tuotetta ei saa käyttää huonosti ilmastoiduissa
tiloissa ilman kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta (suositus esim. EN14387 vaatimukset täyttävä A1). Suositellaan
käytettäväksi pakkauksessa olevia suojakäsineitä. Hävitettävä käytön jälkeen, ei saa käyttää uudestaan. / *Personer som redan
är känsliga för diisocyanater kan drabbas av allergiska reaktioner vid användning av denna produkt. Personer med astma,
eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna produkt. Vid dåliga ventilationsförhållanden får
denna produkt endast användas tillsammans med en skyddsmask med lämpligt gasfilter (av typen A1 enligt standarden EN
14387). Använd bifogade skyddshandskar! Bortkastas efter användning, ej återanvändbara.

2.3 Muut vaarat

Komponentit tämä tuote ei täytä PBT: ksi tai vPvB

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

2 / 10Copyright © 1995 - 2019 DGOffice B.V., Made with CHESS in www.DGDoc.net



 Korvaa päivämäärän: 15.5.2015 Tarkastuspäivämäärä: 21.11.2019

Bostik Allround Gun

Käyttöturvallisuustiedote

Aine CAS-Numero EY-numero REACH-rek.nro Pitoisuus Muistiinpanot CLP-luokitus

Difenyylimetaani-
4,4-
diisosyanaatti

9016-87-9 618-498-9 30 -< 50%

Skin Irrit. 2;H315
Skin Sens. 1;H317
Eye Irrit. 2;H319
Acute Tox. 4;H332
Resp. Sens. 1;H334
STOT SE 3;H335
Carc. 2;H351
STOT RE 2;H373

isobutaani 75-28-5 200-857-2
01-2119485395-
27

10 -< 20%
Flam. Gas 1;H220
Press. Gas Comp.
gas;H280

Phosphoric
trichloride,
reaction products
with propylene
oxide

- 911-815-4
01-2119486772-
26-XXXX

10 -< 20% Acute Tox. 4;H302
Acute Tox. 4;H332

Dimetyylieetteri 115-10-6 204-065-8
01-2119472128-
37

5 -< 10%
Flam. Gas 1;H220
Press. Gas Comp.
gas;H280

Propaani 74-98-6 200-827-9
01-2119486944-
21

1 -< 2,5%
Flam. Gas 1;H220
Press. Gas Comp.
gas;H280

Butaani 106-97-8 203-448-7 1 -< 2,5% Flam. Gas 1;H220

Morpholine, 4,4'-
(oxydi-2,1-
ethanediyl)bis-

6425-39-4 229-194-7
01-2119969278-
20

0,1 -< 1% Skin Irrit. 2;H315

H-lausekkeiden sanamuoto, katso osa 16.

Ainesosaa koskevat
kommentit:

Tämä tuote ei sisällä aineita, jotka olisivat ehdolla erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi
>=0,1 % (asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), 59 artikla)

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Sisäänhengitys: Siirrä heti vahingoittunut raittiiseen ilmaan. Tajuttomuustilassa, avaa puristavat vaatteet ja
aseta loukkaantunut kasvot alaspäin kyljelleen. Hakeudu lääkärin hoitoon / kutsu
ambulanssi.

Nieltynä: Hakeuduttava heti lääkärin hoitoon. Näytettävä tämä käyttöturvallisuustiedote mikäli
mahdollista. Älä oksennuta. Jos oksentaminen tapahtuu pidä pää alhaalla niin, että
vatsansisältö ei pääse alas keuhkoihin. Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellä (vain jos
henkilö on tajuissaan)./Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid
medvetande).

Ihokosketus: Riisu tahriintuneet vaatteet. Pese ihoa perusteellisesti ja kauan vedellä. Pese iho
huolellisesti saippualla ja vedellä. Kääntymään lääkärin puoleen vakavia vammoja.

Silmäkosketus: Avaa silmä hyvin, poista mahdolliset piilolinssit ja huuhtele heti vedellä (mieluiten silmien
huuhteluun tarkoitetuilla välineillä). Käänny heti lääkärin puoleen. Jatka huuhtelua, kunnes
potilas pääsee lääkärin hoitoon.

Yleistä: Onnettomuuksien, pahoinvoinnin tai muun vaikutuksen jälkeen on mentävä välittömästi
lääkärille.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Alstmatyyppisen aergisen reaktion vaara hengitysvaivoineen. Ihokosketus voi ärsyttää tai aiheuttaa ellergista
kosketusihottumaa.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireet.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
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5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet: Sammutus jauheella, vaahdolla tai hiilidioksidilla.

Soveltumattomat
sammutusaineet:

ÄLÄ KÄYTÄ VESIÄ!

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tuote hajoaa palaessaan tai kun sitä kuumennetaan korkeaan lämpötilaan, ja se voi muodostaa syttyviä tai myrkyllisiä kaasuja.
Räjähtävät aerosolipakkaukset saattavat sinkoilla voimakkaasti tulipalon sattuessa.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Suositellaan käytettäväksi raitisilmamaskia tai suodattimella varustettua kokomaskia vaarallisten kaasujen varalta.

Muut tiedot: Palon läheisyydessä oleva säiliö tulee siirtää heti tai jäähd. vedellä.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Muu kuin
pelastushenkilökunta:

Suurten päästöjen varalta huomioitava suojavarusteiden riittävyys. Vältettävä välitöntä
kosketusta. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

Pelastushenkilökunta: Mitään toimenpiteitä ei saa toteuttaa, joihin liittyy henkilökohtainen riski tai ilman
asianmukaista koulutusta. Evakuoida lähialueilla. Älä päästä tarpeettomia ja
suojaamattomia ihmisiä alueelle. Älä koske tai kävele vuotanutta materiaalia. Käytettävä
sopivia suojavarusteita. Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote mikäli mahdollista.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Estettävä tuotteen pääsy viemäriin, vesistöön ja maahan.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Vuotanut aine kootaan ja imeytetään hiekan tai muun absorboivan palamattoman materiaalin avulla ja siirretään tarkoitukseen
sopiviin jätesäiliöihin. Suurien päästöjen yhteydessä on otettava yhteys viranomaisiin.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohta 13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat. Katso kohta 7: Käsittely ja varastointi ja kohta 8: Altistumisen
ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Vältä kosketusta ihon, silmien ja vaatetuksen kanssa. Katso suojavälineiden tyyppi kohdasta 8.
Henkilöiden, joilla on heikot keuhkot tai selvä allergiataipumus, ei pidä työskennellä isosyanaattien parissa. Painesäiliö: Ei saa
puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. Suojaa
lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun
sytytyslähteeseen. Säilytä lasten ulottumattomissa.
Työskentelytilaa on tuuletettava hyvin työskentelyn aikana. Pese kädet ennen taukoja, ennen sosiaalitilojen käyttöä ja töiden
jälkeen. Älä syö, juo tai tupakoi työskentelyn aikana.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä kuivassa, viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Painepakkaus: Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli
50 °C:n lämpötilassa. Aerosolit voivat räjähtää kuumennettaessa yli 50 ºC:n lämpötilaan.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Tuotetta pitää käyttää ainoastaan valmistajan määräämään tarkoitukseen. Katso tekninen tuotelehti
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Muut tiedot: Henkilöille, jotka työssään käyttävät isosyanaattia-tuotteita on annettava erityiskoulutusta ja
riskit on terveystarkastuksissa huomioitava painotetusti.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Ammatillinen altistumisraja

Aineen nimi Aikaväli ppm mg/m3 kuitua/cm3 Kommentti Huomautus

Dimetyylieetteri 8h 1000 2000

Propaani 8h 800 1500

Propaani 15m 1100 2000

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Altistumisen ehkäiseminen: Työskentelytilaa on tuuletettava hyvin työskentelyn aikana. Pese kädet ennen taukoja,
ennen sosiaalitilojen käyttöä ja töiden jälkeen. Älä syö, juo tai tupakoi työskentelyn aikana.
Käytettävä hengityssuojainta hygieeniset raja-arvot ylittävissä pitoisuuksissa.

Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet:

Tekniset toimenpiteet: Varmista hyvä yleinen ilmanvaihto standardeja. Henkilökohtaiset
varotoimet: Vältä ihokosketusta tuotteen kanssa, pyyhi saastuminen / vuodot heti niiden
ilmetessä. Käytä käsineitä (EN374) jos käsi saastuminen, pestä pois epäpuhtaudet ihon
välittömästi. Käytä soveltuvia haalareita suojaavat ihoa altistumista. Tarjota peruskoulutusta
työntekijöille estämään / minimoimaan vastuut.

Henkilösuojaimet, silmien tai
kasvojen suojaus:

Silmien- tai kasvonsuojain.

Henkilösuojaimet, ihonsuojaus: Jos on suoran kosketuksen tai roiskeiden vaara tulee käyttää sopivia suojavaatteita.

Henkilösuojaimet, käsien
suojaus:

Suojakäsineet: Sopiva suojakäsineiden materiaali; EN 374, Polykloropreeni - CR:
Paksuus> = 0,5 mm; Läpäisyaika> = 480 min. Nitriilikumi - NBR: Paksuus> = 0,35 mm;
Läpäisyaika> = 480 min. Fluorikumi - FKM: Paksuus> = 0.4mm; Läpäisyaika> = 480 min.
Vaihda saastuneet käsineet välittömästi ja pese kädet vedellä ja saippualla.

Henkilösuojaimet, hengityksen
suojaus:

Riittämättömissä tuuletetuissa työpaikoissa ja ruiskutuksen aikana tarvitaan
hengityssuojainta. Suosittelemme paineilmamaskia tai yhdistelmäsuodatinta A2-P2
lyhytaikaiseen työskentelyyn

Ympäristöaltistumisen
torjuminen:

Varmistettava yhdenmukaisuus paikallisten päästömääräysten kanssa.

Kuumenemisen aiheuttamat
vaarat:

Aerosolit voivat räjähtää kuumennettaessa yli 50 ºC:n lämpötilaan.

Muut tiedot: Suihku työpaikan yhteyteen. Pese saastuneet vaatteet ennenkuin käytät niitä uudelleen.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Muuttuja Arvo/yksikkö

Olomuoto Aerosoli

Väri Kellertävä.

Haju Ei tietoja

Liukoisuus Ei tietoja

Räjähtävyys Ei tietoja

Hapettavat ominaisuudet Ei tietoja

Muuttuja Arvo/yksikkö Huomiot

pH (käyttöliuos) Ei tietoja

pH (konsentraatti)

Sulamislämpötila Ei tietoja
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Jäätymispiste Ei tietoja

Kiehumispiste ja kiehumisalue - 12 °C

Leimahduspiste - 83 °C (Ponneaine)

Haihtumisnopeus Ei tietoja

Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ei tietoja

Syttyvyysrajat Ei tietoja

Räjähdysraja Ei tietoja

Höyrynpaine < 300 kPa

Höyryntiheys Ei tietoja

Suhteellinen tiheys 0,97

Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi Ei tietoja

Itsesyttymislämpötila 460 °C

Hajoamislämpötila Ei tietoja

Viskositeetti Ei tietoja

Hajukynnys Ei tietoja

9.2 Muut tiedot

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

#Not translated#

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, kun sitä käytetään toimittajan ohjeiden mukaan.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Reagoi kiivaasti amineiden ja alkoholin kanssa.Suljettuihin astioihin tunkeutunut vesi saattaa aiheuttaa kaasunmuodostusta,
paineen nousua ja astian räjähtämisen.

10.4 Vältettävät olosuhteet

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.
Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun
sytytyslähteeseen. Säilytä lasten ulottumattomissa.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat alkaalit. Vahvat hapot. Hapetin. Pelkistysaine.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Palon tai lämpöhajoamisen yhteydessä saattaa kehittyä hiilimonoksidia, typpioksideja ja muita vaarallisia kaasuja ja höyryjä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys - suun kautta:

Difenyylimetaani-4,4-diisosyanaatti, cas-no 9016-87-9

Organismi Testityyppi Altistumisaika Arvo Johtopäätös Testimenetelmä Lähde

LD50  > 2000mg/kg

Phosphoric trichloride, reaction products with propylene oxide , cas-no -
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Organismi Testityyppi Altistumisaika Arvo Johtopäätös Testimenetelmä Lähde

Rotta LD50   632mg/kg

Haitallista nieltynä.

Välitön myrkyllisyys - ihon kautta:

Difenyylimetaani-4,4-diisosyanaatti, cas-no 9016-87-9

Organismi Testityyppi Altistumisaika Arvo Johtopäätös Testimenetelmä Lähde

LD50  > 2000mg/kg

Phosphoric trichloride, reaction products with propylene oxide , cas-no -

Organismi Testityyppi Altistumisaika Arvo Johtopäätös Testimenetelmä Lähde

LD50  > 2000mg/kg

Välitön myrkyllisyys - hengitysteiden kautta:

Difenyylimetaani-4,4-diisosyanaatti, cas-no 9016-87-9

Organismi Testityyppi Altistumisaika Arvo Johtopäätös Testimenetelmä Lähde

LC50 4h   11mg/l

Phosphoric trichloride, reaction products with propylene oxide , cas-no -

Organismi Testityyppi Altistumisaika Arvo Johtopäätös Testimenetelmä Lähde

LC50 4h  > 20mg/l

Ihosyövyttävyys/ärsytys: Ärsyttää ihoa.

Vakava silmävaurio/silmä-
ärsytys:

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Hengitysteiden tai ihon
herkistyminen:

Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Voi aiheuttaa
allergisen ihoreaktion.

Sukusolujen perimän
vaurioituminen:

Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota täyttyvän.

Syöpää aiheuttavat
vaikutukset:

Epäillään aiheuttavan syöpää.

Yksittäinen STOT-altistuminen: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Toistuva STOT-altistuminen: Pitkäaikainen tai toistuva altistus saattaa vahingoittaa elimiä.

Aspiraatiovaara: Olemassa olevien tietojen perusteella luokituskriteerien ei katsota täyttyvän.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Tietoja ei ole saatavilla.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei ole saatavilla.

12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole saatavilla.

12.4 Liikkuvuus maaperässä
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Tietoja ei ole saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Komponentit tämä tuote ei täytä PBT: ksi tai vPvB

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole saatavilla.

Muut tiedot

Estettävä tuotteen pääsy viemäriin, vesistöön ja maahan. Reagoi veden kanssa hiilidioksidin kehittyessä kiinteäksi,
liukenemattomaksi reaktiotuotteeksi. (Polycarbamide)

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Jätteet, vuodot ja pakkausjätteet käsitellään vaarallisena jätteenä. Kemikaalinkestävä suojapuku ja hengityslaite on oltava
saatavilla käsiteltäessä suurehkoja määriä. Painepakkaus. Ei saa säilyttää auringonpaisteessa eikä yli 50 °C lämpötilassa. Ei
saa puhkaista eikä polttaa tyhjänäkään./Tryckbehållare. Får inte förvaras i solljus eller i temperaturer över 50 °C. Får inte
punkteras eller brännas ens tom.

Jäteluokitus: 16 05 04* painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka
sisältävät vaarallisia aineita

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetus (ADR/RID)

14.1 YK-numero: 1950 14.4 Pakkausryhmä: N/A

14.2 Kuljetuksessa käytettävä
virallinen nimi:

AEROSOLIT 14.5 Ympäristövaarat: Ei

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 2

Vaaramerkinnät: 2.1

Vaaran tunnusnumero: Tunnelikoodi: (D)

Sisävesikuljetus (ADN)

14.1 YK-numero: UN 1950 14.4 Pakkausryhmä:

14.2 Kuljetuksessa käytettävä
virallinen nimi:

Aerosol, flammable 14.5 Ympäristövaarat:

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka:

Vaaramerkinnät:

Kuljetus säiliöaluksissa:

Merikuljetus (IMDG)

14.1 YK-numero: 1950 14.4 Pakkausryhmä: N/A

14.2 Kuljetuksessa käytettävä
virallinen nimi:

Aerosol, flammable 14.5 Ympäristövaarat: No

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 2 Ympäristölle vaarallisten
aineiden nimi (nimet):

Vaaramerkinnät: 2.1

EmS: F-D, S-U IMDG Code segregation
group:

Lentokuljetus (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 YK-numero: 1950 14.4 Pakkausryhmä: N/A

14.2 Kuljetuksessa käytettävä
virallinen nimi:

Aerosol, flammable 14.5 Ympäristövaarat: No

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka: 2
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Vaaramerkinnät: 2.1

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti

Ei sovellettavissa.

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

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

Erityisehdot: Huomioi työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin
kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä annettu direktiivi 98/24/ETY.

Tarkasta, onko direktiivin 94/33 / EY mukaiset toimenpiteet nuorten suojelemiseksi työssä.

Ainetta tai seosta erityisesti koskevat turvallisuus, terveysja ympäristösäännökset /
lainsäädäntö. EUsäädös (EC) no 1907/2006 (REACH).

EU-REACH (1907/2006) - Luettelo ehdokasluettelosta, joka koskee erittäin suuria huolta
aiheuttavia aineita (SVHC) 59 artiklan mukaisesti.
Tuote ei sisällä SVHC aineita.

EU-REACH (1907/2006) - Liite XVII - aineet, joihin sovelletaan rajoitusta:
Difenyylimetaani-4,4-diisosyanaatti [9016-87-9]. Käyttörajoituksilla:56

EU-REACH (1907/2006) - Liite XIV- Merkintä aineista, jotka ovat luvanvaraisia.
Komponetteja ei ole luetteloitu.

Valtuutukset / rajoitukset: Tätä tuotetta ei saa altistaa alle 18-vuotiaille. Neuvoston direktiivi 94/33 / EY.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Muut tiedot: *Di-isosyanaateille herkistyneet henkilöt voivat saada allergisia reaktioita kosketuksessa
tuotteeseen. Astmaa, ekseemaa tai iho-ongelmia sairastavat henkilöt eivät saa olla
kosketuksissa tuotteeseen. Tuotetta ei saa käyttää huonosti ilmastoiduissa tiloissa ilman
kaasusuodattimella varustettua hengityssuojainta (suositus esim. EN14387 vaatimukset
täyttävä A1). Suositellaan käytettäväksi pakkauksessa olevia suojakäsineitä. Hävitettävä
käytön jälkeen, ei saa käyttää uudestaan.

KOHTA 16: Muut tiedot

Viitteet kirjallisuuteen ja
tietolähteisiin:

*(MDI) ja sitä käytetään ammattimaiseen ja teolliseen käyttöön henkilökohtaisten
suojavarusteiden sääntöjen osalta SDS: nä kullekin tuotteelle.

Koulutusohjeita: Henkilöille, jotka työssään käyttävät isosyanaattia-tuotteita on annettava erityiskoulutusta ja
riskit on terveystarkastuksissa huomioitava painotetusti.

Myyjää koskevat muistiinpanot: Version 2.
Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat voimassaoleviin EU-ja kansallisiin
säädöksiin. Tuotetta ei pidä käyttää muuhun käyttötarkoitukseen kuin mitä on kohdassa 1
mainittu ilman tavarantoimittajan kirjallisia ohjeita. Käyttäjällä on täysi vastuu, että tuotetta
käytetään säädösten mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tiedot koskevat
ainoastaan tuotteen käyttöturvallisuutta.

Aika: 21.11.2019

Luettelo olennaisista H-lausekkeista

H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu.

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.

H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
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H280 Sisältää paineen alaista kaasua, voi räjähtää kuumennettaessa.

H302 Haitallista nieltynä.

H315 Ärsyttää ihoa.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H332 Haitallista hengitettynä.

H334 Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

H351 Epäillään aiheuttavan syöpää.

H373 Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.

Asiakirjan kieli: FI
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