
CID LINES" Kenotek Showroom Shine
Kayttotu rval I isu ustiedote 
Asetuksen (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH-asetuksen liite II) mukaisesti 
Paivitetty: 25.3.2021 Korvaa version: 22.7.2019 Versio: 6.00 

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

1.1. Tuotetunniste 
Tuotteen ryhmittely 

Tuotenimi 

Tuotekoodi 

: Seas 

: Kenotek Showroom Shine 

: 614 

Tuotetyyppi : Pesuaineella 

Tuoteryhmii : Puhdistusaine 

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

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut kaytot 

Paaasiallinen kiiytto kategoria 

Aineen/seoksen kiiytto 

1.2.2. Kaytot, joita ei suositella 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

: Ammattikiiytt66n 

: Ajoneuvon puhdistus-/hoitoaine 

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 

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 

Ei luokiteltu 

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon kohdistuvat haittavaikutukset 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

2.2. Merkinnat 

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

Turvalausekkeet (CLP) : P102 - Siiilytii lasten ulottumattomissa. 

2.3. Muut vaarat 
Muita tietoja ei ole saatavissa 

KOHTA 3: Koostumus ·a tiedot aineosista 

3.1. Aineet 
Ei sovellettavissa 

3.2. Seokset 

Nimi Tuotetunniste 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (CAS-nro) 2634-33-5 
(EY-nro) 220-120-9 
(lndeksinumero) 613-088-00-6 
(REACH-N:o) 01-2120761540-60 

Erityiset pitoisuusrajat: 

% 

< 0,05 

Huomautus 

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

Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Skin lrrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1, H317 
Aquatic Acute 1, H400 

Nimi Tuotetunniste Erityiset pitoisuusrajat 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (CAS-nro) 2634-33-5 ( 0,05 SC < 100) Skin Sens. 1, H317 
(EY-nro) 220-120-9 
(lndeksinumero) 613-088-00-6 
(REACH-N:o) 01-2120761540-60 
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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.

Maa



Kenotek Showroom Shine 
Kayttoturvallisuustiedote 
Asetuksen (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH-asetuksen liite II) mukaisesti 

H-lausekkeet sanallisina: ks. kohta 16 

KOHT A 4: Ensiaputoimenpiteet 
4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 
Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut 
silmaan 

: Siirra henkilo raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. 

: Ei pideta erityisen vaarallisena normaaleissa kaytti:iolosuhteissa. 

: Huuhdo valitti:imasti runsaalla maaralla vetta. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : JOS KEMIKAALIA ON NIEL TY: Huuhdo suu. El saa oksennuttaa. Ota valitti:imasti yhteys 
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/laakariin. 

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

Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena 

Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin 

: lhokosketusta ei pideta erityisen vaarallisena normaaleissa kaytti:iolosuhteissa. 

: Ei pideta erityisen vaarallisena normaaleissa kaytti:iolosuhteissa. 

Oireet/vaikutukset nieltyna : Nielemista ei pideta erityisen vaarallisena normaaleissa kaytti:iolosuhteissa. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 
Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti laakarin hoitoon (naytettava tata etikettia, mikali mahdollista). 

KOHTA 5: Palontor·untatoimen iteet 
5.1. Sammutusaineet 
Soveltuvat sammutusaineet : Jaahdyta sailii:iita vesisuihkulla tai -sumulla. 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 
Palovaara : Tuote ei ale syttyva. 

Rajahdysvaara 

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet 
Varotoimenpiteet tulipalon estamiseksi 

Palontorjuntaa koskevat ohjeet 

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa 

: Ei oleteta aiheuttavan tulipalon/rajahdyksen vaaraa normaaleissa kaytti:iolosuhteissa. 

: Kayta palosuojattua/paloturvallista vaatetusta. Poista kaikki sytytyslahteet, jos sen voi 
tehda turvallisesti. 

: Jaahdyta sailii:iita vesisuihkulla tai -sumulla. 

: Varovaisuutta on noudatettava sammutettaessa palavia kemikaaleja. Ala mene 
paloalueelle ilman sopivia suojavarusteita, mukaan lukien hengityksensuojain. Kayla 
palosuojattua/paloturvallista vaatetusta. Kuumuutta kestavat kasineet. 

KOHTA 6: Toimen iteet onnettomuus aastoissa 
6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa 
Yleiset toimenpiteet : Vuolo on kasiteltava koulutetun, asianmukaisilla hengityksen ja silmien suojaimilla 

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 

varustetun henkili:isti:in toimesta. 

Esta paasy viemariin ja vesisti:ii:in. llmoita viranomaisille, jos tuotetta paasee viemariin tai vesisti:ii:in. 

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet 
Suojarakenteet : Valumat on kerattava. Kayta sopivia jatesailii:iita. 

Puhdistusmenetelmat 

6.4. Viittaukset muihin kohtiin 
Muita tietoja ei ale saatavissa 

KOHTA 7: Kasittel ·a varastointi 

: Puhdista vuodot mahdollisimman pian imeyttamalla ne imukykyiseen materiaaliin. 

7 .1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet 
Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet : Yleensa vaaditaan seka paikallinen kohdepoisto etta tilan yleisilmastointi. Valla kaikkea 

tarpeetonta altistumista. 

Hygieniatoimenpiteet : Pese kadet ja muut altistuneet alueet miedolla saippualla ja vedella ennen ruokailua, 
juontia, tupakointia ja tyi:ipaikalta lahti:ia. Kasittele hyvaa tyi:ihygieniaa ja 
tyi:iturvallisuusmenetelmia noudattaen. 

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 
Varastointiolosuhteet : Sailytettava kuivassa, viileassa, hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojattava jaatymiselta. 

Varastointilampi:itila 

7.3. Erityinen loppukaytto 
Muita tietoja ei ale saatavissa 

25.3.2021 (Versie: 6.00) 

Sailyta pakkaus suljettuna. Sailyta pakkaus suljettuna. 

: < 50 °C 
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Kenotek Showroom Shine 
Kayttoturvallisuustiedote 
Asetuksen (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH-asetuksen liite II) mukaisesti 

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ·a henkilonsuo·aimet 

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat 
Muita tietoja ei ole saatavissa 

8.2. Altistumisen ehkaiseminen 

Kiisien suojaus: 

Toistuvan tai jatkuvan kosketuksen yhteydessa on kaytettava kasineita 

tyyppi materiaali liipiiisyii 

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

I Sllmle• sooJauoc 

Ei vaadita 

I 
lhoasuojauoc 

Ei vaadita 

Hengityksensuojain: 

Paksuus (mm) 

0.5 

Mitaan erityista suojausta ei tarvita, jos huolehditaan riittavasta tuuletuksesta 

Henkilosuojainten symboli(t): 

Muut tiedot: 

tunkeutuminen 

2 (< 1.5) 

Syi:iminen, 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 : Nestemainen 

Olomuoto : kirkas. 

Vari 

Haju 

Hajukynnys 

pH 

Suhteellinen haihtumisnopeus (butyyliasetaatin= 1) 

Suhteellinen haihtumisnopeus (eetteriin= 1) 

Sulamispiste 

Jahmettymis-/jaatymispiste 

Kiehumispiste 

Leimahduspiste 

Kriittinen lampi:itila 

ltsesyttymislampi:itila 

Hajoamislampi:itila 

Syttyvyys (kiintea, kaasu) 

Hi:iyrynpaine 

Hoyrynpaine 50 °C:ssa 

Kriittinen paine 

Suhteellinen hi:iyryntiheys 20 °C:n lampi:itilassa 

Suhteellinen tiheys 

Kyllastetyn hi:iyry/ilmaseoksen suhteellinen tiheys 

Tiheys 
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: oranssi. 

: Tietoja ei saatavilla 

: Tuotetta ei ole testattu 

: = 7 

: Tuotetta ei ole testattu 

: Tuotetta ei ole testattu 

: Tuotetta ei ole testattu 

: Tuotetta ei ole testattu 

: Tuotetta ei ole testattu 

: > 60 °C 

: Tuotetta ei ole testattu 

: Tuotetta ei ole testattu 

: Tuotetta ei ole testattu 

: Ei sovellettavissa 

Ei syttyva 

: Tuotetta ei ole testattu 

: Tuotetta ei ole testattu 

: Tuotetta ei ole testattu 

: Tuotetta ei ole testattu 

: Tuotetta ei ole testattu 

: Tuotetta ei ole testattu 

: = 1 kg/l 

Fl -fi 
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EN ISO 374 
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Kenotek Showroom Shine 
Kayttoturvallisuustiedote 
Asetuksen (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH-asetuksen liite II) mukaisesti 

Liukoisuus : Vesi: 100 % 

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow) 

Viskositeetti, kinemaattinen 

Viskositeetti, dynaaminen 

Rajahtavat ominaisuudet 

Hapettavat ominaisuudet 

Rajahdysraja-arvot 

9.2. Muut tiedot 
VOC-pitoisuus 

KOHTA 10: Stabiilisuus ·a reaktiivisuus 
10.1. Reaktiivisuus 
Normaalioloissa ei lainkaan. 

10.2. Kemiallinen stabiilisuus 
Vakaa normaaleissa kayttoolosuhteissa. 

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 
Normaalioloissa ei lainkaan. 

10.4. Valtettavat olosuhteet 
Muita tietoja ei ole saatavissa 

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 
Muita tietoja ei ole saatavissa 

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet 
Normaalioloissa ei lainkaan. 

Etanoli: Tuotetta ei ole testattu 

Eetteri: Tuotetta ei ole testattu 

Asetoni: Tuotetta ei ole testattu 

Orgaaninen liuotin:Tuotetta ei ole testattu 

: Tuotetta ei ole testattu 

: Tuotetta ei ole testattu 

: Tietoja ei saatavilla 

: Tietoja ei saatavilla 

: Tuote ei ole rajahdysvaarallinen. 

: EY-kriteerien mukaisesti ei hapettava aine. 

: Tuote ei ole syttyva 

: 0 g/I 

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) 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5) 

LD50 suun kautta, rotta 

LD50 ihon kautta, rotta 

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 

Aspiraatiovaara 

: Ei luokiteltu 

: Ei luokiteltu 

: Ei luokiteltu 

> 1020 mg/kg

> 2000 mg/kg

: Ei luokiteltu 

pH: "' 7 

: Ei luokiteltu 

pH: "' 7 

: Ei luokiteltu 

: Ei luokiteltu 

: Ei luokiteltu 

: Ei luokiteltu 

: Ei luokiteltu 

: Ei luokiteltu 

: Ei luokiteltu 

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta mparistolle 
12.1. Myrkyllisyys 
Ymparistovaikutukset - yleiset 

Vaarallisuus vesiymparistolle, lyhytaikainen 
(valiton) 

Vaarallisuus vesiymparistolle, pitkaaikainen 
(krooninen) 

25.3.2021 (Versie: 6.00) 

: valmisteen sisaltama tensidi tiiyttaii pesuaineista annetun asetuksen (EY) N:o 648/2004 
mukaiset biohajoavuuden kriteerit. 

: Ei luokiteltu 

: Ei luokiteltu 
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Kenotek Showroom Shine 
Kayttoturvallisuustiedote 
Asetuksen (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH-asetuksen liite II) mukaisesti 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5) 

LC50 - Kalat [1] 

EC50 -Ayriiiiset [1] 

EC50 - Muut vesieliot [1] 
12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 
Muita tietoja ei ole saatavissa 
12.3. Biokertyvyys 

Kenotek Showroom Shine 

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow) 

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (2634-33-5) 

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 
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 

1,6 mg/kg 96h 

1,1 mg/I 48h 

0, 15 mg/I 72h 

Tuotetta ei ole testattu 

T uotetta ei ole testattu 

I o,636 

KOHTA 13: Jatteiden kasittel n liitt at nakokohdat 

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat 
Alueellinen lainsiiiidiinto Uiitteet) 
Jiitteiden kiisittelymenetelmiit 

: Hiivitii turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia miiiiriiyksiii noudattaen. 
: Vie tiimii aine ja sen pakkaus hiivitettiiviiksi vaarallisten jiitteiden keriiyspisteeseen. 

Vaarallinen jiite sen myrkyllisyydestii johtuen. Viiltettiivii piiiistiimistii ympiiristoon. Hiivitii 
turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia miiiiriiyksiii noudattaen. 

: Hiivitettiivii virallisten miiiiriiysten mukaisesti. Jiitevesien kiisittelyii koskevat suositukset 
Tuoteteen I pakkauksen hiivittiiminen suositukset : Kokonaan tyhjiit astiat ovat kierriitettiiviii muiden pakkausten tapaan. Hiivitii turvallisella 

tavalla paikallisia/kansallisia miiiiriiyksiii noudattaen. Viiltettiivii piiiistiimistii ympiiristoon. 
Euroopan jiiteluettelokoodi (EJL) : 07 06 99 - jiitteet, joita ei ole mainittu muualla 

KOHTA 14: Kul"etustiedot 
miiiiriiysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA / AON / RID 
14.1. YK-numero 
YK-nro (ADR) : Ei sovellettavissa 
YK-nro (IMDG) 
YK-nro (IATA) 
YK-nro (AON) 
YK-nro (RID) 
14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi 

: Ei sovellettavissa 
: Ei sovellettavissa 
: Ei sovellettavissa 
: Ei sovellettavissa 

Kuljetuksessa kiiytettiivii virallinen nimi (ADR) : Ei sovellettavissa 
Kuljetuksessa kiiytettiivii virallinen nimi (IMDG) : Ei sovellettavissa 
Kuljetuksessa kiiytettiivii virallinen nimi (IATA) 
Kuljetuksessa kiiytettiivii virallinen nimi (AON) 
Kuljetuksessa kiiytettiivii virallinen nimi (RID) 
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka 

ADR 

Kuljetuksen vaaraluokka (ADR) 
IMDG 

Kuljetuksen vaaraluokka (IMDG) 
IATA 

Kuljetuksen vaaraluokka (IATA) 
ADN 

Kuljetuksen vaaraluokka (AON)

RID 

Kuljetuksen vaaraluokka (RID) 
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: Ei sovellettavissa 
: Ei sovellettavissa 
: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 
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Kenotek Showroom Shine 
Kayttoturvallisuustiedote 
Asetuksen (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH-asetuksen liite II) mukaisesti 

14.4. Pakkausryhma 
Pakkausryhma (ADR) 

Pakkausryhma {IMDG) 

Pakkausryhma {IATA) 

Pakkausryhma (AON) 

Pakkausryhma (RID) 

14.5. Ymparistovaarat 
Ymparistolle vaarallinen 

: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei sovellettavissa 

: Ei 

: Ei Merta saastuttava aine 

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

14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle 
Erityiset kuljetusta koskevat varotoimet : Varmista, etta kuljettaja on tietoinen kuorman mahdollisista vaaroista ja tietaa, mihin 

toimeinpiteisiin on ryhdyttava onnettomuus- ja vaaratilanteissa, Ei avotulta eika kipinoita, 
ala tupakoi, Pida yleiso poissa vaara-alueelta, ILMOITA VALITTOMASTI POLIISILLE JA 
PALOKUNNALLE 

Maakuljetus 

Ei sovellettavissa 

Merikuljetukset 

Ei sovellettavissa 

llmakuljetus 

Ei sovellettavissa 

Jokikuljetukset 

Ei sovellettavissa 

Rautatiekuljetus 

Ei sovellettavissa 

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 

Seuraavat rajoitukset soveltuvat asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH), liite XVII, mukaisesti: 

3(b) Aineet tai seokset, jotka liittyvat johonkin seuraavista asetuksen 1,2-Benzisothiazol-3{2H)-one 
(EY) N:o 1272/2008 liitteessa I saadetyista vaaraluokista tai -
kategorioista: Vaaraluokat 3.1-3.6, 3.7 haitalliset vaikutukset 
sukupuolitoimintoihin ja hedelmallisyyteen tai kehitykseen, 3.8 muut kuin 
narkoottiset vaikutukset, 3.9 ja 3.10 

3(c) Aineet tai seokset, jotka liittyvat johonkin seuraavista asetuksen 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one 
(EY) N:o 1272/2008 liitteessa I saadetyista vaaraluokista tai -
kategorioista: Vaaraluokka 4.1 

Ei sisalla REACH-ehdokasaineita � 0, 1 % / SCL 

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 

VOC-pitoisuus 

Muut tiedot, rajoitukset ja oikeudelliset maaraykset 

Allergisoivia hajusteita > 0,01 %: 

GERANIOL 

15.1.2. Kansalliset maaraykset 

Muita tietoja ei ale saatavissa 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 
Muita tietoja ei ale saatavissa 

25.3.2021 (Versie: 6.00) 

: 0 g/I 

: Varmista, etta kaikkia kansallisia/paikallisia maarayksia noudatetaan. 
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Kenotek Showroom Shine 
Kayttoturvallisuustiedote 
Asetuksen (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH-asetuksen liite II) mukaisesti 

KOHTA 16: Muut tiedot 

Muut tiedat : VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tassa kayttiiturvallisuustiedatteessa alevat tiedat avat peraisin luatettavina 
pitamistamme lahteista. Emme kuitenkaan anna suaraa tai valillista takuuta niiden paikkansapitavyydesta. 
Tuatteen kasittely-, varastainti-, kayttii- ja havitysalasuhteet tai -menetelmat eivat ale meidan 
hallinnassamme eivatka valttamatta ale meidan tiedassamme. Muun muassa tasta jahtuen kieltaydymme 
kaikesta vastuusta, mita tulee tappiaihin, vahinkaihin tai kuluihin, jatka milla tahansa tavalla jahtuvat 
tuatteen kasittelysta, varastainnista, kaytiista tai havittamisesta. Tama kayttiiturvallisuustiedate kaskee 
ainaastaan tata tuatetta ja sita tulee kayttaa ainaastaan taman tuatteen yhteydessa. On mahdallista, etta 
kayttiiturvallisuustiedatteen tiedat eivat savellu, mikali tuatetta kaytetaan taisen tuatteen kampanenttina. 

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: 

Acute Tax. 4 (Oral) Valiton myrkyllisyys (suun kautta), kategoria 4 

Aquatic Acute 1 Vaarallisuus vesiymparistiille - valitiin vaara, kategaria 1 

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

Skin lrrit. 2 lhasyiivyttavyys/ihaarsytys, kategaria 2 

Skin Sens. 1 lhan herkistyminen, kategaria 1 

H302 Haitallista nieltyna. 

H315 Arsyttaa ihaa. 

H317 Vai aiheuttaa allergisen ihareaktian. 

H318 Vauriaittaa vakavasti silmia. 

H400 Erittain myrkyllista vesieliiiille. 

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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