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KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 

2.1 Aineen tai seoksen luokitus: 

CLP-asetus (EY) No 1272/2008: 

Tämä tuote on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. 

Acute Tox. 4: Välitön myrkyllisyys suun kautta, kategoria 4, H302 
Eye Dam. 1: Vakavat silmävauriot, kategoria 1, H318 
Skin Corr. 1A: Ihosyövyttävyys, kategoria 1A, H314 

2.2 Merkinnät: 

CLP-asetus (EY) No 1272/2008: 
Vaara 

Vaaralausekkeet: 

Acute Tox. 4: H302 - Haitallista nieltynä 
Skin Corr. 1A: H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa 
Turvalausekkeet: 

P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti 
P102: Säilytä lasten ulottumattomissa 
P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta 
P301+P330+P331: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa 
P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset 
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista 
P501: Hävitä sisältö ja/tai sen pakkaus kunnassasi järjestettävän erillisen keräysjärjestelmän mukaisesti 
Luokitteluun vaikuttavat aineet 

Rikkihappo; Ammonium vety difluoridi 

2.3 Muut vaarat: 

Tuote ei täytä PBT-/vPvB-kriteerejä 
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Tunnistetiedot Kemiallinen nimi / luokitus Pitoisuus 

CAS: 7664-93-9 Rikkihappo ¹ ATP CLP00  

EC: 231-639-5 
Index: 016-020-00-8 
REACH: 01-2119458838-20-XXXX 

 

Asetus (EY) N:o 
1272/2008 

 
Skin Corr. 1A: H314 - Vaara 

20 - <35 % 

CAS: 1341-49-7 Ammoniumbifluoridi ² ATP CLP00  

EC: 215-676-4 
Index: 009-009-00-4 
REACH: 01-2119489180-38-XXXX 

 

Asetus (EY) N:o 
1272/2008 

 
Acute Tox. 3: H301; Skin Corr. 1B: H314 - Vaara 

5 - <10 % 

 
 
 
 
 

Tunnistetiedot Erityinen pitoisuusraja 

Rikkihappo 
CAS: 7664-93-9 
EC: 231-639-5 

painoprosentti >=15: Skin Corr. 1A - H314 
5<= painoprosentti <15: Skin Irrit. 2 - H315 
painoprosentti >=15: Eye Dam. 1 - H318 
5<= painoprosentti <15: Eye Irrit. 2 - H319 

Ammoniumbifluoridi 
CAS: 1341-49-7 
EC: 215-676-4 

painoprosentti >=1: Skin Corr. 1B - H314 
0,1<= painoprosentti <1: Skin Irrit. 2 - H315 
painoprosentti >=0,1: Eye Irrit. 2 - H319 

 

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus: 

Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämän tuotteen käyttöturvallisuustiedote 

Hengitettynä: 

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. 
Ihon kautta: 

Riisu saastuneet vaatteet ja kengät, huuhtele iho ja jos mahdollista, suihkuta altistunut alue runsaalla vedellä ja neutraalilla 
saippualla. Jos altistuminen on merkittävä, hakeuduttava lääkärin hoitoon. Jos seos aiheuttaa palo- tai jäätymisvammoja, ihoon 
kiinni tarttuneita vaatteita ei tule riisua, koska tämä saattaa pahentaa aiheutunutta vammaa. Jos iholle muodostuu rakkuloita, 
niitä ei tule puhkaista, koska tämä lisää tulehdusvaaraa. 
Silmäkosketuksen kautta: 

Huuhtele silmiä vähintään 15 minuutin ajan runsaalla huoneenlämpöisellä vedellä. Silmien sulkemista ja hieromista tulee välttää. 
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. 
Nieltynä/aspiroituna: 

Hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämän tuotteen käyttöturvallisuustiedote. Ei saa oksennuttaa, koska 
oksennus voi vaurioittaa ylemmän ruoansulatuskanavan limakalvoa ja sen aspiraatio hengityselimiä. Huuhtele suu ja nielu, koska 
on olemassa mahdollisuus, että ne ovat vahingoittuneet nielemisen yhteydessä. Jos potilas on tajuton, hänelle ei saa antaa 
mitään suun kautta muuten kuin lääkärin valvonnassa. Potilas on pidettävä levossa. 

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet: 

Välittömät ja viivästyneet vaikutukset on mainittu kohdissa 2 ja 11. 

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: 

Tuotteen likaamat/kastelemat vaatteet on riisuttava välittömästi. Jos syöpynyt ihoalue ylittää kämmenen koon (n. 150 cm2), 
anna juotavaksi 6 veteen liuotettua kalsiumtablettia (400 mg Ca/tab.). Toista 2 tunnin välein, kunnes potilas on saatettu 
sairaalahoitoon. Mikäli syöpynyt ihoalue on laaja, potilas on kylvetettävä väh. 1-%:ssa kalsiumglukonaattiliuoksessa. 
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KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat: 

Aineet, joiden työperäisen altistumisen raja-arvoja tulee seurata työskentelytilassa (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 
haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 1214/2016 (HTP-arvot 2016)): 

Tunnistetiedot Ympäristölliset raja-arvot 

Rikkihappo 

CAS: 7664-93-9 
EC: 231-639-5 

HTP (8h)  0,05 mg/m³ 

HTP (15 min)  0,1 mg/m³ 

Vuosi 2017 

Ammoniumbifluoridi 

CAS: 1341-49-7 
EC: 215-676-4 

HTP (8h)  2,5 mg/m³ 

HTP (15 min)   

Vuosi 2017 

8.2 Altistumisen ehkäiseminen: 

A.- Yleiset työsuojelutoimenpiteet 

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. 

B.- Hengityksen suojaus 

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

C.- Käsien suojaus. 
 

Varoitusmerkki Henkilönsuojain Merkintä CEN-standardit Havainnot 

 
Käsien suojaus on 

pakollista 

 
 
Vähäisiltä riskeiltä suojaavat 

suojakäsineet 

 

 

 Vaihda käsineet heti, kun huomaat viitteitä niiden 
kunnon huonontumisesta. Pitkään tuotetta 

käyttävien ammatillisten/teollisten käyttäjien 
altistumisessa on suositeltavaa käyttää CE III - 
suojakäsineitä standardien EN 420 ja EN 374 

mukaisesti 

Käsinemateriaalin vastustuskykyä ei voida laskea etukäteen, koska tuote on sekoitus eri materiaaleja ja tämä on siksi 
varmistettava ennen käyttämistä. 

D.- Silmien ja kasvojen suojaus 
 

Varoitusmerkki Henkilönsuojain Merkintä CEN-standardit Havainnot 

 
Kasvojen suojaus on 

pakollista 

 
Panoraama-suojalasit 

roiskeita ja/tai pisaroita 
vastaan 

 

 

 
 

EN 166:2001 
EN ISO 4007:2012 

 
Puhdistettava päivittäin ja desinfioitava määräajoin 

valmistajan ohjeiden mukaisesti.Suositellaan 
käytettäväksi roiskevaaraa aiheuttavissa tilanteissa. 

E.- Vartalon suojaus 
 

Varoitusmerkki Henkilönsuojain Merkintä CEN-standardit Havainnot 

  
 

Työvaatteet 

 

 

 Vaihda ennen, kuin havaitset merkkejä 
heikkenemisestä. Ammattikäyttöön / teolliseen 
käyttöön suositellaan CE III käyttämistä EN ISO 
6529: 2001 EN ISO 6530: 2005, EN ISO 13688: 
2013, EN 464: 1994 mukaisesti, mikäli tuotteelle 

altistutaan pitkäaikaisesti 
  

 
Luistamattomat työkengät 

 

 

 
 

EN ISO 20347:2012 

Vaihda ennen, kuin havaitset merkkejä 
heikkenemisestä. Ammattikäyttöön / teolliseen 
käyttöön suositellaan CE III käyttämistä EN ISO 

20345 ja EN 13832-1 mukaisesti, mikäli tuotteelle 
altistutaan pitkäaikaisesti 

F.- Täydentävät hätätoimenpiteet 
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Hätätoimenpide Standardit Hätätoimenpide Standardit 
 

 
Hätäsuihku 

 
ANSI Z358-1 

ISO 3864-1:2002 

 
 
 

Silmien huuhteluvälineet 

 
DIN 12 899 

ISO 3864-1:2002 

 
 
 

 
KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot: 

Fyysinen ulkonäkö: 

Olomuoto 20 ºC:ssa: Neste 

Ulkonäkö: Nestemäinen 

Väri: Väritön 

Haju: Lievästi pistävä 

Hajukynnys: Ei sovellettavissa * 

Haihtuvuus: 

Kiehumislämpötila normaalipaineessa: n. 100 ºC 

Höyrynpaine 20 ºC:ssa: <100 Pa 

Höyrynpaine 50 ºC:ssa: Ei sovellettavissa * 

Haihtumisnopeus 20 ºC:ssa: Ei sovellettavissa * 

Tuotteiden karakterisointi: 

Tiheys 20 ºC:ssa: 1300 kg/m³ 

Suhteellinen tiheys 20 ºC:ssa: 1,3 

Dynaaminen viskositeetti 20 ºC:ssa: n. 22 cP 

Kinemaattinen viskositeetti 20 ºC:ssa: Ei sovellettavissa * 

Kinemaattinen viskositeetti 40 ºC:ssa: Ei sovellettavissa * 

Pitoisuus: Ei sovellettavissa * 

pH: n. 4,2 

Höyryntiheys 20 ºC:ssa: 1,20 - 1,84 (Ilma = 1) 

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi 20 ºC:ssa: Ei sovellettavissa * 

Liukoisuus veteen 20 ºC:ssa: Ei sovellettavissa * 

Liukoisuusominaisuudet: Hyvin liukoinen veteen 

Hajoamislämpötila: Ei sovellettavissa * 

Sulamis- tai jäätymispiste: Ei sovellettavissa * 

Räjähtävyys: Ei sovellettavissa * 

Hapettavuus: Ei sovellettavissa * 

Syttyvyys: 

Leimahduslämpötila: Ei helposti syttyvä (>60 ºC) 

Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut): Ei sovellettavissa * 

Itsesyttymislämpötila: Ei sovellettavissa * 

Alempi syttymisraja: Ei sovellettavissa * 

Ylempi syttymisraja: Ei sovellettavissa * 

Räjähtävyys: 
*Ei sovellettavissa tuotteen ominaisuuksista johtuen, ei tietoja koskien tuotteen vaarallisuutta. 
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Isku ja hankaus Kosketus ilman kanssa Kohonnut lämpötila Auringonvalo Kosteus 

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 

 
 

Hapot Vesi Hapettavat aineet Palavat aineet Muut 

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Varotoimenpide Ei sovellettavissa Vältä vahvoja emäksiä 
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KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT (jatkuu) 

- Syöpää aiheuttavuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä mainittujen 
ominaisuuksien vuoksi vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisätiedot kohdasta 3. 
- Mutageenisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä tämän vaikutuksen 
suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisätiedot, katso kohta 3. 
- Lisääntymistoksisuus: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä tämän 
vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisätiedot, katso kohta 3. 

E- Herkistyminen: 

- Hengitystiet: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä herkistäviltä 
ominaisuuksiltaan vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Katso lisätiedot kohdasta 3. 
- Iho : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä tämän vaikutuksen suhteen 
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisätiedot, katso kohta 3. 

F- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - kerta-altistuminen: 

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä tämän vaikutuksen suhteen vaaralliseksi 
luokiteltuja aineita. Lisätiedot, katso kohta 3. 

G- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen: 

- Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT) - toistuva altistuminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, 
eikä tuote sisällä tämän vaikutuksen suhteen vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisätiedot, katso kohta 3. 
- Iho: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä tämän vaikutuksen suhteen 
vaaralliseksi luokiteltuja aineita. Lisätiedot, katso kohta 3. 

H- Aspiraatiovaara: 

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä tämän vaikutuksen suhteen vaaralliseksi 
luokiteltuja aineita. Lisätiedot, katso kohta 3. 

Muut tiedot: 

Ei sovellettavissa 

Tiedot aineiden myrkyllisyydestä: 
 

Tunnistetiedot Välitön myrkyllisyys Laji 

Ammoniumbifluoridi 

CAS: 1341-49-7 

EC: 215-676-4 

LD50 suun kautta 130 mg/kg Rotta 

LD50 ihon kautta >2000 mg/kg  

LC50 hengitettynä >5 mg/L (4 h)  

Rikkihappo 

CAS: 7664-93-9 

EC: 231-639-5 

LD50 suun kautta 2140 mg/kg Rotta 

LD50 ihon kautta >2000 mg/kg  

LC50 hengitettynä >20 mg/L (4 h)  
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Koodi Kuvaus 
Jätetyyppi (Komission asetus (EU) 

N:o 1357/2014) 

20 01 29* Pesu- ja puhdistusaineet, jotka sisältävät vaarallisia aineita Vaarallinen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Kuljetuksessa käytettävä 
 

 
 

Ympäristövaarat: 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

Kuljetuksessa käytettävä 
 

 

Ympäristövaarat: 
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KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 

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

Erityistä huolta aiheuttavien aineiden luettelo asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaan: Ei sovellettavissa 

REACH-luettelon (lupaluettelo) liitteeseen XIV sisältyvät aineet ja viimeinen käyttöpäivä: Ei sovellettavissa 

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista: Ei sovellettavissa 

95 artikla, ASETUS (EU) N:o 528/2012: Ei sovellettavissa 

ASETUS (EU) N:o 649/2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista: Ei sovellettavissa 

Tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen, markkinoille saattamisen ja käytön 
rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII, etc...): 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 98/2013, annettu 15 päivänä tammikuuta 2013 , räjähteiden lähtöaineiden 
markkinoille saattamisesta ja käytöstä: Sisältää ainetta Rikkihappo. Tuote kuuluu artiklan 9 säännösten alaisuuteen. 
Ihmisten ja luonnon suojelua koskevat erityissäännökset: 

On suositeltavaa käyttää tähän käyttöturvallisuustiedotteeseen koottuja tietoja lähtökohtana, kun arvioidaan paikallisten 
olosuhteiden riskejä tarkoituksena määrittää tarvittavat riskintorjuntamenetelmät tämän tuotteen käsittelyyn, käyttöön, 
varastointiin ja hävittämiseen. 
Muu lainsäädäntö: 

Kemikaalilaki 599/2013 
Kemikaaliasetus 675/1993 
Asetus aineiden nimistä (suomeksi/ruotsiksi) 5/2010, muutos 1123/2010 
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa 
aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 837/2005, , muutoksineen 813/2010, 6/2011, 269/2012 
Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta 435/2001, muutoksineen 
Jätelaki 646/2011, muutoksineen 
Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet 1214/2016 
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta (719/1994, viimeisin muutos 1095/2014) 
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (194/2002, viimeisin muutos 774/2015) 
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten, säiliöiden ja irtotavarakonttien 
vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja tähän liittyviä tehtäviä suorittavista tarkastuslaitoksista (124/2015, viimeisin muutos 
778/2015) 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1223/2009, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009 , kosmeettisista 
valmisteista 
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 648/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004 , pesuaineista 
- Komission asetus (EY) N:o 907/2006, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2006 , pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 muuttamisesta sen liitteiden III ja VII mukauttamiseksi 
- Komission asetus (EY) N:o 551/2009, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009 , pesuaineista annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 648/2004 liitteiden V ja VI (pinta-aktiivisia aineita koskeva poikkeuslupa) muuttamiseksi 

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: 

Toimittaja ei ole suorittanut kemikaaliturvallisuusarviointia. 
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Ympäristövaarat: 
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KOHTA 16: MUUT TIEDOT 

Käyttöturvallisuustiedotteisiin sovellettava lainsäädäntö: 
Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (Asetuksen (EY) N:o 2015/830), liitteen II (Opas 
käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseen) mukaisesti 
Käyttöturvallisuustiedotteessa tapahtuneet muutokset, jotka vaikuttavat riskienhallintatoimenpiteisiin: 
Ei sovellettavissa 
Lainsäädännöllisten lausekkeiden tekstit osiossa 2: 
H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa 
H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä 
H302: Haitallista nieltynä 
Lainsäädännöllisten lausekkeiden tekstit osiossa 3: 
Mainitut lausekkeet eivät liity itse tuotteeseen, ne on annettu tiedoksi ja ne viittaavat kohdassa 3 mainittuihin komponentteihin 
CLP-asetus (EY) No 1272/2008: 
Acute Tox. 3: H301 - Myrkyllistä nieltynä 
Skin Corr. 1A: H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa 
Skin Corr. 1B: H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa 
Luokittelumenettely: 
Skin Corr. 1A: Laskentamenetelmä 
Eye Dam. 1: Laskentamenetelmä 
Acute Tox. 4: Laskentamenetelmä 
Koulutukseen liittyvät ohjeet: 
On suositeltavaa, että tätä tuotetta käsittelevillä henkilöillä on työhön liittyvien vaarojen suojelu- ja ehkäisytoimenpiteitä koskeva 
vähimmäiskoulutus, mikä helpottaa tämän käyttöturvallisuustiedotteen ja tuotemerkintöjen ymmärtämistä ja tulkintaa. 
Pääasialliset tietolähteet: 
http://echa.europa.eu 
http://eur-lex.europa.eu 
Lyhenteet: 
ADR: Eurooppalainen sopimus kansainvälisen vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: Kansainvälinen ilmakuljetusjärjestö 
ICAO: Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö 
COD: Kemiallinen hapenkulutus 
BOD5: Biologinen hapenkulutus 5 päivän aikana 
BCF: Biokertyvyystekijä 
LD50: Annos, jolla puolet koe-eläimistä kuolee 
LC50: Pitoisuus, jossa puolet koe-eläimistä kuolee 
EC50: Pitoisuus, jossa havaitaan vaikutus puolessa tapauksista 
Log Pow: Oktanoli/vesi-jakautumiskerroin 
Koc: Orgaaninen hiili-vesi –jakautumiskerroin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot perustuvat lähteisiin, tieteelliseen ja tekniseen tietämykseen ja voimassa olevaan kansalliseen ja EU-lainsäädäntöön, mutta eivät ole tae niiden 
oikeellisuudesta. Tiedote on tarkoitettu palvelemaan tuotteen turvallista käyttöä, eikä siinä esitettyjä tietoja voida pitää takuuna tuotteen ominaisuuksista. Emme tunne emmekä valvo tuotteen 
käyttäjien työskentelymenetelmiä tai -olosuhteita, ja tarvittavista toimenpiteistä, joilla varmistetaan voimassa olevien säädösten noudattaminen kemikaalien käsittelyn, varastoinnin, käytön ja 
hävittämisen yhteydessä, huolehtiminen on viime kädessä aina käyttäjän vastuulla. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot koskevat ainoastaan tätä tuotetta, jota ei saa käyttää muihin kuin 
mainittuihin käyttötarkoituksiin. 

http://echa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/
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