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* KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

· 1.1 Tuotetunniste
· Kauppanimike: Jowat 402.38

· Artikkelinumero: 40238
· 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· Aineen / valmisteen käyttö (Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna)
Liuote
Puhdistin
Ohennin

· Käytöt, joita ei suositella Vain ammattikäyttöön.

· 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
· Valmistaja/toimittaja:
JOWAT Swiss AG
Chemische & Leimfabrik
CH - 6033 Buchrain
Tel.: +41 (0)41-445 1111

· Näyttelyalue ohjelehti:
Environmental management
Ellen Lange / Tina Friedrich / Jan-Peter Boelcke
Fon +49 5231 749 218 / 270 / 211
e-mail: umweltmanagement@jowat.de

· Tietoja antaa:
Penope Oy
Antti Rannos
Tupalankuta 9
15680 Lahti
Tel.:     +358 3 8787-0
mobil:  +358 449 704 094
E-Mail: Antti.Rannos@penope.fi

· 1.4 Hätäpuhelinnumero:
InfraServ Hoechst - Gefahrenabwehrmeldezentrale
D - 65926 Frankfurt
Fon: +49 (0)69-305-6418

* KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

· 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
· Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHS08 terveysvaara

Repr. 1B H360Df Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.

GHS05 syöpyminen

Eye Dam. 1 H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.

· 2.2 Merkinnät
· Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
· Varoitusmerkit

GHS05 GHS08

(jatkuu sivulla 2)
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· Huomiosana Vaara

· Vaaran määräävät komponentit etiketeissä:
N-Ethyl-2-Pyrrolidone

· Vaaralausekkeet
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H360Df Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.

· Turvalausekkeet
P280 Käytä silmiensuojainta / kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin

ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P310 Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
P308+P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.
P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä

määräyksiä.
· Lisätietoja:
Vain ammattikäyttöön.

· 2.3 Muut vaarat
· PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

· PBT: Ei voida käyttää.
· vPvB: Ei voida käyttää.

* KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

· 3.2 Seokset
· Selostus: Liuoteaineseos

· Sisältää vaarallisia aineita:
CAS: 2687-91-4
EINECS: 220-250-6
rekisterinumero: 01-2119472138-36

N-Ethyl-2-Pyrrolidone
 Repr. 1B, H360Df;  Eye Dam. 1, H318

>50%

CAS: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
rekisterinumero: 01-2119492630-38

Bentsyyli-alkoholi
 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332

5-<10%

· Lisätietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

· 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
· Hengitettyhä: Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessä pyydettävä lääkärin apua.
· ihokosketuksessa: Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
· Aineen päästyä silmiin: Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja.
· Nieltyä: Käännyttävä lääkärin puoleen oireiden jatkuessa.

· 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

· Vaarat Keuhkoödeemavaara
· 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Jos henkilö on niellyt ainetta tai oksentanut, on olemassa vaara, että ainetta pääsee tunkeutumaan
keuhkoihin.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

· 5.1 Sammutusaineet
· Sopivat sammutusaineet
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja
kestävällä vaahdolla.

· 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia.
Tulipalossa voi vapautua:
hiilimonoksidia (CO)

(jatkuu sivulla 3)
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· 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
· Erityinen suojavarustus:
Käytettävä ympäröivästä ilmasta riippumatonta hengityssuojainta.
Räjähdys- ja palokaasuja ei saa hengittää.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

· 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Käytettävä henkilökohtaista suojavaatetusta.

· 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet:
Estettävä pääsy viemäreihin tai vesistöihin.
Estettävä leviäminen (esim. patoamalla tai öljysululla).

· 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:
Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Saastunut aine on jätteenä hävitettävä kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.

· 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

· 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Säilytettävä hyvin suljetuissa säiliöissä viileässä ja kuivassa paikassa.
Huolehdittava hyvästä tuuletuksesta/imusta työpaikalla.
Säiliöt avattava ja käsiteltävä varovasti.
Huolehdittava tilojen hyvästä tuuletuksesta, myös lattialla (höyryt ovat raskaampia kuin ilma).
· Palo- ja räjähdyssuojaohjeet:
Eristettävä sytytyslähteistä - tupakanpoltto kielletty.
Pidettävä hengityssuojain käyttövalmiina.
Käyttö vain räjähdyssuojatuilla alueilla.
Työstössä vapautuu helposti haihtuvia, syttyviä aineosasia.
Höyryt voivat muodostaa ilman kanssa räjähtäviä sekoituksia.
Räjähtämisvaara aineen päästessä viemäristöön.
Tyhjennetyissä astioissa voi muodostua syttyviä seoksia.

· 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
· Varastointi:

· Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset: Ei erikoisvaatimuksia.
· Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
· Lisätietoja varastointiehtoihin Astiat on pidettävä tiiviisti suljettuina.
· Varastoluokka: 6.1 C

· 7.3 Erityinen loppukäyttö Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

* KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

· Lisäohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

· 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
· Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:

100-51-6 Bentsyyli-alkoholi
HTP Pitkäaikaisarvo: 45 mg/m³, 10 ppm

· johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL-arvot)
· Työntekijä

2687-91-4 N-Ethyl-2-Pyrrolidone
Dermaali DNEL w 4 mg/kg bw/day (long-term, systemic effects)

Inhaloituna DNEL w 26 mg/m3 (acute, local effects)
(jatkuu sivulla 4)
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13 mg/m3 (long-term, local effects)

11 mg/m3 (long-term, systemic effects)

· arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC-arvot)

2687-91-4 N-Ethyl-2-Pyrrolidone
PNEC water 0,25 mg/l (fresh water)

1 mg/l (intermittent releases)

0,025 mg/l (marine water)

10 mg/l (STP)

PNEC sediment 1,91 mg/kg (sediment, freshwater)

0,191 mg/kg (sediment, marine water)

· Lisäohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin.

· 8.2 Altistumisen ehkäiseminen
· Lisäohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
· Henkilökohtainen suojavarustus:

· Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Noudatettava kemikaalien käsittelyn tavanomaisia varotoimenpiteitä.
Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi.
Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.
Suojavaatetus on säilytettävä erikseen.
Kaasuja/höyryjä/aerosoleja ei saa hengittää.
Vältettävä pitkäaikaista ja intensiivistä ihokosketusta.
Työn aikana on syöminen ja juominen kielletty.

· Hengityssuoja: I
Tilojen tuuletuksen ollessa riittämätön hengityssuojain (EN 14387).
Suodinlaite lyhytaikaiseen käyttöön:
Suodin AX (kiehumispiste < 61 °C); suodin A (kiehumispiste > 60 °C).

· Käsisuojus: I
· Käsinemateriaali Butyylikumi
· Käsinemateriaalin läpäisyaika
Tarkka läpäisyaika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava.

· Pitkäaikaiseen kosketukseen käyttöalueilla, joilla ei ole kohonnutta loukkaantumisvaaraa
(esim. laboratorio) soveltuvat suojakäsineet seuraavista materiaaleista:
LLDPE-muovista valmistetut käsineet.

· Pitkäaikaiseen kosketukseen soveltuvat suojakäsineet seuraavista materiaaleista:
LLDPE-muovista valmistetut käsineet.

· Pitkäaikaiseen kosketukseen, joka kestää enintään 15 minuuttia, soveltuvat suojakäsineet
seuraavista materiaaleista:
Butyylikumi

· Roiskesuojaukseen soveltuvat suojakäsineet seuraavista materiaaleista: Kloropeenikumi
· Soveltumattomia ovat suojakäsineet seuraavista materiaaleista:
Luonnonkumi (Latex)
Nahkakäsineet.
Vahvasta materiaalista valmistetut käsineet.

· Silmäsuojus: I
Suojalaseja suositellaan uudelleentäytössä.
Suojalasit.

* KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

· 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
· Yleiset ohjeet

· Olomuoto:
· Muoto: I nestemäinen
· Väri: I tuotenimikkeen mukainen

(jatkuu sivulla 5)
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· Haju: I tyypillinen
· Hajukynnys: Ei määrätty.

· pH-arvo: Ei määrätty.

· Tilanmuutos
· Sulamispiste/sulamisalue: ei määrätty
· Kiehumispiste/kiehumisalue: 202 °C

· Leimahduspiste: 93 °C

· Syttyvyys (kiinteä, kaasumainen): Ei voida käyttää.

· Syttymislämpötila: 250 °C

· Hajoamislämpötila: Ei määrätty.

· Itsesyttyvyys: Tuote ei ole itsestään syttyvä.

· Räjähdysvaara: Tuote ei ole räjähdysvaarallinen.

· Räjähdysrajat:
· alempi: 1,3 Vol %
· ylempi: 13,0 Vol %

· Höyrypaine 20 °C lämpötilassa: 0,3 hPa

· Tiheys 20 °C lämpötilassa: 1,02 g/cm³
· Suhteellinen tiheys Ei määrätty.
· Höyryn tiheys Ei määrätty.
· Höyrystymisnopeus Ei määrätty.

· Liukenevuus/sekoittuvuus
· veteen: ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva

· Jakaantumiskerroin (-oktanoli/vesi): Ei määrätty.

· Viskositeetti:
· dynaaminen: Ei määrätty.
· kinemaattinen: Ei määrätty.

· Liuoteainepitoisuus:
· Orgaaniset liuoteaineet: 99,9 %

· 9.2 Muut tiedot Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden

· EUROOPAN UNIONI  99,94 %
· Sveitsi   0,01 %
· Amerikan yhdysvallat 1019,4 g/l / 8,51 lb/gl

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

· 10.1 Reaktiivisuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

· Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet: Ei hajaantumista määräystenmukaisessa käytössä.
· 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Muodostaa räjähtäviä kaasuseoksia ilman kanssa.
Helposti syttyvien kaasujen/höyryjen muodostusta.
Reagoi vahvojen happojen ja alkalien kanssa.
Tyhjät puhdistamattomat astiat voivat sisältää tuotekaasuja, jotka muodostavat ilman kanssa räjähtäviä
seoksia.
Muodostaa räjähtäviä kaasuseoksia ilman kanssa.
Syttyvien seosten muodostuminen mahdollista ilmassa lämmitettäessä yli leimahduspisteen ja/tai
suihkutettaessa tai sumutettaessa.

· 10.4 Vältettävät olosuhteet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

(jatkuu sivulla 6)
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· 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:
Hiilivedyt
Syttyvät kaasut/höyryt
Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

· 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

· Välitön myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.

· Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:

2687-91-4 N-Ethyl-2-Pyrrolidone
Oraali LD50 oral 3200 mg/kg (rat)

· Ensisijainen ärsyttävä vaikutus:
· Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
· Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
Vaurioittaa vakavasti silmiä.

· Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.

· CMR-vaikutukset eli syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset
vaikutukset
· Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.

· Syöpää aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
· Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.

· Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.

· Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.

· Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

· 12.1 Myrkyllisyys
· Vesimyrkyllisyys:

2687-91-4 N-Ethyl-2-Pyrrolidone
LC50 / 96 h (saattinen) > 464 mg/l (brachydanio rerio)

EC50 / 48 h (saattinen) 500 mg/l (daphnia magna)

EC50 / 16 h > 1000 mg/l (pseudomonas putida)

EC50 / 72 h 500 mg/l (desmodesmus subspicatus)

· 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 12.3 Biokertyvyys Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· 12.4 Liikkuvuus maaperässä Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

· Ekotoksiset vaikutukset:
· Käyttäytyminen selvityslaitoksissa:

2687-91-4 N-Ethyl-2-Pyrrolidone
EC20 / 0,5 h > 1000 mg/l (Pseudomonas/Nitrosomonas/Nitrobacter)

· Ekologisia lisätietoja:
· CSB-arvo:

2687-91-4 N-Ethyl-2-Pyrrolidone
CSB 2110 mg/g (n.a.)

· Yleisohjeita:
Vesistövaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievästi vesistöä vaarantava.
Estetään aineen pääsy ohentamattomana tai suurina määrinä pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön.

(jatkuu sivulla 7)
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· 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
· PBT: Ei voida käyttää.
· vPvB: Ei voida käyttää.

· 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

· 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
· Suositus:
Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön.
Annettava erikoisjätehuoltoon tai vietävä ongelmajätekeräykseen.

· Jätekoodinumero (European Waste Catalogue):
07 02 04* muut orgaaniset liuottimet, pesunesteet ja kantaliuokset

· Puhdistamattomat pakkaukset:
· Suositus:
Pakkaus on hävitettävä pakkausasetuksen määräysten mukaisesti.
Saastuneet pakkaukset on tyhjennettävä huolellisesti. Vastaavan puhdistuksen jälkeen ne voidaan
sitten toimittaa uusiokäyttöön.
Pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, on hävitettävä samalla tavalla kuin niiden sisältämä aine.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

· 14.1 YK-numero
· ADR, ADN, IMDG, IATA tarpeeton

· 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
· ADR, ADN, IMDG, IATA tarpeeton

· 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· luokka tarpeeton

· 14.4 Pakkausryhmä
· ADR, IMDG, IATA tarpeeton

· 14.5 Ympäristövaarat:
· Marine pollutant: Ei

· 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei voida käyttää.

· 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II
liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei voida käyttää.

· UN "Model Regulation": tarpeeton

* KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

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

· Direktiivi 2012/18/EU
· Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I sisältäviä aineita ei ole lueteltu

· 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot
Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen
ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.

· Asiaankuuluvat lausekkeet
H302 Haitallista nieltynä.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H332 Haitallista hengitettynä.

(jatkuu sivulla 8)



Sivu: 8/8

Käyttöturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspäivämäärä 20.10.2016 Tarkistus: 20.10.2016Versionumero 27

Kauppanimike: Jowat 402.38

(jatkuu sivulla 7)

43.2.3

H360Df Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä.
· Lyhenteet ja lyhytnimet:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Välitön myrkyllisyys – Kategoria 4
Eye Dam. 1: Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys – Kategoria 1
Repr. 1B: Lisääntymiselle vaarallinen – Kategoria 1B

· * Tiedot muutettu alkuperäisestä versiosta   


