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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ·a htion tai rit ksen tunnistetiedot 

1.1. Tuotetunniste 
Tuotteen ryhmittely 
Tuotenimi 
Tuotekoodi 

: Seokset 
: Biotek Foam Polish 
: F62 

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella 

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut kiiytot 

Muita tietoja ei ale saatavissa 

1.2.2. Kiiytot, joita ei suositella 

Muita tietoja ei ale saatavissa 
1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 
Yrityksen nimi: Tampereen Pesuainepalvelu Oy 
Postiosoite: Keskuojankatu 5
Postinumero: 33900
Paikkakunta: Tampere
Maa: Suomi
1.4. Hatapuhelinnumero 

Maa OrganisaatioNhtio Osoite 

Finland Poison Information Centre P.O.B 790 (Tukholmankatu 
17) 
HUS 
SF - 00029 Helsinki 

KOHTA 2: Vaaran ksilointi 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus 

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti 

lhosyovyttavyys/ihoarsytys, vaarakategoria 2 
Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 1 
H-lausekkeiden koko teksti: katso 16 artikla

H315 
H318 

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ympiiristoon kohdistuvat haittavaikutukset 

Muita tietoja ei ale saatavissa 
2.2. Merkinnat 

Merkinniit asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti 

Varoitusmerkit (CLP) : 

Huomiosana (CLP) 
Vaaralausekkeet (CLP) 

GHS05 
: Vaara 
: H315 -Arsyttaa ihoa. 

Hatanumero 

Puh. 112, yleinen hätänumero.
(09) 471977 tai (09) 4711
(keskus), Myrkytystietokeskus/
HUS.

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia. 

Huomautus 

Turvalausekkeet (CLP) : P260 -Ala hengita polya/savua/kaasua/sumua/hoyrya/suihketta. 

2.3. Muut vaarat 
Muita tietoja ei ale saatavissa 

KOHTA 3: Koostumus ·a tiedot aineosista 

3.1. Aineet 
Ei sovellettavissa 
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P280 - Kayta suojakasineita/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. 
P501 - Tama aine ja sen pakkaus on tomitettava ongelmajatteen vastaanottopaikkaan. 
P301+P330+P331+P310+P321 - JOS KEMIKAALIA ON NIEL TY Huuhdo suu. El saa 
oksennuttaa. Ota valittomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/laakariin 
Erityishoitoa tarvitaan. 
P304+P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirra henkilo raittiiseen ilmaan ja 
varmista vaivaton hengitys. 
P303 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin) Riisu saastunut vaatetus 
valittomasti. Pese runsaalla vedella ja saippualla. 
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3.2. Seokset 

Nimi 

2-(2-butoxyethoxy)ethanol 

1-Propanaminium, 2-hydroxy-N-(2-hydroxypropyl)-
N,N-dimethyl-, diesters with vegetable-oil fatty acids,
Me sulfates (salts) 

1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-
dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts 

H-lausekkeet sanallisina: ks. kohta 16 

KOHT A 4: Ensia utoimen iteet 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 
Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty 

Tuotetu n n iste 

(CAS-nro) 112-34-5 
(EY-nro) 203-961-6 
(lndeksinumero) 603-096-00-8 
(REACH-N:o) 01-2119475104-44 

(CAS-nro) 95009-13-5 
(EY-nro) 305-741-6 
(REACH-N:o) Pre-registered 

(CAS-nro) 61789-40-0 
(EY-nro) 263-058-8 
(REACH-N:o) 01-2119488533-30 

: Ei oleteta vaativan ensiapua. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle : Ei oleteta vaativan ensiapua. 

% Luokitus asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 [CLP] 
mukaisesti 

5 - 15 Eye lrrit. 2, H319 

5 - 15 Skin lrrit. 2, H315 
Eye lrril. 2, H319 

1 - 5 Eye Dam. 1, H318 
Aquatic Chronic 3, H412 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut : Huuhdo valittomasti runsaalla maaralla vetta. Hanki laakarinhoitoa, jos kipu, rapyttely ja 
silmaan punoitus jatkuu. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Huuhdo valittomasti runsaalla maaralla vetta. Jarjesta hoitoon. 

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet 
Muita tietoja ei ale saatavissa 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 
Muita tietoja ei ale saatavissa 

KOHT A 5: Palontor"untatoimen iteet 

5.1. Sammutusaineet 
Soveltuvat sammutusaineet : Jiiiihdyta sailioita vesisuihkulla tai -sumulla. 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 
Muita tietoja ei ale saatavissa 

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet 
Varotoimenpiteet tulipalon estamiseksi : Ala mene paloalueelle ilman kunnollista suojavarustusta hengityksensuojain mukaan 

lukien. 

Palontorjuntaa koskevat ohjeet : Noudata varovaisuutta - Kemialli tulipalon. 

KOHTA 6: Toimen iteet onnettomuus aastoissa 

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa 
Yleiset toimenpiteet : Koulutetun, asianmukaisilla hengityksen ja silmien suojaimilla varustetun henkiloston on 

kasiteltava vuoto. 

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta 

Muita tietoja ei ale saatavissa 

6.1.2. Pelastushenkilokunta 

Muita tietoja ei ale saatavissa 

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet 
Esta paasy viemariin ja vesistoon. llmoita viranomaisille, jos tuote paasee viemariin tai vesistoon. 

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet 
Puhdistusmenetelmat : Kollehtarukous laikkya ja arvioida se ardor anastaa astia. 

6.4. Viittaukset muihin kohtiin 
Muita tietoja ei ale saatavissa 

KOHTA 7: Kasittel ·a varastointi 

7 .1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet 
Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet : Varmista pikainen poisto silmista, iholta ja vaatteista. Valla kaikkea tarpeetonta altistusta. 

Hygieniatoimenpiteet 
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Yleensa tarvitaan seka paikallinen poistotuuletus etta huoneen yleistuuletus. 

: Ei saa sailyttaa yhdessa elintarvikkeiden eika elainravinnon kanssa. Pese kadet ja muut 
altistetut alueet miedolla saippualla ja vedella ennen ruokailua, juontia, tupakointi ja 
tyopaikalta lahtoa. 
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7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 
Varastointiolosuhteet : Sailyta ainoastaan alkuperaisessa astiassa viileassa, hyvin tuuletetussa paikassa. Pida 

kayttamatiin sailiii suljettuna. 

7.3. Erityinen loppukaytto 
Muita tietoja ei ole saatavissa 

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ·a henkilonsuo·aimet 

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat 

2-(2-butoxyethoxy)ethanol (112-34-5) 

DNEUDMEL (Tyontekijat) 

Valittiimat paikalliset vaikutukset hengitysteitse 101,2 mg/m3 

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon 20 mg/kg ruumiinpainoa/paiva 
kautta 

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, 67,5 mg/m3 

hengitysteitse 

Pitkaaikainen - paikalliset vaikutukset, 67,5 mg/m3 

hengitysteitse 

DNEUDMEL (kuluttajat) 

Valittiimat paikalliset vaikutukset hengitysteitse 50,6 mg/m3 

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, suun 1,25 mg/kg ruumiinpainoa/paiva 
kautta 

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, 34 mg/m3 

hengitysteitse 

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon 10 mg/kg ruumiinpainoa/paiva 
kautta 

Pitkaaikainen - paikalliset vaikutukset, 34 mg/m3 

hengitysteitse 

PNEC (Vesi) 

PNEC aqua (makea vesi) 1 mg/I Assessment factor: 100 

PNEC aqua (merivesi) 0, 1 mg/I Assessment factor: 1000 

PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi) 3,9 mg/I Assessment factor: 100 

PNEC (Sedimentti) 

PNEC sedimentti (makea vesi) 4 mg/kg ruumiinpainoa/paiva 

PNEC sedimentti (merivesi) 0,4 mg/kg ruumiinpainoa/paiva 

PNEC (Maapera) 

PNEC maapera 0,4 mg/kg ruumiinpainoa/paiva 

PNEC (Suun kautta) 

PNEC suun kautta (sekundaarinen myrkytys) 0,000056 kg/kg elintarviketta Assessment factor: 90 

PNEC (jatevedenpuhdistamo) 

PNEC jatevedenpuhdistamo 200 mg/I Assessment factor: 10 

8.2. Altistumisen ehkaiseminen 

Kasien suojaus: 

Katona asia -lta toistuvasti eli pitka asettua yhteyteen hivuttaa hansikas. kemikaaleja kestavat PVC-kasineet (eurooppalaisen standardin EN 374 
tai vastaava) 

tyyppi materiaali lapaisya Paksuus (mm) tunkeutuminen Standardi 

uudelleenkaytettavia Polyvinyylikloridi 6 (> 480 minuuttia) 0.5 2 (< 1.5) EN ISO 374 
kasineet (PVC) 

Silmien suojaus: 

Roiskeilta suojaavat suojalasit tai muut suojalasit. Use eye protection to EN 166, designed to protect against liquid splashes 
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tyyppi Kaytto 

Suojalasit, Suojalasit, Pienet pisarat 
Kasvosuojain 

lhonsuojaus: 

Ominaisuudet 

kirkas, Muovi 

Ennakoiduissa normaaleissa kayttiiolosuhteissa ei suositella mitaan erikoisvaatetusta / ihon suojausvarusteita. 

Hengityksensuojain: 

Mitaan erityista suojausta ei tarvita, kun huolehditaan riittavasta tuuletuksesta. 

Henkilosuojainten symboli(t): 

a• 
Muut tiedot: 

Standardi 

EN 166 

Syiiminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa. Minimoi altistus piilylle jarjestamalla paikallinen poisto- tuuletus tai huoneen 
yleistuuletus. 

KOHTA 9: F sikaaliset ·a kemialliset ominaisuudet 

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 
Olomuoto : Neste 

Vari 

Haju 

Hajukynnys 

pH 

Suhteellinen haihtumisnopeus (butyyliasetaatin=1) 

Sulamispiste 

Jahmettymis-/jaatymispiste 

Kiehumispiste 

Leimahduspiste 

ltsesyttymislampiitila 

Hajoamislampiitila 

Syttyvyys (kiintea, kaasu) 

Hiiyrynpaine 

Suhteellinen hiiyryntiheys 20 °C:n lampiitilassa 

Suhteellinen tiheys 

Tiheys 

Liukoisuus 

Log Pow 

Viskositeetti, kinemaattinen 

Viskositeetti, dynaaminen 

Rajahtavat ominaisuudet 

Hapettavat ominaisuudet 

Rajahdysraja-arvot 

9.2. Muut tiedot 
Muita tietoja ei ole saatavissa 

KOHTA 10: Stabiilisuus ·a reaktiivisuus 

10.1. Reaktiivisuus 
Muita tietoja ei ole saatavissa 

10.2. Kemiallinen stabiilisuus 
Muita tietoja ei ole saatavissa 

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 
Muita tietoja ei ole saatavissa 

10.4. Valtettavat olosuhteet 
Muita tietoja ei ole saatavissa 

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 
Happo. alumiini. 

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet 
Muita tietoja ei ole saatavissa 
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: vaaleanruskea. 

: Tietoja ei saatavilla 

: Tietoja ei saatavilla 

: ca. 4,5 (100%) 

: Tietoja ei saatavilla 

: Tietoja ei saatavilla 

: Tietoja ei saatavilla 

: Tietoja ei saatavilla 

: Tietoja ei saatavilla 

: Tietoja ei saatavilla 

: Tietoja ei saatavilla 

: Tietoja ei saatavilla 

: Tietoja ei saatavilla 

: Tietoja ei saatavilla 

: Tietoja ei saatavilla 

: ca 1,02 kg/I 

: Vesi: 100 % 

: Tietoja ei saatavilla 

: Tietoja ei saatavilla 

: Tietoja ei saatavilla 

: Tietoja ei saatavilla 

: Tietoja ei saatavilla 

: Tietoja ei saatavilla 
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KOHT A 11 : M rk llis teen liitt at tiedot 

11.1. Tiedot myrkyllisista vaikutuksista 
Valiton myrkyllisyys (suun kautta) 

Valiton myrkyllisyys (ihon kautta) 

Valiton myrkyllisyys (hengitysteitse) 

I hosyovyttavyys/ihoarsytys 

Vakava silmavaurio/silma-arsytys 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen 

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset 

Syopaa aiheuttavat vaikutukset 

Lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset 

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen 

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen 

Aspiraatiovaara 

: Ei luokiteltu 

: Ei luokiteltu 

: Ei luokiteltu 

: Arsyttaa ihoa. 

pH: ca. 4,5 (100%) 

: Vaurioittaa vakavasti silmia. 

pH: ca. 4,5 (100%) 

: Ei luokiteltu 

: Ei luokiteltu 

: Ei luokiteltu 

: Ei luokiteltu 

: Ei luokiteltu 

: Ei luokiteltu 

: Ei luokiteltu 

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta m aristolle 

12.1. Myrkyllisyys 
Valiton myrkyllisyys vesielioille 

Krooninen myrkyllisyys vesielioille 

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 

Biotek Foam Polish 

: Ei luokiteltu 

: Ei luokiteltu 

Pysyvyys ja hajoavuus l valmisteen sisaltama tensidi tayttaa pesuaineista annetun asetuksen (EV) N:o 648/2004
mukaiset biohajoavuuden kriteerit. 

12.3. Biokertyvyys 
Muita tietoja ei ole saatavissa 

12.4. Liikkuvuus maaperassa 
Muita tietoja ei ole saatavissa 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 
Muita tietoja ei ole saatavissa 

12.6. Muut haitalliset vaikutukset 
Muita tietoja ei ole saatavissa 

KOHTA 13: Jatteiden kasittel n liitt at nakokohdat 

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat 
Alueellinen lainsaadanto Uatteet) 

KOHTA 14: Kul"etustiedot 
ADR/RID/IMDG/IATNADN:n mukaan 

14.1. YK-numero 
YK-nro (ADR) 

YK-nro (IMDG) 

YK-nro (IATA) 

YK-nro (ADN) 

YK-nro (RID) 

14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi 

: Havita turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia maarayksia noudattaen. 

: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (ADR) : Ei sovellettavissa 

Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (IMDG) : Ei sovellettavissa 

Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (IATA) 

Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (ADN) 

Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (RID) 

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka 

ADR 

Kuljetuksen vaaraluokka (ADR) 

IMDG 

Kuljetuksen vaaraluokka (IMDG) 

IATA 

Kuljetuksen vaaraluokka (IATA) 
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: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 
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ADN 

Kuljetuksen vaaraluokka (ADN) 

RID 

Kuljetuksen vaaraluokka (RID) 

14.4. Pakkausryhma 
Pakkausryhma (ADR) 

Pakkausryhma (IMDG) 

Pakkausryhma (IATA) 

Pakkausryhma (ADN) 

Pakkausryhma (RID) 

14.5. Ymparistovaarat 
Ymparistolle vaarallinen 

Merta saastuttava aine 

Muut tiedot 

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle 
Erityiset kuljetusta koskevat varotoimet 

Maakuljetus 

Ei sovellettavissa 

Merikuljetukset 

Ei sovellettavissa 

llmakuljetus 

Ei sovellettavissa 

Jokikuljetukset 

Ei sovellettavissa 

Rautatiekuljetus 

Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei 

: Ei 

: Muita tietoja ei ale saatavissa 

: Ajaja ehtoa ei koettaa jotta antaa avulla jokin ampua -lta ahdata, Ei Avoliekki.Tupakointi 
kielletty, Pida yleiso poissa vaara-alueelta, TIEDOTA POLIISIA JA PALOKUNTAA 
VALITTOMASTI. 

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-saannoston mukaisesti 
Ei sovellettavissa 

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot 

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto 

15.1.1. EU-saannokset ja maaraykset 

Ei sisalla REACH-asetuksen XVII liitteen mukaisesti rajattuja tuotteita 

Ei sisalla REACH-ehdokasaineita 

Ei sisalla REACH-liitteessa XIV luetteloituja aineita 

Ei sisalla ainetta, johon sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston ASETUSTA (EU) nro 649/2012, annettu 4. heinakuuta 2012, vaarallisten 

kemikaalien viennista ja tuonnista. 

Aineita eivat koske Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) nro 850/2004, joka on annettu 29. huhtikuuta 2004, ja koskee pysyvia 

orgaanisia yhdisteista ja joka muuttaa direktiivia 79/117 /ETY 

Muut tiedot, rajoitukset ja oikeudelliset maaraykset 

15.1.2. Kansalliset maaraykset 

Muita tietoja ei ale saatavissa 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 
Muita tietoja ei ale saatavissa 

KOHTA 16: Muut tiedot 

: Varmista, etta kaikkia kansallisia/paikallisia maarayksia noudatetaan. 

Muut tiedot : VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot ovat peräisin luotettavina 
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pitämistämme lähteistä. Emme kuitenkaan anna suoraa tai välillistä takuuta niiden paikkansapitävyydestä. 
Tuotteen käsittely-, varastointi-, käyttö- ja hävitysolosuhteet tai -menetelmät eivät ole meidän 
hallinnassamme eivätkä välttämättä ole meidän tiedossamme. Muun muassa tästä johtuen kieltäydymme 
kaikesta vastuusta, mitä tulee tappioihin, vahinkoihin tai kuluihin, jotka millä tahansa tavalla johtuvat 
tuotteen käsittelystä, varastoinnista, käytöstä tai hävittämisestä. Tämä käyttöturvallisuustiedote koskee 
ainoastaan tätä tuotetta ja sitä tulee käyttää ainoastaan tämän tuotteen yhteydessä. On mahdollista, että 
käyttöturvallisuustiedotteen tiedot eivät sovellu, mikäli tuotetta käytetään toisen tuotteen komponenttina.
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H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: 

Aquatic Chronic 3 Vaarallisuus vesiymparistolle - krooninen vaara, kategoria 3 

Eye Dam. 1 Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 1 

Eye lrrit. 2 Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 2 

Skin lrrit. 2 lhosyovyttavyys/ihoarsytys, vaarakategoria 2 

H315 Arsyttaa ihoa. 

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia. 

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia. 

H412 Haitallista vesielioille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia. 

SDSCLP3 

Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Kayttoturvallisuustiedotteen tiedot ovat yhdenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen 

kanssa silla edellytyksella, etta ne ovat olleet kaytettavissa kayttoturvallisuustiedotetta laadittaessa (katso paivitys- ja versiopaiva) 
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