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

1.1. Tuotetunniste 
Tuotteen ryhmittely 
Tuotenimi 
Tuotekoodi 

: Seas 
: Kenotek Brilliant Wash 
: 194 

Tuotetyyppi : Pesuaineella 
Tuoteryhma : Puhdistusaine 
1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella 

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut kaytot 

: Ammattikaytt66n Paaasiallinen kaytto kategoria 
Aineen/seoksen kaytto : Ajoneuvon puhdistus-/hoitoaine 

Katso tarkemmat tiedot tuote-esitteesta 

1.2.2. Kaytot, joita ei suositella 

Muita tietoja ei ole saatavissa 
1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 

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, kategoria 2 
Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 1 
lhon herkistyminen, kategoria 1 
H-lausekkeiden koko teksti: katso 16 artikla

H315 
H318 
H317 

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset 

Muita tietoja ei ole saatavissa 
2.2. Merkinnat 

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

Varoitusmerkit (CLP) : 

� � 
GHS05 GHS07 

: Vaara 

Huomautus 

Huomiosana (CLP) 
Vaaralliset aineosat : 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., 

hydroxides, inner salts ; lsotridecanol, ethoxylated 
Vaaralausekkeet (CLP) 
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: H315 -Arsyttaa ihoa. 
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmia. 
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Yrityksen nimi: Tampereen Pesuainepalvelu Oy 
Postiosoite: Keskuojankatu 5
Postinumero: 33900
Paikkakunta: Tampere
Maa: Suomi 
1.4. Hatapuhelinnumero 

Puhelin: +358(0)42466221
Faksi: +358(0)3-2660206
Sähköposti: toimisto@tampereenpesuainepalvelu.fi 
Y-tunnus: 0969137-0

Hatanumero 

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

Kenotek Brilliant Wash 
Kayttoturvallisuustiedote 
Asetuksen (EU) 2015/830 (REACH-asetuksen liite II) mukaisesti 
Paivitetty: 6.11.2019 Kervaa tiedetteen: 14.12.2018 Versie: 9.00 



Brilliant Wash 
Kayttoturvallisuustiedote 
Asetuksen (EU) 2015/830 (REACH-asetuksen liite II) mukaisesti 

Turvalausekkeet (CLP) : P261 - Valta hoyryn, suihkeen, sumun hengittamista. 

2.3. Muut vaarat 

P280 - Kayta suojakasineita/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. 
P302+P352 - JOS KEMIKMLIA JOUTUU I HOLLE: Pese runsaalla vedella ja saippualla. 
P305+P351 +P338 - JOS KEMIKMLIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedella 
usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka 
huuhtomista. 
P310 - Ota valittomasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laakariin. 
P501 - Havita sisalto/pakkaus ongelmajatteen kerayspisteeseen, noudattaen paikallisia, 
alueellisia, kansallisia ja / tai kansainvalisen saantelyn. 
P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa. 

Tama aine/seos ei tayta REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereita. 

Tama aine/seos ei tayla REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereita. 

KOHTA 3: Koostumus ·a tiedot aineosista 

3.1. Aineet 
Ei sovellettavissa 

3.2. Seokset 

Nimi 

lsolridecanol, ethoxylated 

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 
Ensiapuloimenpiteet, jos ainetta on hengitetty 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle 

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

(CAS-nro) 69011-36-5 5-15 Skin lrrit. 2, H315 
(EY-nro) 500-241-6 Eye Dam. 1, H318 

Aquatic Chronic 3, H412 

(CAS-nro) 61789-40-0 1-5 Skin lrrit. 2, H315 
(EY-nro) 263-058-8 Eye lrrit. 2, H319 
(REACH-N:o) Pre-registered Skin Sens. 1, H317 

Aquatic Chronic 3, H412 

: Ei pideta erityisen vaarallisena normaaleissa kayttciolosuhteissa. 

: Riisu likaantunut vaatetus ja pese altislunut ihoalue miedolla saippualla ja vedella. 
Huuhtele sitten lampimalla vedella. 

Ensiapuloimenpiteet, jos ainetta on joutunut : Huuhdo valittomasti runsaalla maaralla vetta. Hakeudu valittomasti laakarin hoitoon. 
silmaan 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Huuhdo suu. Ala oksennuta syovyttavien vaikutusten vuoksi. Vie sairaalaan. 

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet 
Oireet/vaikutukset hengitettyna : Merkittavaa hengitysvaaraa ei ole odotettavissa normaaleissa kayttoolosuhteissa. 

Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena : Arsyttaa ihoa. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 

: Punoitus, kipu. Naon sumentuminen. Kyyneleet. Vakavia silmavaurioita. Oireet/vaikulukset jouduttua silmiin 

Oireet/vaikulukset nieltyna : Polte. Yska. Kramppeja. Saattaa aiheuttaa suun, kurkun ja ruoansulatuskanavan kudosten 
palovammoja tai arsytysta. Taman tuotteen pienenkin maaran nieleminen voi aiheuttaa 
vakavaa vaaraa terveydelle. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 
Onnettomuuden sattuessa lai lunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heli laakarin hoitoon (naytettava lala etikettia, mikali mahdollisla). 

KOHT A 5: Palontor"untatoimen iteet 

5.1. Sammutusaineet 
Sovelluvat sammutusaineel : Kaikki sammulusvalineel oval sallittuja. 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 
Palovaara : Ei palava. 

Rajahdysvaara : Ei oletela aiheuttavan tulipalon/rajahdyksen vaaraa normaaleissa kayttoolosuhleissa. 

Vaaralliset hajoamistuotteel tulipalon sattuessa 

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet 
Varoloimenpiteel tulipalon estamiseksi 

Palontorjunlaa koskevat ohjeet 

Suojavarusleet sammutettaessa lulipaloa 

Muut tiedol 

6.11.2019 (Versio: 9.00) 

: Voi tuottaa myrkyllisla savua. Syovyttavia hoyryja. 

: Kayta palosuojattua/paloturvallisla vaatetusla. Poisla kaikki sytytyslahteet, jos sen voi 
tehda turvallisesti. 

: Jaahdyta sailioita vesisuihkulla tai -sumulla. 

: Varovaisuutta on noudatettava sammutettaessa palavia kemikaaleja. Ala mene 
paloalueelle ilman sopivia suojavarusleila, mukaan lukien hengilyksensuojain. Kayla 
palosuojattua/palolurvallisla vaatelusta. Kuumuutta keslavat kasineet. 

: Saattaa hajota altisluessaan korkealle lampotilalle ja vapauttaa myrkyllista kaasua. 
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Brilliant Wash 
Kayttoturvallisuustiedote 
Asetuksen (EU) 2015/830 (REACH-asetuksen liite II) mukaisesti 

KOHTA 6: Toimen iteet onnettomuus aastoissa 

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa 
Yleiset toimenpiteet : Vuoto on kasiteltava koulutetun, asianmukaisilla hengityksen ja silmien suojaimilla 

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

6.1.2. Pelastushenkilokunta 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet 

varustetun henkiloston toimesta. Sulje vuoto, jos sen voi tehda turvallisesti. Esta paasy 
viemareihin, kellareihin, kaivantoihin tai muuhun tilaan, jossa sen keraantyminen voi 
aiheuttaa vaaraa. 

Esta paasy viemariin ja vesist55n. llmoita viranomaisille, jos tuotetta paasee viemariin tai vesist55n. 

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet 
Suojarakenteet : Pysayta vuoto, mahdollisuuksien mukaan ottamatta riskeja. Valumat on kerattava. Kayta 

Puhdistusmenetelmat 

6.4. Viittaukset muihin kohtiin 
Muita tietoja ei ole saatavissa 

KOHTA 7: Kasittel ·a varastointi 

sopivia jatesailioita. 

: Puhdista vuodot mahdollisimman pian imeyttamalla ne imukykyiseen materiaaliin. 

7 .1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet 
Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet : Tuotetta kasiteltaessa valtettava sen joutumista iholle ja silmiin. Kayta henkilokohtaisia 

suojavarusteita. Hoyrya/aerosolia ei saa hengittaa. Jarjesta kasittelyalueelle hyva 
ilmanvaihto hoyryjen muodostumisen ehkaisemiseksi. 

Hygieniatoimenpiteet : Pese kadet ja muut altistuneet alueet miedolla saippualla ja vedella ennen ruokailua, 
juontia, tupakointia ja tyopaikalta lahtoa. Kasittele hyvaa tyohygieniaa ja 
tyoturvallisuusmenetelmia noudattaen. 

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 
Varastointiolosuhteet : Sailytettava ainoastaan alkuperaisastiassa viileassa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. 

Ala sailyta syopyvassa metallissa. Sailyta pakkaus suljettuna. Suojattava jaatymiselta. 

7.3. Erityinen loppukaytto 
Muita tietoja ei ole saatavissa 

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ·a henkilonsuo·aimet 

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat 

lsotridecanol, ethoxylated (69011-36-5) 

DNEUDMEL (Tyontekijat) 

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon 2080 mg/kg ruumiinpainoa/paiva 
kautta 

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, 294 mg/m3 

hengitysteitse 

DNEUDMEL (kuluttajat) 

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

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, 87 mg/m3 

hengitysteitse 

Pitkaaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon 1250 mg/kg ruumiinpainoa/paiva 
kautta 

PNEC (Vesi) 

PNEC aqua (makea vesi) 0,074 mg/I 

PNEC aqua (merivesi) 0,0074 mg/I 

PNEC aqua (ajoittainen, makea vesi) 0,015 mg/I 

PNEC (Sedimentti) 

PNEC sedimentti (makea vesi) 0,604 mg/kg ruumiinpainoa/piiiva 

PNEC sedimentti (merivesi) 0,0604 mg/kg ruumiinpainoa/paiva 

PNEC (Maapera) 

PNEC maapera 0, 1 mg/kg ruumiinpainoa/paiva 
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Brilliant Wash 
Kayttoturvallisuustiedote 
Asetuksen (EU) 2015/830 (REACH-asetuksen liite II) mukaisesti 

lsotridecanol, ethoxylated (69011-36-5) 

PNEC (jiitevedenpuhdistamo) 

PNEC jatevedenpuhdistamo I 1,4 mg/I 
8.2. Altistumisen ehkaiseminen 

Kiisien suojaus: 

Kayta sopivia, kemikaalin lapaisevyyden kestavia kasineita 

tyyppi materiaali liipiiisyii 

uudelleenkaytettavia Polyvinyylikloridi 6 (> 480 minuuttia) 
kasineet (PVC) 

Silmien suojaus: 

Paksuus (mm) 

0.5 

Silmien suojaus on valttamatonta vain, jos nestetta saattaa roiskua tai suihkuta 

tyyppi Kiiytto Ominaisuudet 

Suojalasit, Suojalasit, Pienet pisarat kirkas, Muovi 
Kasvosuojain 

lhonsuojaus: 

Jos toistuva ihokosketus tai vaatteiden likaantuminen on mahdollista, kayta suojavaatetusta 

tyyppi Standardi 

suojavaatetusta EN 14605:2005+A 1 :2009 

Hengityksensuojain: 

Mitaan erityista suojausta ei tarvita, jos huolehditaan riittavasta tuuletuksesta 

Henkilosuojainten symboli(t): 

eeo 
Muut tiedot: 

tunkeutuminen 

2 (< 1.5) 

Standardi 

EN 166 

Syominen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa. Varmista, etta tilassa on kohdepoisto tai yleisilmanvaihto. 

KOHTA 9: F sikaaliset ·a kemialliset ominaisuudet 

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 
Olomuoto : Neste 
Vari 
Haju 
Hajukynnys 
pH 
pH liuos 
Suhteellinen haihtumisnopeus (butyyliasetaatin=1) 
Sulamispiste 
Jahmettymis-/jaatymispiste 
Kiehumispiste 
Leimahduspiste 
ltsesyttymislampotila 
Hajoamislampotila 
Syttyvyys (kiintea, kaasu) 
Hoyrynpaine 
Suhteellinen hoyryntiheys 20 °C:n lampotilassa 
Suhteellinen tiheys 
Tiheys 
Liukoisuus 
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 
Viskositeetti, kinemaattinen 
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: kirkas. Variton. 
: Tietoja ei saatavilla 
: Tietoja ei saatavilla 
: Tietoja ei saatavilla 
: "'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 
: "'1,02 kg/I 
: Tietoja ei saatavilla 
: Tietoja ei saatavilla 
: Tietoja ei saatavilla 

Fl -fi 

Standardi 

EN ISO 374 
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Brilliant Wash 
Kayttoturvallisuustiedote 
Asetuksen (EU) 2015/830 (REACH-asetuksen liite II) mukaisesti 

Viskositeetti, dynaaminen 
Rajahtavat ominaisuudet 
Hapettavat ominaisuudet 
Rajahdysraja-arvot 
9.2. Muut tiedot 
Muita tietoja ei ale saatavissa 

KOHTA 10: Stabiilisuus ·a reaktiivisuus 

10.1. Reaktiivisuus 
Normaalioloissa ei lainkaan. 
10.2. Kemiallinen stabiilisuus 

: Tietoja ei saatavilla 
: Tietoja ei saatavilla 
: Tietoja ei saatavilla 
: Tietoja ei saatavilla 

Tuote on pysyva normaaleissa kasittely- ja varastointiolosuhteissa. 
10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 
Ei mitaan normaalikaytossa. 
10.4. Valtettavat olosuhteet 
Muita tietoja ei ole saatavissa 
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 
Muita tietoja ei ale saatavissa 
10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet 
Normaalioloissa ei lainkaan. 

KOHT A 11 : M rk llis teen liitt vat tiedot 

11.1. Tiedot myrkyllisista vaikutuksista 
Valiton myrkyllisyys (suun kautta) 
Valiton myrkyllisyys (ihon kautta) 
Valiton myrkyllisyys (hengitysteitse) 

lsotridecanol, ethoxylated (69011-36-5) 

LD50 suun kautta, rotta 

: Ei luokiteltu 
: Ei luokiteltu 
: Ei luokiteltu 

> 2000 mg/kg ruumiinpainoa Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral 
toxicity - Acute Toxic Class Method), Guideline: EU Method B.1 tris (Acute Oral Toxicity -

LD50 ihon kautta, rotta 

LD50 ihon kautta, kani 

LC50 hengitysteitse, rotta (mg/I) 
I hosyovyttavyys/i hoarsytys 
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 

lsotridecanol, ethoxylated (69011-36-5) 

NOAEL (suun kautta, rotta, 90 vrk) 

Aspiraatiovaara 

Acute Toxic Class Method), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity) 

> 2000 mg/kg ruumiinpainoa Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal 
Toxicity) 

= 5960 mg/kg ruumiinpainoa Animal: rabbit, Animal sex: male 

> 1,6 mg/I air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
: Arsyttaa ihoa. 
: Vaurioittaa vakavasti silmia. 
: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 
: Ei luokiteltu 
: Ei luokiteltu 

: Ei luokiteltu 
: Ei luokiteltu 
: Ei luokiteltu 

I
� 500 mg/kg ruumiinpainoa Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 
90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

: Ei luokiteltu 

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta m aristolle 

12.1. Myrkyllisyys 
Vaarallisuus vesiymparistolle, lyhytaikainen 
(valiton) 
Vaarallisuus vesiymparistolle, pitkaaikainen 
(krooninen) 

lsotridecanol, ethoxylated (69011-36-5) 

EC50 vesikirppu 1 

6.11.2019 (Versio: 9.00) 

: Ei luokiteltu 

: Ei luokiteltu 

I 1,5 mg/I Test organisms (species): Daphnia magna 

Fl -fi 5/8 



Brilliant Wash 
Kayttoturvallisuustiedote 
Asetuksen (EU) 2015/830 (REACH-asetuksen liite II) mukaisesti 

12.2. Pvsvvv.v .:s ia haioavuus 

Brilliant Wash 

Pysyvyys ja hajaavuus lvalmisteen sisaltama tensidi tayttaa pesuaineista annetun asetuksen (EY) N:a 648/2004
mukaiset biahajaavuuden kriteerit. 

12.3. Biokertyvyys 
Muita tietaja ei ale saatavissa 
12.4. Liikkuvuus maaperassa 
Muita tietaja ei ale saatavissa 
12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 

Brilliant Wash 

Tama aine/seas ei tayta REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereita. 

Tama aine/seas ei tayta REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereita. 

12.6. Muut haitalliset vaikutukset 
Muita tietaja ei ale saatavissa 

KOHTA 13: Jatteiden kasittel n liitt at nakokohdat 
13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat 
Alueellinen lainsaadanto Uatteet) 
Jatteiden kasittelymenetelmat 

: Havita turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia maarayksia noudattaen. 
: Vie tama aine ja sen pakkaus havitettavaksi vaarallisten jatteiden kerayspisteeseen. 

Vaarallinen jate sen myrkyllisyydesta jahtuen. Valtettava paastamista ymparistoon. Havita 
turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia maarayksia noudattaen. 

: Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti. Jatevesien kasittelya koskevat suositukset 
Tuoteteen I pakkauksen havittaminen suasitukset : Kokonaan tyhjat astiat ovat kierratettavia muiden pakkausten tapaan. Havita turvallisella 

tavalla paikallisia/kansallisia maarayksia noudattaen. Valtettava paastamista ymparistoon. 

KOHTA 14: Kuljetustiedot 
ADR/RID/IMDG/IATA/ADN:n mukaan 
14.1. YK-numero 
YK-nro (ADR) 
YK-nro (IMDG) 
YK-nro (IATA) 
YK-nra (ADN) 
YK-nro (RID) 
14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi 

: Ei savellettavissa 
: Ei savellettavissa 
: Ei savellettavissa 
: Ei savellettavissa 
: Ei sovellettavissa 

Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (ADR) : Ei sovellettavissa 
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (IMDG) : Ei savellettavissa 
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (IATA) : Ei sovellettavissa 
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (ADN) 
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (RID) 
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka 

ADR 

Kuljetuksen vaaraluakka (ADR) 
IMDG 

Kuljetuksen vaaraluakka (IMDG) 

IATA 

Kuljetuksen vaaraluakka (IATA) 
ADN 

Kuljetuksen vaaraluakka (AON) 
RID 

Kuljetuksen vaaraluakka (RID) 
14.4. Pakkausryhma 
Pakkausryhma (ADR) 
Pakkausryhma (IMDG) 
Pakkausryhma (IATA) 
Pakkausryhma (AON) 
Pakkausryhma (RID) 
14.5. Ymparistovaarat 
Ymparistolle vaarallinen 

6.11.2019 (Versio: 9.00) 

: Ei savellettavissa 
: Ei savellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei savellettavissa 

: Ei savellettavissa 

: Ei savellettavissa 

: Ei savellettavissa 
: Ei sovellettavissa 
: Ei sovellettavissa 
: Ei sovellettavissa 
: Ei savellettavissa 

: Ei 
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Brilliant Wash 
Kayttoturvallisuustiedote 
Asetuksen (EU) 2015/830 (REACH-asetuksen liite II) mukaisesti 

Merta saastuttava aine : Ei 

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 

: Puhdista pienetkin vuodot tai roiskeet, mikali mahdollista, valttaen tarpeettomia riskeja 

: Varmista, etta kuljettaja on tietoinen kuorman mahdollisista vaaroista ja tietaa, mihin 
toimeinpiteisiin on ryhdyttava onnettomuus- ja vaaratilanteissa, Ei avotulta eika kipiniiita, 
ala tupakoi, Pida yleisii poissa vaara-alueelta, ILMOITA VALITTOMASTI POLIISILLE JA 
PALOKUNNALLE 

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 maiiriiykset 

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. 
Ei sisaltaa aineita, joita koskevat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2019/1021, annettu 20 paivana kesakuuta 2019, 

pysyvista orgaanisista yhdisteista 

Muut tiedot, rajoitukset ja oikeudelliset maaraykset : Varmista, etta kaikkia kansallisia/paikallisia maarayksia noudatetaan. PIC-asetus EU 
(649/2012) - Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti. {0} sovelletaan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetusta (EU) nro 649/2012, annettu 4. heinakuuta 2012, vaarallisten 
kemikaalien viennista ja tuonnista. 

Allergisoivia hajusteita > 0,01 %: 

LINALOOL 
BENZVL SALICYLATE 
CITRAL 
LIMONENE 

15.1.2. Kansalliset maiiriiykset 
Muita tietoja ei ale saatavissa 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 
Muita tietoja ei ale saatavissa 

KOHTA 16: Muut tiedot 

Muut tiedot : VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tassa kayttiiturvallisuustiedotteessa olevat tiedot ovat peraisin luotettavina 
pitamistamme lahteistii. Emme kuitenkaan anna suoraa tai valillistii takuuta niiden paikkansapitiivyydestii. 
Tuotteen kasittely-, varastointi-, kayttii- ja havitysolosuhteet tai -menetelmat eivat ale meidan 
hallinnassamme eivatka valttamatta ale meidan tiedossamme. Muun muassa tasta johtuen kieltaydymme 
kaikesta vastuusta, mitii tulee tappioihin, vahinkoihin tai kuluihin, jotka milla tahansa tavalla johtuvat 
tuotteen kasittelysta, varastoinnista, kaytosta tai havittamisesta. Tama kayttiiturvallisuustiedote koskee 
ainoastaan tata tuotetta ja sita tulee kayttaa ainoastaan taman tuotteen yhteydessa. On mahdollista, etta 
kiiyttoturvallisuustiedotteen tiedot eivat sovellu, mikali tuotetta kaytetiian toisen tuotteen komponenttina. 

H- ja EUH-lausekkelden koko tekstl:

Aquatic Chronic 3 Vaarallisuus vesiymparistiille - krooninen vaara, kategoria 3 

Eye Dam. 1 Vakava silmavaurio/silma-arsytys, kategoria 1 
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Brilliant Wash 
Kayttoturvallisuustiedote 
Asetuksen (EU) 2015/830 (REACH-asetuksen liite II) mukaisesti 

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

Skin lrrit. 2 lhosyovyttavyys/ihoarsytys, kategoria 2 

Skin Sens. 1 lhon herkistyminen, kategoria 1 

H315 Arsyttaa ihoa. 

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia. 

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia. 

H412 Haitallista vesieli6ille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia. 

SDSCLP3 

Nama tiedot perustuvat nykyiseen tietamykseen ja niiden tarkoitus on kuvata tuotetta vain terveys-, turvallisuus- ja ymparistovaatimusten 

nakokulmasta. Niiden ei siksi pida tulkita takaavan mitaan tuotteen erityista ominaisuutta. 
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