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Tarkistettu: 16.10.2019

Muutosnumero: 1

Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimike: FOAM CLEANER 400ML

Tuotekoodi: KF04504, KF15225

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

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen nimi: ECS Cleaning Solutions GmbH

Wolfener Str. 32-34

12681 Berlin

Germany

Puh.: +49 (0)30 / 36464036

Email: gunnar.kleinmann@ecsag.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero: Germany: Intoxications Information Center; +49 761

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (CLP): Flam. Aerosol 1: H222; -: H229

Tärkeimmät haittavaikutukset: Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. 

2.2 Merkinnät

CLP-merkinnät:  

Vaaralausekkeet: H222: Erittäin helposti syttyvä aerosoli.

H229: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

Varoitusmerkit: GHS02: Liekki

Huomiosanat: Vaara

Turvalausekkeet: P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.

P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. 

Tupakointi kielletty.

P211: Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.

P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

P410+P412: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.

[jatkuu...]

INTERACTION

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101

9051 Gent, BELGIUM

+32 9 380 8248

+32 9 380 8249

info@interaction-connect.com

+32 9 380 8248

Syttyvä aerosoli 1: H222; -: H229



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

FOAM CLEANER 400ML

Sivu: 2

2.3 Muut vaarat

Muut vaarat: In case of insufficient ventilation and/or through use, explosive/highly flammable 

mixtures may develop.

The aerosol may explode due to the internal pressure generated when exposed to 

temperatures exceeding 50C/122F. 

PBT: Tätä ainetta ei ole yksilöity PBT/vPvB-aineeksi.

Kohta 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Vaarattomat aineosat:

HIILIVEDYT, C3-4-RIKAS, MAAÖLJYTISLE

EINECS CAS PBT / WEL Luokitus (CLP) Prosentti

a

270-990-9 68512-91-4   - Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 >50%

NATRIUMNITRIITTI

231-555-9 7632-00-0   - Ox. Sol. 3: H272; Acute Tox. 3: H301; 

Aquatic Acute 1: H400

<1%

ALCOHOLS, C12-14, ETHOXYLATED

500-213-3 68439-50-9   - Eye Dam. 1: H318; Aquatic Acute 1: 

H400; Aquatic Chronic 3: H412

<1%

N-(2-HYDROXYETHYL)-N,N-DIMETHYL ALKYL-C12-14-(EVEN NUMBERED)-1-AMINIUM CHLORIDE

931-275-3   -   - Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1C: 

H314; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic 

Chronic 2: H411; STOT RE 1: H372

<1%

Sisältää: Hydrocarbons, C3-4-rich, petroleum distillate; Petroleum gas: Note K: The classification 

as a carcinogon or mutagen need not apply if ot can be shown that the substance 

contains less than 0.1% w/w 1,3 butadiene (EINECS 203-450-8)

Kohta 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ihokosketus: Välittömästi runsaalla määrällä saippua ja vesi. In case of skin irritation, seek medical 

treatment. 

Silmäkosketus: Rinse immediately carefully and thoroughly with eye-bath or water. In case of troubles or 

persistent symptoms, consult an ophthalmologist. 

Nieleminen: If swallowed, immediately drink: Water. Never give anything by mouth to unconscious 

person or a person with cramps. Do not induce vomiting. Caution if victim vomits: Risk of 

aspiration! 

Hengittäminen: In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest. In all 

cases of doubt, or when symtoms persist, seek medical advice. 

[jatkuu...]

Jos ilmanvaihto on riittämätöntä ja / tai käytön kautta voi muodostua räjähtäviä / helposti

syttyviä seoksia. Aerosoli voi räjähtää sisäisestä paineesta johtuen, 

kun se altistetaan lämpötiloille, 

jotka ylittävät 50 ° C / 122 ° F.

 HIILIVEDYT, TÄYNNÄ C3-C4, ÖLJYDISTILAATTI

Syttyvä kaasu 1: H220; Painekaasu : H280

NATRIUMIN NITRIITTI

Oksidien liukeneminen 3: H272; Akuutti myrkyllisyys3: 
H301; Akuutti myrkyllisyys vesieliöille 1: H400

SPRIIT, C12-14, ETOKSILOIDUT

Silmävaurio 1: H318; Akuutti myrkyllisyys vesieliöille 
1: H400; Myrkyllisyys vesieliöille ja pitkäaikaiset 
seuraukset 3: H412

N-(2-HYDROKSIETYYLI)-N, N-DIMETYYLI ALKIILI-C12-14-(PARILLISINE NUMEROINEEN)-1-AMINIKLORIIDI

Akuutti myrkyllisyys 4: H302; Ihon vaurioituminen 1C:
 H314; Akuutti myrkyllisyys vesieliöille 1: H400;
 Myrkyllisyys vesieliöille ja pitkäaikaiset seuraukset 2:
 H411; VALINTAINEN ORGANOTOKSISUUS
 RE 1: H372

Hiilivedyt, Täynnä C3-C4, Öljydistilaatti; Maaöljykaasu: Huomautus K: Aineen luokitusta syöpää tai perimän 

muutoksia aiheuttavaksi aineeksi ei tarvitse soveltaa, jos osoittautuu, että aine sisältää alle 0,1% 

massaosuutta 1,3-butadienia (Eurooppalainen luettelo olemassa olevista kaupallisista aineista 203-450-8)

Jos ihoärsytys, hakeudu lääkärin

Huuhtele välittömästi huolellisesti ja perusteellisesti silmäkylpyllä tai vedellä. 

Jos sinulla on ongelmia tai jatkuvia oireita, ota yhteys silmälääkäriin.

Juotaa heti: Vesi. Älä koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle tai kouristukselle. 

Älä aiheuta oksentamista. Varo, jos uhri oksentaa: 

Aspiraatiovaara!

Hengitettäessä onnettomuustapauksissa: vie uhri raikkaaseen ilmaan ja pidä levossa.

Kaikissa epäilyttävissä tapauksissa tai kun oireet jatkuvat, käänny lääkärin puoleen.
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4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ihokosketus: May cause irritration if it is many time in contact with skin. 

Silmäkosketus: May cause irritration and sight distrurances. 

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Välitön/erikoishoito: Treat symptomatically. 

Kohta 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sammutusaine: Hiilidioksidi. Foam Sammutusjauhe. Unsuitable extingguishing media: High power 

water jet. 

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Altistumisvaarat: Combustible. Vapours may form explosive mixtures with air. Can be releasedin case of 

fire: Carbon dioxide (CO2). Carbon monoxide. Contains gas under pressure; may 

explode if heated. 

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjuntaa koskevat ohjeet: Käytä happilaitetta. Käytä suojavaatetusta suojataksesi ihoa ja silmiä altistumiselta. 

Additional information:

Use water spray/stream to protect personnel and to cool endangered containers. Use a 

water spray jet to knock down vapours/gases/mists. Contaminated fire-fighting water 

must be collected separately. Do not empty into drains or the aquatic environment. In 

case of fire and/or explosion do not breathe fumes. 

Kohta 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Henkilövahinkojen estäminen: Remove all sources of ignition. Provide adequate ventilation. Do not breathe 

gas/fumes/vapour/spray. Avoid contact with skin eye and clothing. Wear personal 

protection equipment 

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ympäristövahinkojen estäminen: Do not allow uncontrolled discharge of product into the environment. Explosion hazard. 

Danger of explosion. Prevent spreading over great surfaces ( e.g. by damming or 

installing oil booms). 

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Puhdistustoimenpiteet: Imeytä kuivaan maahan tai hiekkaan. Siirrä suljettavaan, merkittyyn pelastusastiaan 

hävittämistä varten asianmukaisella tavalla. Ventilate affected area. 

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Viittaukset muihin kohtiin: Katso KTT:n kohdasta 8. Safe handling: see section 7 

[jatkuu...]

Voi aiheuttaa ärsytystä, jos se on joutunut kosketuksiin ihon kanssa

Voi aiheuttaa ärsytystä ja näköhäiriöitä

Hoito oireiden mukaan.

Vaahto. Sopimattomat sammutusaineet: Suurtehoinen vesisuihku

vesisuihku

Palavaa. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. 

Voidaan vapauttaa tulipalossa: Hiilidioksidi (CO2). Hiilimonoksidi. 

Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.

Lisäinformaatio:

Käytä vesisuihkua / virtausta henkilöstön suojelemiseksi ja uhanalaisten astioiden 

jäähdyttämiseksi. Poista höyryt / kaasut / sumu vesisumu-suihkulla.

 Saastunut palontorjuntavesi on kerättävä erikseen. Älä tyhjennä viemäreihin 

tai vesiympäristöön. Tulipalossa ja / tai räjähdyksessä ei saa hengittää huuruja.

Poista kaikki sytytyslähteet. Varmista riittävä ilmanvaihto. 

Älä hengitä kaasua / höyryä / höyryä / suihketta. Vältä kosketusta ihon silmien ja vaatteiden kanssa. 

Käytä henkilönsuojaimia

Älä anna tuotteen hallitsematonta päästöä ympäristöön. Räjähdysvaara.

Poista vuodot välittömästi. Estä leviäminen suurille pinnoille (esim. 

Vaurioittamalla tai asentamalla öljypuomit).

Ilmanvaihto alue.

Turvallinen käsittely: katso kohta 7
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Kohta 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käsittelyvaatimukset: Tupakointi on kielletty. Use only in well-ventilated areas. Take precautionary measures 

against static discharges. Do not spray into flames or ignition sources. Due to danger of 

explosion, prevent leakage of vapours into cellars, flues and ditches. 

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet: Säilytä viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Säiliö pidettävä tiiviisti suljettuna. No 

smoking. Please note: aerosol directive (75/324/EEC). Do not store together with: 

Radioactive substances. Infectious substances. Organic peroxides. Oxidizing solids. 

Oxidizing liquids. Pyrophoric liquids and solids. Flammable substances. substances or 

mixtures which, in contact with water emit flammable gases. Further information on 

storage contitions:

Recommended storage temperature 10-30°C Do not store at temperatures over: 50°C 

Conditions to avoid: UV-radiation/sunlight, heat, moisture.

Ensure adequate ventilation of storage area. 

7.3 Erityinen loppukäyttö

Erityinen loppukäyttö: Ei tietoa saatavilla. 

Kohta 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistuksen raja-arvot: Ei tietoa saatavilla.

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Ei tietoa saatavilla.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Suunnittelutoimenpiteet: Use only outdoor or in a well-ventilated area. 

Hengityksensuojaus: With correct and proper use, and under normal conditions, breathing protection is not 

required. Respiratory protection required in case of:

exceeding critical value

insufficient ventilation.

 Suitable respiratory protective equipment: Combination filter device (DIN EN 141)..Type 

A/P3 Only use breathing apparatus with CE-label including the four-digit identification 

number. 

Käsien suojaus: Hand protection: not required In case of prolonged or frequently repeated skin contact: 

Pull-over gloves of rubber. DIN EN 374 Suitable materail: (penetration time (maximum 

wearing period):>=8h):

Butyl rubber (0.5 mm)

FKM (fluororubber) (0.4mm) In case of reutilization, clean gloves before taking off and 

store in well-aired place. 
[jatkuu...]

Käytä vain hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

Suorita varotoimenpiteet staattisten purkausten estämiseksi. Älä suihkuta liekkeihin tai 

sytytyslähteisiin. Räjähdysvaaran vuoksi estä höyryjen vuotaminen kellareihin, hormiin ja ojiin.

Tupakointi kielletty. Huomaa: aerosolidirektiivi (75/324 / ETY). Ei saa varastoida yhdessä seuraavien

kanssa: Radioaktiiviset aineet. Tartunta-aineet. Orgaaniset peroksidit. Hapettavat kiinteät aineet. 

Hapettavat nesteet. Pyroforiset nesteet ja kiinteät aineet. Syttyvät aineet. aineet tai seokset,

jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan vapauttavat palavia kaasuja. 

Lisätietoja varastointiolosuhteista:

Suositeltava varastointilämpötila 10-30 ° C. Älä säilytä yli 50 ° C lämpötilassa. 

Vältettävät olosuhteet: UV-säteily / auringonvalo, lämpö, kosteus.

Varmista varastotilan riittävä ilmanvaihto.

Käytä vain ulkona tai hyvin ilmastoidussa tilassa.

Oikein ja asianmukaisesti käytettäessä ja normaaleissa olosuhteissa 

hengityksensuojainta ei tarvita. Hengityksensuojaus vaaditaan, jos:

yli kriittisen arvon

riittämätön ilmanvaihto.

Sopivat hengityksensuojaimet: 

Yhdistelmäsuodatin (DIN EN 141). Tyyppi A / P3 Käytä vain hengityslaitteita, 

joissa on CE-merkintä ja nelinumeroinen tunnusnumero.

Käsien suojaus: ei tarvita Pitkäaikaisessa tai toistuvassa ihokosketuksessa:

Kumiset käsineet. DIN EN 374 Sopiva matriisi: (tunkeutumisaika (enimmäiskestoaika):> = 8h):

Butyylikumi (0,5 mm)

FKM (fluorikumi) (0,4 mm)

Puhdista käsineet ennen uudelleen ottamista uudelleen käytettäessä uudelleen

 ja säilytä hyvin ilmastoidussa paikassa.
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Silmien suojaus: For normal use no goggles required. 

Ihonsuojaus: Suojapuku. 

Ympäristö: Do not allow uncontrolled leakage of product into the environment. 

Kohta 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Tila: Aerosoli 

Väri: characteristic 

Haju: Luonteenomainen haju 

Hapettuminen: Ei-hapettava (EY-kriteereillä) 

Vesiliukoisuus: Sekoittuva 

Viskositeetti: Ei tietoa saatavilla. 

Sulamispiste-/alue°C: Ei tietoa saatavilla. Leimahduspiste°C: Ei tietoa saatavilla.

Höyrynpaine: 3.1-6.1 Suhteellinen tiheys: 0.9-1.0 g/cm3

pH: Ei tietoa saatavilla.

9.2. Muut tiedot

Muut tiedot: Solvent content: 10% - Data concerning the Directive 1999/13/EC on the limitation of 

emission of volatile organic compound (VOC-RL) 

Kohta 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Reaktiivisuus: Ei tietoa saatavilla. 

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Kemiallinen stabiilisuus: Vakaa normaalioloissa. 

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaaralliset reaktiot: Heating causes rise in pressure with risk of bursting. 

10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältettävät olosuhteet: Kostea ilma. Kuumuus. Suora auringonvalo. Sytytyslähteet. 

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät aineet: Ei tietoa saatavilla. 

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet: In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture. Can be released in case of 

fire: Carbon dioxide (CO2). Carbon monoxide. 

Kohta 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

[jatkuu...]

Normaalikäytössä suojalaseja ei tarvita.

Älä anna tuotteen hallitsematonta vuotoa ympäristöön.

luonteenomainen

Liuoteainepitoisuus: 10% - Tietoja direktiivistä 1999/13 / EY haihtuvien

orgaanisten yhdisteiden (VOC-RL) päästöjen rajoittamisesta

Lämmitys aiheuttaa paineen nousua räjähdysvaarassa.

Käytössä voi muodostaa syttyvän / räjähtävän höyry-ilma-seoksen. 

Voidaan vapauttaa tulipalossa: Hiilidioksidi (CO2). Hiilimonoksidi.
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Vaarattomat aineosat:

NATRIUMNITRIITTI

ORL MUS LD50 175 mg/kg

ORL RAT LD50 180 mg/kg

SCU RAT LD50 96600 µg/kg

Välittömät vaikutukset: Ei tietoa saatavilla.

Oireet/altistumisreitit

Ihokosketus: May cause irritration if it is many time in contact with skin. 

Silmäkosketus: May cause irritration and sight distrurances. 

Kohta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Ecotoxicity: Ei tietoa saatavilla.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoaminen: Ei tietoa saatavilla. 

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyystaipumus: Log Pow 2,8 

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Liikkuvuus: Ei tietoa saatavilla. 

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT: Tätä ainetta ei ole yksilöity PBT/vPvB-aineeksi.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Kohta 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Jätteiden käsittelytavat: Siirrä sopivaan astiaan - järjestele hävittämiseen erikoistuneen yrityksen keräystä 

varten. 

Jätekoodi: 16 05 04

Pakkausmateriaalit: 15 01 10 Waste packaging: absorbents, wiping cloth, filter materials and protective 

clothing not otherwise specified: packaging (including separately collected municipal 

packaging waste) packaging containing residues of or contaminated by dangerous 

substance. Classified as hazardous waste. 

Huom.: Käyttäjän huomio kiinnitetään mahdollisiin hävittämistä koskeviin alueellisiin tai 

kansallisiin määräyksiin. 

[jatkuu...]

NATRIUMIN NITRIITTI

Voi aiheuttaa ärsytystä, jos se on joutunut kosketuksiin ihon kanssa.

Voi aiheuttaa ärsytystä ja näköhäiriöitä.

15 01 10 Jätepakkaukset: absorbointiaineet, pyyheliina, suodatinmateriaalit ja suojavaatetus, 

joita ei ole määritelty muualla: pakkaukset (mukaan lukien erikseen kerätyt yhdyskuntapakkausjätteet) 

pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai jotka ovat niiden saastuttamia. Luokiteltu 

vaaralliseksi jätteeksi.
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Kohta 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero

YK-numero: UN1950

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Laivauksessa käytettävä nimi: AEROSOLS

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Kuljetusluokka: 2

14.4 Pakkausryhmä

14.5 Ympäristövaarat

Ympäristölle vaarallinen: Ei Meriä saastuttava aine: Ei

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Erityiset varotoimet käyttäjälle: Ei erityisiä varotoimia. 

Tunnelikoodi: D

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti

Kuljetus irtotavarana: Irrelevant 

Kohta 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

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

Erityismääräykset: 1999/13/EC (VOC): 10% establishing a European Chemicals Agency, amending 

Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and 

Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC 

COMISSION REGULATION (EU) No 453/2010 of 20 May 2010 amending Regulation 

(EC) No 1907/2006 of European Parliament and the Council of 18 December 2006 

concerning the Registration, Evaluation, Autorisation an d Restriction of Chemicals 

(REACH). and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 

2000/21/EC, including amendments. 

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi: Toimittaja ei ole tehnyt aineelle tai seokselle kemikaaliturvallisuusarviointia. 

Kohta 16: Muut tiedot

Muut tiedot

Muut tiedot: asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2015/830, 

mukaan

* Osoittaa viime tarkistukseen jälkeen muuttunutta KTT-tekstiä.

Lausekkeista: H220: Erittäin helposti syttyvä kaasu.

H222: Erittäin helposti syttyvä aerosoli.

[jatkuu...]

merkityksetön

1999/13 / EY (VOC): 10% Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45 / EY

 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (ETY) N: o 793/93 ja komission asetuksen (EY)

 N: o 1488/94 sekä neuvoston direktiivin 76/769 / ETY kumoamisesta KOMISSION ASETUS (EU)

 N: o 453/2010, annettu 20. toukokuuta 2010, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, 

autorisoinnista ja rajoittamisesta (REACH) 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N: o 1907/2006 ja 

komission direktiivien 91/155 / ETY muuttamisesta 93/67 / ETY, 93/105 / EY

 ja 2000/21 / EY, mukaan lukien muutokset.
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H229: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

H272: Voi edistää tulipaloa; hapettava.

H301: Myrkyllistä nieltynä.

H302: Haitallista nieltynä.

H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

H318: Vaurioittaa vakavasti silmiä.

H400: Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Laillinen vastalause: The information contained in this sheet is to the best of our knowledge true and accurate 

but all data, instructions, recommendations and

suggestions are made without guarantee. The information contained in this sheet is 

offered in good faith, according The information contained in this sheet is offered in 

good faith, according to our knowledge of the product involved. Some data is currently 

being reviewed. We would warn users about the possible appearance of other risks if 

this

product is applied for uses other than those herein specified. This data sheet should be 

applied and reproduced only for prevention and

safety reasons. The list of legal, regulatory and administrative texts contained herein is 

not exhaustive. 

[viimeinen sivu]

Tämän lomakkeen tiedot ovat parhaan tietomme mukaan oikeita ja tarkkoja, mutta kaikki tiedot, 

ohjeet, suositukset ja ehdotukset tehdään ilman takuuta. Tämän lomakkeen tiedot tarjotaan

 vilpittömässä mielessä, tietojemme mukaan kyseessä olevasta tuotteesta. Joitakin tietoja

 tarkistetaan parhaillaan. Varoitamme käyttäjiä muiden riskien mahdollisesta esiintymisestä,

 jos tätä tuotetta käytetään muihin kuin tässä määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

 Tätä lomaketta tulisi käyttää ja toistaa vain ennaltaehkäisy- ja turvallisuussyistä. 

Tässä oleva luettelo lainsäädännöllisistä, hallinnollisista ja hallinnollisista

eksteistä ei ole tyhjentävä.


