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KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSENJAYRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 
 

1.1. Valmistetiedot 

Kaupallinen nimi: PLATINUM Rider Racing 4T 5W-40 
Luokitteluun vaikuttavat ainesosat: bis-(O-(6-metyyliheptyyli)) bis-(O-(sec-butyyli)) bis (ditiofosfaatti) ; Fosfaattiditiohappo, esteriseos O,O –
bis(1,3-dimetyylibutyyli ja iso-Pr), sinkkisuolat; Difenyyliamiini 

 

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käyttötarkoitukset sekä käyttötarkoitukset, joita ei 
suositella 

Tunnistetut sovellutukset:  puolisynteettinen moottoriöljy moottoripyörien nelitahtimoottorien ja 
vaihdelaatikkojen sekä märkäkytkinvaihteistojen voiteluun. 

Käyttötarkoitukset, joita ei suositella: muita sovellutuksia ei suositella. 

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: 
 

Valmistaja: 

Osoite: 

ORLEN OIL Sp. z o.o. 

31-323 Kraków, ul. Opolska 100, Puola 
 

Puhelin/Faksi: +48 12 66 555 00 / +48 12 66 555 01 

Laatutiedustelut: puhelin + 48 24 2010367 tai +48 13 4384415 
 

Sähköposti: msds@orlenoil.pl 
 

1.4. Hätäpuhelin: 

+ 48 24 20103 67 tai +48 13 43 84 415 (avoinna ma-pe klo 7.00 - 
15.00) 

 

Hätätilanteissa 112 (yleinen hätäpuhelin), 998 (palokunta), 999 (ambulanssi) 
 

KOHTA 2. VAAROJEN YKSILÖINTI 
 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus 
 

 

Luokittelu 

Vaarat 

Neuvoston direktiivin N:o 67/548/ETY -
mukainen: 

suoritettu asetuksen (ETY) N:o 
1272/2008 (CLP) mukaisesti 

fysikaalisten ja 
kemiallisten 
ominaisuuksien mukaan: 

Ei luokiteltu vaaralliseksi Ei luokiteltu vaaralliseksi 

ihmiselle: Ei luokiteltu vaaralliseksi Eye Irrit.2, H319 

ympäristölle: R 52/53 Aquatic Chronic 3, H412 
 

Vaaralausekkeiden selite: katso kohta 16 
 

2.2. Merkintä 

Kuvake:  

Huomiosana: Huom 
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Vaaralausekkeet: H319 - Ärsyttää silmiä. 

H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 
 

 

Turvalausekkeet: 

P280 - Käytä suojakäsineitä/-laseja. 

P305+P351+P338 - ROISKET SILMIIN: Huuhdottava huolellisesti vedellä muutaman minuutin ajan. Poista piilolinssit, 
mikäli mahdollista. 

P337+P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön. 

P501 - Hävitä sisältö/pakkaus valtuutetulla jätehuoltoliikkeellä. 
 

 

2.3. Muut vaarat 

Valmiste ei täytä PBT tai vPvB -kriteereitä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti. Syttyvä valmiste korkealla 
leimahduspisteellä. 
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Aineen nimi/ 
 

REACH-rekisterinro 

CAS-nro/ 
EY-nro 

% painosta Indeksinro Luokittelu 
67/548/ETY -
mukaisesti 

Luokittelu 
1272/2008 
(CLP):n mukaan 

Voiteluöljyt (raakaöljy), 72623-87-1 n.20 649-467-00-8 Ei ole Asp. Tox.1; H304 
rikinpoistettu vedyllä C20- /276-38-4 luokiteltu 
C50, neutraali perusöljy 
01-2119474889-13-0000 / 01- 
2119474889-13-0003 
bis-(O-(6-metyyliheptyyli)) bis-
(O- (sec-butyyli)) bis 
(ditiofosfaatti) 
01-2119953275-34 

218-679-9 0,81 – 1,62 - Xi;R41, R38 
N;R51/53 

Skin Irrit.2;H315 
Eye Dam.1; H318 
Aquatic Chronic 2;H411 

N-penyylibentsoamiinin ja 
noneenin reaktion tuote 

 

01-2119488911-28 

253-249-4 0,4 – 0,8 - R53 Aquatic Chronic 4;H413 

Ditiofosfaattihappo, esteriseos 
O,O –bis 
(1,3-dimetyylibutyyli ja iso-Pr), 
sinkkisuolat 

 

01-2119493626-26 

283-392-8 0,08 – 0,39 - Xi;R41, R38 
N;R51/53 

Skin Irrit.2;H315 
Eye Dam.1; H318 
Aquatic Chronic 2;H411 

Fenoli, dodesyyli-, seos 
 

01-2119513207-49 

310-154-3 <0,07 - N Xn 
R36/38, R50/53 R62 

Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 
Eye Irrit. 2; H319 
Repr. 2; H361 
Skin Irrit. 2; H315 

Bentseenisulfonihappo 290-641-4 0,08 – 0,39 - Xi, R36 Eye Irrit. 2; H319 

Difenyyliamiini 204-539-4 <0,07 - N T 
R23/24/25, R33, 
R50/53 

Acute Tox. 3; H301 
Acute Tox. 3; H311 
Acute Tox. 3; H331 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 
STOT RE 2; H373 

 

 

 

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINESOSISTA 
 

3.1. Aineet - ei sovellettavissa 
 

3.2. Seokset: mineraaliöljyjen sekä jalostusaineiden seos Vaaralliset aineet ja niiden 

pitoisuusalueet seoksessa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R- ja H-lausekkeiden ja luokittelun selite annettu Kohdassa 16. 

 
Käytettyjä perusöljyjä ei ole luokiteltu syöpää aiheuttaviksi aineiksi. DMSO-uutepitoisuus (IP 346:n mukaan) < 3%. Viskositeetin 
mukaan valmiste ei aiheuta aspiraatiovaaraa. 

 

 

KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 
 

4.1. Ensiaputoimenpiteet 

Hengittäminen: 
Poista vahingoittunut henkilö vaara-alueelta raittiiseen ilmaan; varmista, että vahingoittunut henkilö on rauhallisessa ja 
lämpimässä ympäristössä. Aseta tajuton henkilö kylkiasentoon, löysennä kireät vaatteet; valvo ja ylläpidä 
hengitysteitä esteettömänä. Jos esiintyy hengitysvaikeuksia, syötä happea, 
hengityksen puuttuessa suorita tekohengitys. Jos vahingoittunut henkilö on taintunut,  
tai hengitysvaikeuksien tai pahoinvoinnin esiintyessä hae välittömästi lääkärin apua. 

Ihokosketus: 
Poista välittömästi saastuneet/kastuneet vaatteet ja jalkineet. Pese saastunutta ihoa tarkasti saippuavedellä 
tai miedolla puhdistusaineella ja sitten huuhdo vedellä. Ärsytysoireiden esiintyessä ja jatkuessa 
ota yhteyttä lääkäriin. HUOM: Saastuneet vaatteet on poistettava 
turvalliselle paikalle kaukana lämmön- ja sytytyslähteiltä. 

Silmäkosketus: 
Aineella saastuneita silmiä on huuhdeltava välittömästi juoksevalla vedellä, poistettava mahdolliset piilolinssit 
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ja jatkettava huuhtelua n. 15 minuutin ajan. Huuhteluaikana silmäluomet on pidettävä leveästi auki sekä 
liikutettava silmämunaa. Oireiden esiintyessä ja jatkuessa ota yhteyttä lääkäriin.   HUOM: Älä käytä liian 
voimakasta vesivirtaa välttääksesi sarveiskalvon vaurioitumista. 

Nieleminen: 
Ei saa oksennuttaa. Jos vahingoittunut henkilö oksentaa, häntä on pidättävä kumarrettuna eteenpäin, kasvot 
suunnattuna alaspäin. Hae lääkärin apua. 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

Ei määritelty. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 
      

Ei saa oksennuttaa eikä syöttää mitään tajuttomalle henkilölle. Näytä käyttöturvallisuustiedote tai 
etiketti/pakkaus lääkärille. Jos ympäristössä olevan höyryn/sumun koostumus on tuntematon, apua antavien 
henkilöiden tulee käyttää asianmukaisia hengitysteiden suojaimia. 
Ohje lääkärille: hoidettava oireiden perusteella. 

 

KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 
 

5.1. Sammutusaineet 

Sammutusaineet: hiilidioksidi, sammutusjauhe, vaahto, vesisumu 
Väärät sammutusaineet: yhtenäinen vesivirta. 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 

Syttyvä valmiste korkealla leimahduspisteellä. Tulipaloympäristössä muodostuu hiilioksidia, typpioksidia, 
rikkioksidia ja muita tunnistamattomia korkeampien hiilivetyjen hajoamistuotteita sisältäviä vaarallisia kaasuja. 
Vältä tulipalossa vapautuvia aineita. 

5.3. Palokunnalle ilmoitettavat tiedot 

Toimittava kemikaalien tulipalotorjuntaan liittyvien ohjeiden mukaisesti. Jos tulipalolle altistuu suuri 
tuotemäärä, vaara-alueelta on poistettava/evakuoitava kaikki sivulliset; ota yhteyttä pelastustoimiin ja 
palokuntaan. 
Suljettuja tulelle tai korkealle lämpötilalle altistuneita säiliöitä on jäähdytettävä vesisumulla turvaväliä pitäen 
sekä mahdollisuuksien mukaan poistettava vaara-alueelta. Ei saa päästää sammutusvettä viemäriin tai 
vesistöön.  Muut jätevedet ja tulipalojätteet on hävitettävä voimassa olevien määräyksien mukaisesti. 
Sammutukseen osallistuvien henkilöiden tulee olla koulutettu, varustettu hengityslaitteella ja täydellisellä 
suojavaatetuksella. 

 

KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 
 

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 

Suosittelemme käyttämään henkilönsuojaimia - katso käyttöturvallisuustiedotteen kohta 8. Rajoita 
sivullisten pääsyä vuodon alueelle, kunnes se on puhdistettu pois. Jos vuoto on suuri, vaara-alue on 
aidattava. Varmista, että ainoastaan Vältä silmien, ihon ja vaatteiden saastumista. Älä hengitä 
höyryä/sumua. Jos päästö on esiintynyt sisätilassa, varmista tarvittava ilmanvaihto/tuulettaminen. 
HUOM: Vuotanut öljy voi aiheuttaa liukastamisvaaraa. Poista sytytyslähteet, sammuta avotuli; ei saa 
tupakoida. 

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 

Mikäli se on mahdollista ja turvallista, poista tai rajoita valmisteen päästöt. Jos kyseessä on suuri vuoto, 
rajoita sitä penkereiden avulla. Vältä valmisteen päästämistä viemäriin, vesistöön ja maaperään. Ilmoita 
vuodosta työturvallisuudesta 
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vastaaville henkilöille, pelastus- ja ympäristönsuojelutoimille 
sekä hallinnolle. 

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 

Pienemmät nestemäärät on imettävä neutraalilla, palamattomalla imuaineella (esim. multa, hiekka, 
vermikulliitti) sekä kerättävä suljettavaan ja merkittyyn jätesäiliöön. Pese saastunut pinta vedellä ja 
puhdistusaineella sekä huuhdo sitä vedellä. Suuret vuotaneen nesteen määrät on pumpattava pois. 
Hävitettävä voimassaoloevien määräyksien mukaisesti. Tarvittaessa valmisteen/valmisteella saastuneen 
imuaineen hävitystä varten on käytettävä jätteiden kuljettamiseen ja hävittämiseen erikoistuneen yrityksen 
palveluita. 

6.4. Viitteet muihin kohtiin 

Katso myös käyttöturvallisuustiedotteen kohdat 8 ja 13. 
 

KOHTA 7. AINEIDEN JA SEOSTEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI 
 

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 

Varmista tehokas ilmanvaihto. Vältä silmien, ihon ja vaatteiden saastumista. Pidä käyttämättömiä säiliöitä 
tiiviisti suljettuna. Noudata hygienian perussääntöjä: älä syö, älä juo, älä tupakoi työaikana; aina työn 
jälkeen/taukoaikana pese kädet vedellä. Älä käytä saastuneita vaatteita; riisuta heti saastuneet vaatteet ja 
pese ne ennen uudelleenkäyttöä. HUOM: Saastuneet vaatteet on poistettava turvalliselle paikalle kaukana 
lämmön- ja sytytyslähteiltä. Käytä henkilönsuojaimia käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 8 olevien 
ohjeiden mukaisesti. 

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 

Säilytettävä tiiviisti suljetuissa, asianmukaisesti merkityissä säiliöissä, viileässä, hyvin tuuletetussa paikassa, 
vesitiiviillä alustalla. Tuotetta voidaan säilyttää säiliöissä voimassa olevien määräyksien mukaisesti. Säilytettävä 
kaukana lämmönlähteiltä, suojattava suoralta auringonsäteilyltä. Suojattava tuotetta saastumiselta ja 
kastumiselta. Suojattava voimakkailta hapettumisaineilta. Säilytyslämpötila: -20 – 40 °C. 

7.3. Erityinen loppukäyttö 

Ei 
ole. 

 

KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 
 

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat 
Jalostetut mineraaliöljyt -sisäänhengitettävä osuus NDS: 5 mg/m3, NDSCh: - mg/m3, NDSP: – 

 

Puolan Työ- ja sosiaaliturvaministerin asetus annettu 6 kesäkuuta 2014 suurimmista työympäristön 
haitta-ainepitoisuuksista (Virallinen Lehti, 817/2014) 

8.2. Altistumisen valvonta 

Suositellut ilmalaadun tutkimusmenetelmät 
- PN-Z-04008-7:2002 „Työympäristön ilmanäytteenottosäännöt ja tulosten tulkinta” 
- PN-Z-04108-6:2006 „Ilmalaadun suojelu.  Öljykoostumuksen tutkimukset.  Työasemien mineraaliöljyjen 
merkintä (sumu) absorboivan spektrofotometrin avulla ultraviolettikaistassa”. 
- PN-Z-04108-5:2006 „Ilmalaadun suojelu. Öljykoostumuksen tutkimus. Mineraaliöljyjen nestemuodon 
mittaukset työasemilla absorboivan spektrometrin avulla infrapunakaistassa" 

Tekniset valvontakeinot: 
Yleinen ilmanvaihto ja/tai paikallinen poistopuhallin ilmassa olevien haitta-ainepitoisuuden pitämiseksi alle 
hyväksyttyjä pitoisuusarvoja. 

Silmien ja kasvojen suojaus: 
Käytettävä ilmatiiviitä suojalaseja. Suosittelemme varustamaan työaseman silmien vesihuuhteluasemalla. 

Ihon suojaus: 
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Pitkäaikaisessa kosketuksessa käytä tiiviitä, öljynkestäviä suojakäsineitä (esim. perbutaania, vitonia, 
butyylikumia). Käsinemateriaali on valittava lävistysaika (suositus: 30 min.) sekä läpäisy- ja hävitysnopeus 
(suositus: vähintään 2. taso). Suosittelemme vaihtamaan käsineitä säännöllisesti tai välittömästi, jos 
havaitaan niissä vaurioita tai kulumia (halkeamia, reikiä) tai ulkonäön muutoksia (väri, joustavuus, 
muoto). Käytä päällystetyistä ja valmisteenkestävästä aineesta valmistettua esiliinaa tai suojavaatteita; 
öljynkestäviä ja askelvarmoja suojajalkineita. 

Hengitysteiden suojaus: 
Normaaleissa olosuhteissa hengitysteiden suojaimia ei tarvitse käyttää. Jos pitoisuus ylittää hyväksyttyä arvoa 
tai ilmanvaihto on riittämätön, käytä hyväksyttyä hengityslaitetta asianmukaisella suodattimella tai 
yhdistelmäsuodattimella. Jos työtila on rajoitettu, happipitoisuus ilmassa on riittämätön, se on altistunut 
hallitsemattomille päästöille tai kyseessä ovat muut olosuhteet, joiden takia naamari ei varmista riittävää 
suojausta, on käytettävä hengityslaitetta. 

Lämpövaarat: 
Ei 
sovellettavis
sa. 

Ympäristön altistumisen valvonta: 
Harkittava varotoimenpiteitä säiliöiden alueen suojaamiseksi. 

 

KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 
 

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 

a) Ulkonäkö : Läpinäkyvä neste/meripihkanvärinen-
vaaleanruskea 

b) Haju : Heikko, tyypillinen 
c) Hajukynnys : Ei sovellettavissa 
d) pH : Ei sovellettavissa 
e) Juoksulämpötila : n. -24˚C 
f) Kiehumispiste ja kiehumislämpötila-alue : ei määritelty 
g) Leimahduspiste : n. 204˚C 
h) Haihtumisnopeus : ei määritelty 
i) Syttyvyys (kiinteä aine, kaasu) : Ei sovellettavissa 
j) Syttyvyyden ylä-/alaraja-arvo 

Räjähdyksellisyyden ylä-/alaraja-arvo 
: Öljysumun syttyvyys 45g/m3:n pitoisuudessa. 

k) Höyrypaine : ei määritelty 
l) Höyryn tiheys : ei määritelty 
m) Suhteellinen tiheys : n. 0,851 g/cm3

 

n) Liukenevuus : Ei liukene vedessä, liukenee hiilivedyissä 
o) n-oktanoli/vesi -kerroin : Ei määritelty. 
p) Itsesyttymispiste : Ei määritelty. 
q) Hajoamislämpötila : Ei määritelty. 
r) Kinemaattinen viskositeetti : n. 12,9 mm2/s (100 oC), n. 77 mm2/s (40˚C) 
s) Räjähdysominaisuudet : Ei sovellettavissa 
t) Hapettumisominaisuudet : Ei sovellettavissa 

9.2. Muut tiedot 
Ei ole 
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KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 
 

10.1. Reaktiivisuus 
Tuote ei ole reaktiivinen. 

10.2. Kemiallinen stabiilisuus 
Tuote on stabiili normaaleissa olosuhteissa, ympäristön lämpötilassa ja paineessa. 

10.3. Vaaralliset reaktiot 
Ei tietoa. 

10.4. Vältettävät olosuhteet: 
Korkeat lämpötilat, avotuli ja muut sytytyslähteet. 

10.5. Yhteensopimattomat aineet 
Voimakkaat hapettumisaineet. 

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet 
Ei tiedossa. 

 

KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 
 

11.1 Välitön myrkyllisyys: 
Perusöljyn tiedot: 

Akuutti myrkyllisyys, suun kautta: LD50 >5000 mg/kg Akuutti myrkyllisyys, 
ihon kautta: LD50 >2000 mg/kg Akuutti myrkyllisyys, hengitysteiden kautta: 
LC50 >5.0 mg/L 

 

Ihoa vaurioittava/ärsyttävä vaikutus: 
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokittelukriteerit eivät ole täyttyneet. Pitkäaikainen ihokosketus voi 
ärsyttää ihoa. 

Vaurioittaa vakavasti silmiä/ärsyttää silmiä: 
Ärsyttää silmiä. 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: 
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokittelukriteerit eivät ole täyttyneet. 

Mutageeninen vaikutus sukupuolisoluihin: 
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokittelukriteerit eivät ole täyttyneet. 

Syöpää aiheuttava vaikutus: 
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokittelukriteerit eivät ole täyttyneet. 

Haitallinen vaikutus lisääntymiskykyyn: 
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokittelukriteerit eivät ole täyttyneet. 

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkytyksellisiin ominaisuuksiin liittyvät oireet: 
Satunnainen nieleminen voi aiheuttaa vatsaoireita (pahoinvointi, oksennukset, vatsakipu). 

Lyhyt- ja pitkäaikaisen altistumisen viivästyneet ja välittömät sekä krooniset oireet: 
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa ihon kuivumista, halkeamista ja kroonisia 
tulehdusoireita. Voi ärsyttää hengitysteitä esiintyessään 
öljysumuna tai höyrynä korkeissa lämpötiloissa. 

 

KOHTA 12. YMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT TIEDOT 
 

12.1. Myrkyllisyys: 
Ei määrällisiä tietoja. 

12.2. Pysyvyys ja biohajoavuus 
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Todennäköisesti matala biohajoavuusaste. 

12.3. Biokertyvyys 
Ei tietoa 

12.4. Liikkuvuus maaperässä 
Voi olla vaarallinen ympäristölle väärin- tai hätäkäytön tuloksena 
- tuote läpäisee maaperään ja voi saastuttaa pohjavettä 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 
Valmiste ei täytä PBT tai vPvB -kriteereitä liitteen XIII mukaisesti. 

12.6. Muut haitalliset vaikutukset 
Tuote on luokiteltu haitalliseksi vesieliöiksi, voi aiheuttaa pitkäaikaisia muutoksia vesiympäristöön. 
Valmisteen haihtuvuus on hyvin matala. Valmiste ei liukene vedessä ja on vettä kevyempi. Saostuu 
vesipinnalle ja näin vaikeuttaa happivaihtoa. 

 

KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 
 

13.1. Jätteiden hävitysmenetelmät 

Ehdotettu jätekoodi: 13 02 05* - mineraaliset moottori-, vaihdelaatikko- ja rasvausöljyt, jotka eivät sisällä 
orgaanisia klooriyhdisteitä 

 

HUOM: Koska jätekoodi nimetään syntymispaikan mukaan, loppukäyttäjän tulee määritellä 
muodostuneen jätteen ja oikean jätekoodin voimassa olevien määräyksien mukaisesti valmisteen 
käyttöolosuhteet huomioiden. 

Ei saa päästää viemäriin. Ei saa päästää vesistöön ja pohjaveteen. Jätevalmiste on kierrätettävä tai 
hävitettävä valtuutetuissa polttolaitoksessa tai jätteiden jalostus-/neutralisointilaitoksissa voimassa olevien 
määräyksien mukaisesti. 

 

Pakkausjätteet on kierrätettävä/hävitettävä voimassa olevien määräyksien mukaisesti. HUOM: Ainoastaan 
kokonaan tyhjennetty ja puhdistettu pakkaus soveltuu kierrätettäväksi! Käytä asianmukaisesti lisenssöityjen 
yritysten palveluita. 

 

14 joulukuuta 2012 annettu Puolan jätehuoltolaki (Virallinen Lehti, 
21/2013) 
11 toukokuuta 2001 annettu laki pakkauksista ja pakkausjätteistä (Virallinen Lehti nro 63, 638 kohta, muutoksineen). 27 syyskuuta 2001 
annettu Ympäristöministerin asetus jäteluettelosta (Virallinen Lehti nro 112, 1206 kohta, muutoksineen). 

 

KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT 
 

Valmisteeseen ei sovelleta väärällisten tavaroiden kuljettamista koskevia määräyksiä ADR:n (tiekuljetus), RID:n 
(rautatiekuljetus), IMDG:n (merikuljetus), ICAO/IATA:n (ilmakuljetus) mukaisesti. 

 

14.1. UN-numero (YK) Ei sovellettavissa 

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen YK-nimike Ei sovellettavissa 

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka Ei sovellettavissa 

14.4. Pakkausryhmä Ei sovellettavissa 

14.5. Ympäristövaarat Ei sovellettavissa 

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei sovellettavissa 

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -
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 

25 helmikuuta 2011 annettu laki kemiallisista aineista ja niiden seoksista (VL 63/2011, 322 kohta, muutoksineen) 20 huhtikuuta 2012 
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ja seosten sekä tiettyjen seosten pakkausmerkinnöistä. (VL nro 
12, 445 kohta) 

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, 
arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY 
muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY 
ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (julkaisu EU VL, L 136, 29.5.2007, 
muutoksineen) 

Komission asetus (EU) N:o 453/2010, annettu 20 päivänä toukokuuta 2010, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä 
ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) muuttamisesta (EU VL, L 133, 
31.05.2010). 

Euroopan parlamentin ja Neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, 
merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 muuttamisesta (EU VL, L N:o 353, 31.12.2008, muutoksineen)  

10 elokuuta 2015 annettu Puolan Terveysministerin asetus kemikaalien ja niiden seosten luokituskriteereistä (VL nro 0/2012, 1018. 
kohta), 

2 helmikuuta 2011 annettu Terveysministerin asetus työympäristön haitta-aineiden tutkimuksista ja mittauksista (VL nro 33/2011, 166. 
kohta) 

21 joulukuuta 2005 annettu Talousministerin asetus henkilönsuojaimiin liittyvistä perusvaatimuksista (VL nro 259/2005, 2173. kohta) 

Terveys- ja sosiaaliturvaministerin asetus annettu 30 toukokuuta 1996 työterveystutkimuksista, ehkäisevästä terveydenhuollosta ja 
työlaissa edellytettyihin tarkoituksiin annettavista lausunnoista (VL nro 69/1996, 332 kohta; 60/1997, 375 kohta; 159/1998, 1057 kohta; 
37/2001, 451 kohta; nro 128, 1405. kohta) 

Työ- ja sosiaaliturvapolitiikan Ministerin asetus annettu 26 syyskuuta 1997 yleisistä työturvallisuusmääräyksistä (konsolidoitu teksti, VL nro 
169/2003, 1650 kohta; 49/2007, 330 kohta; 108/2008, 690. kohta) 

Terveysministerin asetus annettu 30 joulukuuta 2004 työturvallisuudesta ja -hygieniasta liittyen työympäristössä esiintyviin kemiallisiin 
tekijöihin (VL nro 11/2005, 86 kohta; 203/2008, 1275. kohta) 

24 elokuuta 1991 annettu palontorjuntalaki (VL nro 178/2009, 1380 kohta, 57/2010, 353 kohta, 
908/2012). 

eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR 2015-2017 muutoksineen) 19 

elokuuta 2011 annettu laki vaarallisten tavaroiden kuljetuksesta (VL 227/2011, 1367. kohta). 

 

 

 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 

Ei edellytetä seoksen osalta. 
 

KOHTA 16. MUUT TIEDOT 
 

Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selite 

NDS Suurin sallittu pitoisuus 
NDSCh Korkein sallittu hetkellinen pitoisuus NDSP
 Korkein sallittu kynnyspitoisuus 
vPvB (Aine) Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä PBT (Aine) Pysyvä, kertyvä ja 
myrkyllinen 
PNEC Arvioitu pitoisuus, jolla ei synny vaikutusta 
DN(M)EL Vaikutukseton altistumistaso 
LD50 Tappava annos, jolla 50 prosenttia menehtyy LC50 Tappava 
pitoisuus, jolla 50 prosenttia menehtyy 
ECXPitoisuus, jolla havaitaan X % pienempi kasvu tai kasvunopeus LOEC  Pienin testipitoisuus, jolla aineen havaitaan 
aiheuttavan tilastollisesti merkittävän vaikutuksen 
NOEL Suurin testipitoisuus, jolla aineen havaitaan ei-aiheuttavan vaikutusta 
RID Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö 
ADR Eurooppalainen yleissopimus vaarallisten aineiden tiekuljetuksista IMDG Kansainvälinen 
vaarallisten aineiden kappaletavaroiden aluskuljetuksia koskeva säännöstö 
IATA Kansainvälinen ilmakuljetusliitto 
UVCB Koostumukseltaan tuntemattomat tai vaihtelevat aineet, kompleksit reaktiotuotteet tai biologiset materiaalit 

Kirjallisuus ja viitteet: 

Lainmääräykset käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 2 – 15. Raportti 
seoksen ainesosien kemiallisesta turvallisuudesta 
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Kohdassa 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit 

R23/24/25 - Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä. R33 - Terveydellisten haittojen vaara 
pitkäaikaisessa altistuksessa. 
R36/38 - Ärsyttää silmiä ja ihoa. R38 - 
Ärsyttää ihoa. 
R41 – Vaurioittaa vakavasti silmiä. 
R50/53 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille; voi aiheuttaa pitkäaikaisia muutoksia vesiympäristöön. 
R51/53 - Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä 
R 52/53- Vaikuttaa haitallisesti vesieliöihin. Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia 
vesiympäristössä. 
R62 - Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä. 

 

Täydellinen DSD/DPD-luokitteluteksti: 

Xn -Haitallinen 
Xi – Ärsyttävä 
N – Vaarallinen ympäristölle T - 
Myrkyllinen 

 

Kohdassa 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit 

H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H301 – 
Myrkyllistä nieltynä. 
H311 – Myrkyllistä joutuessaan iholle. H315 – 
Ärsyttää ihoa. 
H318 – Vaurioittaa vakavasti silmiä. H319 – 
Ärsyttää silmiä. 
H331 - Myrkyllistä hengitettynä. 
H361 - Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä. 
H373 - Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. H400 - Erittäin 
haitallista vesieliöille. 
H 410 Erittäin haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 
H411 – Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. H412 – Haitallista 
vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

 

Täydellinen luokitteluteksti [CLP/GHS]: 
Asp.Tox.1 ASPIRAATIOVAARA – 1 luokka 
Aquatic Acute 1; VAARALLISUUS VESIYMPÄRISTÖLLE 
Aquatic Chronic 1 KROONINEN VAARALLISUUS VESIYMPÄRISTÖLLE - 1 luokka Aquatic Chronic 
2 KROONINEN VAARALLISUUS VESIYMPÄRISTÖLLE - 2 luokka Aquatic Chronic 3 KROONINEN 
VAARALLISUUS VESIYMPÄRISTÖLLE - 3 luokka Aquatic Chronic 4 KROONINEN VAARALLISUUS 
VESIYMPÄRISTÖLLE - 4 luokka Eye Dam. 1 VAURIOITTAA VAKAVASTI / ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ - 1 
luokka 
Skin Irrit. 2 SYÖVYTTÄÄ/ÄRSYTTÄÄ IHOA – 2 luokka Repr. 2 – 
HAITALLINEN VAIKUTUS HEDELMÄLLISYYTEEN – 2 luokka Eye Irrit. 2; 
SYÖVYTTÄÄ/ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ – 2 luokka 
STOT RE 2 – MYRKYLLINEN VAIKUTUS TAVOITE-ELIMIIN – TOISTUVA ALTISTUMINEN STOT TOISTUVA 
ALTISTUMINEN – 2 luokka 
Acute Tox. 3 – AKUUTTI MYRKYLLISYYS – 3 luokka 
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Suositukset työntekijöille: 

Valmistetta käyttävien työntekijöiden tulee olla koulutettu terveysriskien, puhtaanapitosääntöjen, henkilönsuojaimien 
käytön, tapaturmien ehkäisytoimenpiteistä, pelastustoimista jne. 

 

Käyttöturvallisuustiedote ei ole valmisteen laatutodistus. Tiedotteessa olevia tietoja on pidettävä ainoastaan 
turvallisen käsittelyyn, kuljetukseen, jakeluun, käyttöön ja säilytykseen tarkoitettuina lisätietoina. Tämän valmisteen 
parissa työskenteleville henkilöille tulee ilmoittaa siihen liittyvät vaarat ja suositellut varotoimenpiteet. 
Käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot liittyvät ainoastaan tähän valmisteeseen ja sen määrättyihin 
sovellutuksiin. Tiedot voivat olla vanhentuneita tai riittämättömiä tämän valmisteen käyttöön toisten materiaalien 
kanssa tai muihin kuin käyttöturvallisuustiedotteessa kuvattuihin tarkoituksiin. 
Valmisteen käyttäjän tulee noudattaa kaikkia voimassa olevia normeja ja määräyksiä. Käyttäjä vastaa tiedotteessa 
olevien tietojen väärinkäytöstä tai valmisteen epätarkoituksenmukaista käytöstä. Erityissovellutusten osalta on 
suoritettava riskinarviointi sekä laadittava asianmukaiset menettelyohjeet sekä koulutusohjelmat työturvallisuuden 
varmistamiseksi. 


