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KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 
Frenchic Al Fresco 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.1 Tuotetunniste 

Tuotenimi 

 
: Frenchic Al Fresco 

Tuotekuvaus : Maali 

Tuotteen olomuoto : Neste 

 

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt sekä ei-suositeltavat käytöt 
 

Käyttötarkoitus 

Teollisuuskäyttö 
Kuluttajakäyttö 
Ammatillinen käyttö 

Ei-suositeltavat käytöt Syy 

Ei tiedossa - 

 

1.3 Toimittaja 

Frenchic Furniture Paint Limited 
Park Court 
Pyrford Road 
West Byfleet 
United Kingdom 
KT14 6SD 
Puhelinnumero: +44 (0) 1276 469757 
customerservice@frenchicpaint.co.uk 

 

Tämän KKT:n 
vastuuhenkilön 
sähköpostiosoite 

: customerservice@frenchicpaint.co.uk 

 
 

 
1.4 Hätäpuhelinnumero 

Tavarantoimittaja 

Puhelinnumero : 

Toiminta-aika : 

+44 (0) 207 858 1228 

24/7 

 
 

 
2.1 Aineen tai seoksen luokitus             

Tuotteen määritelmä : Seos 

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan 1272/2008 [CLP/GHS] 

Ei luokiteltu. 

Muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Kohdassa 

16 selvitetään vaaraa ilmaisevien H-lausekkeiden sisältö. Lisätietoa terveysvaikutuksista ja 

oireista löytyy kohdasta 11. 

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 
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2.2 Merkinnät 

Huomiosana : 

Vaaralausekkeet : 

Turvalausekkeet 

 

Ei huomiosanaa. 

Ei tiedossa olevia merkittäviä vaikutuksia tai vaaroja. 

Yleiset :  P102 - Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 
P103 - Ohjeet luettava ennen käyttöä. 
P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, ota pakkaus/ tuotteen etiketti mukaan. 

Ennaltaehkäisy : 

Pelastustoimenpiteet : 

Säilytys : 

Hävittäminen : 

Ei sovelleta.   

Ei sovelleta.   

Ei sovelleta. 

P501 - Hävitä pakkaus ja sen sisältö voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti. 

Lisämerkinnät 

 
Liite XVII -Tiettyjen 
vaarallisten aineiden, 
valmisteiden ja tuotteiden 
valmistuksen, 
markkinoille saattamisen 
ja käytön rajoitukset 

:  Sisältää 2-oktyyli-2H- isotiatsolinoni-3-oni sekä reaktiomassan: 5-kloori-2-metyyli- 
4- isotiatsolinoni-3-oni [EC nro 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsolinoni -3-one 
[EC no. 220-239-6] (3:1). Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion. 

: Ei sovelleta. 

Erityiset pakkausvaatimukset 

Pakkauksen kannen on 
oltava lapsiturvallinen. 

Taktiilivaroitus vaarasta 

:Ei sovelleta. 

 

 
:Ei sovelleta. 

 

2.3 Muut vaarat 

Muut vaarat, jotka eivät 
aiheuta luokitusta: 

 

:Ei tiedossa olevia. 

 

 
3.2 Seokset : Seos 

 

 

Tuotteen/ainesosan 
nimi 

 

Tunnisteet 

 

% 

Luokitus 

Asetus (EY) nro 1272/2008 [CLP] 

 

Tyyp-
pi 

trietoksioktyylisilaani EY: 220-941-2 
CAS: 2943-75-1 

≥1 - <3 Ihoärsytys 2, H315 

 
Kohdassa 16 selvitetään vaaraa 
ilmaisevien H-lausekkeiden sisältö. 

[1] 

Ei sisällä ainesosia, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina 
luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai joille on määritetty työperäinen altistumisen raja-arvo tai PBT tai 
vPvB ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa. 

Tyyppi 

[1] Aine, joka on luokiteltu vaaralliseksi terveydelle tai ympäristölle 
[2] Aine, jolle on olemassa olevat yhteisön työpaikan altistumisrajat 
[3] Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit PBT-aineelle 1907/2006, LiiteXIII 
[4] Aine täyttää asetuksen (EY) nro. 1907/2006 Liitteen XIII mukaiset kriteerit vPvB-aineelle 1907/2006, LiiteXIII 
[5] Vastaavaa huolta aiheuttava aine 

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8. 

 

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista  
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4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Yleiset 

 

 
Silmäkosketus 

Hengitystiet 

Ihokosketus 

 

Nieleminen 

: Epävarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon. 
Jos henkilö on tiedoton, hänelle ei saa antaa mitään suun kautta.  Aseta tiedoton 
henkilö kylkiasentoon ja ota yhteyttä lääkäriin. 

: Poista mahdolliset piilolinssit, mikäli se onnistuu helposti. Huuhtele välittömästi 
silmiä juoksevalla vedellä vähintään 7 minuutin ajan. Pidä silmät auki.  

: Siirrä altistunut henkilö raikkaaseen ilmaan ja pidä hänet lämpimänä ja levossa. Jos 
henkilö ei hengitä tai jos hengitys on epäsäännöllistä/katkonaista, koulutetun 
henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea.  

:Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese iho perusteellisesti saippualla ja vedellä 
tai käytä asianmukaista ihonpuhdistusainetta. ÄLÄ käytä liuottimia tai ohentimia. 

: Jos tuotetta on vahingossa nielaistu, on hakeuduttava välittömästi lääkäriin, jolle  
näytetään pakkaus tai pakkauksen etiketti jos mahdollista. 

Pidä altistunut henkilö lämpimänä ja levossa. ÄLÄ oksennuta. 

Ensiapua antavien turvallisuus: Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa sinulle tai muille vaaraa tai joihin 
sinulla ei ole sopivaa koulutusta. 

 
4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

Itse seoksesta ei ole tietoja saatavilla. Seos on määritelty tavanomaista CLP-asetuksen (EY) nro 1272/2008 
menetelmää käyttäen ja luokiteltu toksikologisten ominaisuuksien mukaisesti. Lisää tietoa kohdissa 2 ja 3. 

 

Altistuminen haitalliseksi tunnetun pitoisuuden raja-arvoksi ilmoitettua määrää suuremmille määrille aineen 
liuotinhöyryjä voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia, kuten limakalvojen ja hengityselinten ärsytystä sekä 
munuaisten, maksan ja keskushermoston vaurioita. Oireita ovat päänsärky, huimaus, väsymys, lihasheikkous, 
uneliaisuus ja ääritapauksissa tajunnan menetys. Liuottimet voivat aiheuttaa edellä mainittuja vaikutuksia ihon läpi 
imeytyessään. Jos seosta joutuu toistuvasti iholle tai kosketus on pitkäaikainen, ihoa suojaava rasvakerros voi 
vahingoittua aiheuttaen ei-allergista ärsytysihottumaa ja seoksen imeytymistä ihoon. Silmiin roiskuessaan neste voi 
aiheuttaa ärsytystä ja väliaikaisia vahinkoja. 
Tässä on otettu huomioon kaikki tunnetut lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät 
vaikutukset sekä krooniset vaikutukset.  

 

Sisältää 2-oktyyli-2H-isotiatsolinoni-3-oni sekä reaktiomassan: 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolinoni-3-oni [EC nro 247-
500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsolinoni -3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion. 

 

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 

Tiedoksi lääkärille 

Erityishoidot 

: Jos tulipalossa hengitetään hajoamistuotteita, oireet voivat ilmetä viiveellä. Voi olla 
tarpeen pitää altistunut henkilö sairaalassa tarkkailtavana 48 tunnin ajan. 

: Ei erityisiä hoitoja. 

Katso kohdasta 11 toksikologiset tiedot 

 
5.1 Sammutusaineet 

Soveltuva 
sammutusaine 

Soveltumaton 
sammutusaine 

 
: Suositeltavia: alkoholinkestävä vaahto, CO₂, jauheet, vesisumu 

 
: Älä käytä voimakasta vesisuihkua. 

 

5.2 Aineesta tai seoksesta aiheutuvat erityisvaarat 

Aineen/seoksen 
aiheuttamat vaarat 

Vaaralliset 
palamistuotteet 

: Palossa muodostuu tiheää, mustaa savua. Hajoamistuotteille altistuminen voi olla 
vahingollista terveydelle. 

: Hajoamistuotteet voivat sisältää hiilimonoksidia, hiilidioksidia, savua, typen oksideja. 

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 
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KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 

 

 
5.3 Ohjeet palontorjuntaan 

Palomiesten erityiset 
suojatoiminnot 

Palomiesten erityiset 
suojavarusteet 

 
: Tulipalotilanteessa suljettuja pakkauksia viilennetään vedellä. Vätä valumia viemäreihin 

tai vesistöihin. 

: Asianmukainen hengityssuojain voi olla tarpeen. 

Lisätietoja : Epätavallista palovaaraa ei ole todettu. 

   

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 

Muu kuin 
pelastushenkilökunta 

: Poista kaikki syttymislähteet ja tuuleta alue. Vältä höyryn tai sumun hengittämistä. 
Noudata kohdissa 7 ja 8 annettuja ohjeita. 

Pelastushenkilökunta: Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta, on otettava 
huomioon kohdassa 8 ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. Lue 
myös tiedot kohdasta “Muu kuin pelastushenkilökunta”. 

 

6.2 Ympäristöön 
kohdistuvat 
varotoimet 

: Älä päästä läikkynyttä materiaalia maaperään, vesistöihin ja viemäreihin. Ilmoita 
asianomaisille viranomaisille, mikäli tuotteesta aiheutuu ympäristön saastumista 
(viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma). 

 

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 

Vähäinen vuoto : Pysäytä vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti. Siirrä pakkaukset pois vuotoalueelta. 
Jos kyseessä on vesiliukoinen materiaali, pyyhi vedellä laimentaen. Muussa 
tapauksessa imeytä inerttiin kuivaan aineeseen ja vie asianmukaiseen jäteastiaan. 
Jätehuollossa tulee käyttää valtuutettua jätehuoltoyritystä. 

Laajempi vuoto : Pysäytä vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti. Siirrä pakkaukset pois vuotoalueelta. 
Estä pääsy viemäristöön, vesistöön, kellarikerrokseen tai suljetuille alueille. Pese 
roiskeet jätevedenkäsittely-yksikköön tai jatka seuraavasti: tuki vuoto, kerää aine 
palamattomaan imeytysaineeseen (esim. hiekka, multa, vermikuliitti, piimaa) ja 
siirrä astiaan hävitettäväksi määräysten mukaisesti. Jätehuollossa tulee käyttää 
valtuutettua jätehuoltoyritystä. 

 

6.4 Viittaukset muihin 
kohtiin 

: Kohdassa 1 yhteystiedot hätätilanteita varten. Kohdassa 8 tiedot liittyen 
henkilösuojaimiin ja kohdassa 13 lisätietoja jätteenkäsittelystä. 

 

 
Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. 

 

7.1 Turvallisen 
käsittelyn edellyttämät 
toimenpiteet 

: Pidä etäällä avotulesta, kipinöistä ja lämmönlähteistä. Käytä kipinöimättömiä työkaluja. 
Vältä iho- ja silmäkontaktia. Vältä hengittämästä seoksen käytöstä syntyvää pölyä, 
hiukkasia ja sumua. Vältä hiomisen yhteydessä syntyvän pölyn hengittämistä. 
Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty alueella, jossa ainetta käytetään, 
varastoidaan tai prosessoidaan. Käytä asianmukaisia henkilösuojaimia (kohta 
8). Älä käytä paineilmaa astian tyhjentämiseen, tuotepakkaus ei ole paineastia. 
Maali säilytetään alkuperäisessä astiassa tai sitä vastaavasta materiaalista 
tehdyssä säiliössä. Noudata työsuojeluohjeita.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 
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7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 

 
      Varastointi hoidetaan paikallisten määräysten mukaisesti. 

 
Huomautuksia varastoinnista muiden tuotteiden kanssa 

Yhteensopimattomat materiaalit: hapettavat aineet, vahvat emäkset, vahvat hapot. 
 
Lisätietoa varastoinnin olosuhteista 

Noudata etiketissä ilmoitettuja varotoimia. Säilytetään kuivassa ja viileässä tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
Suojataan kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta. Pakkaus on pidettävä tiukasti suljettuna ja se on eristettävä 
sytytyslähteistä. Tupakointi on kielletty varastointialueella. Estä luvaton pääsy tilaan. Avatut pakkaukset on 
suljettava huolellisesti ja pidettävä pystyasennossa vuotojen estämiseksi. 

 

7.3 Erityinen loppukäyttö 

Suositukset : 

 

Tietoja ei saatavilla. 

Teollisuussektorikohtais
et ratkaisut 

: Tietoja ei saatavilla. 

 

 
Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita ja ne perustuvat tuotteen normaaliin, 
käyttötarkoituksen mukaiseen käyttöön. Lisätoimet saattavat olla tarpeen, jos työntekijä(t) käsittelevät suuria määriä 
tuotetta tai jos käyttötarkoitus merkitsee lisääntyviä ympäristöpäästöjä.  

8.1 Valvontaa koskevat 

muuttujat                             

HTP-arvot                               

Ei tunnettuja altistumisen raja-

arvoja 

Suositellut tarkkailu- : 
menetelmät 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DNEL/DMEL 

Ei DNEL/DMEL-arvoja 

PNEC-arvot 

Ei PNEC-arvoja 

Mikäli tämä tuote sisältää ainesosia, joille on säädetty altistusraja, saatetaan tarvita 
henkilökohtaista, työpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa ilmanvaihdon 
ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai hengityksensuojalaitteiden tarpeen 
selvittämiseksi. Kirjallisuusviite tulee antaa valvontastandardeihin, kuten Euroopan 
standardi EN 689 (Työpaikan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan kemiallisille 
tekijöille altistumisen arvioimiseksi raja-arvojen avulla sekä ohje mittausstrategiaksi) 
Euroopan standardi EN 14042 (Workplace atmospheres - Guide for the application 
and use of procedures for the assessment of exposure to chemical and biological 
agents) Euroopan standardi EN 482 (Työpaikan ilma - Yleiset suorituskyky-
vaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijöitä). Lisäksi on tehtävä viittaus kansallisiin 
ohjeistoihin vaarallisten aineiden määrittämismenetelmistä. 

 
 

8.2 Altistumisen 
ehkäiseminen 

Asianmukaiset tekniset 
torjuntatoimenpiteet 

 
 
 
 
: Huolehdi työpisteen riittävästä ilmanvaihdosta. Mikäli mahdollista, tämä tulisi 
toteuttaa käyttämällä kohdepoistoa. 

Henkilökohtaiset 

suojatoimenpiteet       

 

 

 

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilösuojaimet 
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Hygienia : 

 
 
 

Silmien ja kasvojen suojaus
  

 
 
 

Ihonsuojaus 

 

Kun olet käsitellyt kemiallisia aineita, pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti 
ennen syömistä, tupakointia ja WC:n käyttöä sekä työvuoron päätteeksi. 
Mahdollisesti saastuneet vaatteet tulee riisua käyttäen asianmukaisia menetelmiä. 
Pese saastuneet vaatteet ennen kuin käytät niitä uudelleen. Varmista, että 
työpisteen läheisyydessä on silmienpesupaikka ja turvasuihku. 

Standardin mukaista silmäsuojausta on käytettävä riskiarvioinnin osoittaessa sen 
tarpeelliseksi; näin vältetään altistuminen roiskeille, sumuille, kaasuille tai pölylle. 
Jos kontakti on mahdollista eikä arviointi osoita korkeamman suojauksen tarvetta, 
suojaukseen suositellaan käytettäväksi suojalaseja, joissa sivusuojat (EN 166). 

 
 

 

 

 
 

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia 

koskevat tiedot                                                     

Ulkomuoto 

Olomuoto             

Väri 

Haju 

Hajukynnys   

pH 

Sulamis- tai jäätymispiste 

Kiehumispiste ja -alue 

Leimahduspiste  

Haihtumisnopeus 

: Neste. 

:  Tietoja ei saatavilla. 

:  Tietoja ei saatavilla. 

:  Tietoja ei saatavilla. 

: 8 

: 0°C 

: >100°C 
 
      : Suljettu kuppi: Ei sovelleta. [Tuote ei ylläpidä palamista] 

: <1 (butyyliasetaatti = 1) 

Räjähtävyys (kiinteä, kaasu) : Tuote ei ole syttyvä seuraavien materiaalien/olosuhteiden yhteydessä: avotuli, 
kipinät ja staattinen purkaus, kuumuus, sähköiskut ja mekaaniset iskut. 
Syttymätön, mutta palaa joutuessaan pitkäaikaiseen altistukseen avotulelle tai 
kovalle kuumuudelle. 

 

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 

Ylin ja alin syttyvyys- tai 
räjähdysraja 

Höyrynpaine        

Höyryntiheys 

Suhteellinen tiheys 

Liukoisuus(liukoisuud

et) 

 

Jakautumiskerroin: n-
oktanoli/vesi 

Itsesyttymislämpötila 

: Ei sovelleta. 

 
: 2.3 kPa [huoneenlämpö] 

: >1 [Ilma = 1] 

: 1.2 - 1.3 

: Liukenee seuraaviin materiaaleihin: kylmä ja kuuma vesi. 
Liukenee vähäisesti seuraaviin materiaaleihin: metanoli ja asetoni. 

:  Tietoja ei saatavilla. 

 
:  Tietoja ei saatavilla. 

Hajoamislämpötila : Tietoja ei saatavilla. 

Viskositeetti 

Räjähtävyys 

: Dynaaminen (huoneenlämpö): 500mPa·s 

: Ei sovelleta. 

Hapettavuus : Tietoja ei saatavilla. 

 
9.2 Muut tiedot 

Ei lisätietoja. 

 

10.1 Reaktiivisuus Tämän tuotteen tai sen ainesosien suhteen ei ole saatavilla erityisiä tutkimustietoja  

                                              reaktiivisuudesta. 

 

10.2 Kemiallinen stabiilisuus Stabiili normaaleissa varastointi- ja käyttöolosuhteissa (Kohta 7). 

 

10.3 Vaarallisten 
reaktioiden 
mahdollisuus 

Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa ei vaarallisia reaktioita. 

 

10.4 Vältettävät 
olosuhteet: 

 Kuumissa lämpötiloissa saattaa syntyä vaarallisia hajoamistuotteita. 

 

10.5 Yhteensopimattomat 
materiaalit  

Voimakkaiden lämpöä kehittävien reaktioiden estämiseksi säilytettävä erillään 
seuraavista aineista: hapettavat aineet, vahvat emäkset, vahvat hapot. 

 

10.6 Vaaralliset 
hajoamistuotteet 

Vaarallisia hajoamistuotteita ei synny normaaleissa säilytys- ja 
käyttöolosuhteissa. Tulipalon sattuessa saattaa muodostua vaarallisia 
hajoamistuotteita, kuten CO, CO2, sekä savua.
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 

 
11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 

Itse seoksesta ei ole tietoja saatavilla. Seos on määritelty tavanomaista CLP-asetuksen (EY) nro 1272/2008 
menetelmää käyttäen ja luokiteltu toksikologisten ominaisuuksien mukaisesti. Lisää tietoa kohdissa 2 ja 3. 

 

Altistuminen haitalliseksi tunnetun pitoisuuden raja-arvoksi ilmoitettua määrää suuremmille määrille aineen 
liuotinhöyryjä voi aiheuttaa haitallisia terveysvaikutuksia, kuten limakalvojen ja hengityselinten ärsytystä sekä 
munuaisten, maksan ja keskushermoston vaurioita. Oireita ovat päänsärky, huimaus, väsymys, lihasheikkous, 
uneliaisuus ja ääritapauksissa tajunnan menetys. Liuottimet voivat aiheuttaa edellä mainittuja vaikutuksia ihon läpi 
imeytyessään. Jos seosta joutuu toistuvasti iholle tai kosketus on pitkäaikainen, ihoa suojaava rasvakerros voi 
vahingoittua aiheuttaen ei-allergista ärsytysihottumaa ja seoksen imeytymistä ihoon. Silmiin roiskuessaan neste voi 
aiheuttaa ärsytystä ja väliaikaisia vahinkoja. Tässä on otettu huomioon kaikki tunnetut lyhyt- ja pitkäaikaisesta 
altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset.  

 

Sisältää 2-oktyyli-2H-isotiatsolinoni-3-oni sekä reaktiomassan: 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolinoni-3-oni [EC nro 247-
500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsolinoni-3-oni [EC nro 220-239-6] (3:1). Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion. 

 

Välitön myrkyllisyys 

Johtopäätökset/Yhteenveto : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 

Akuutit myrkyllisyysarviot 

Tietoja ei saatavilla. 

Ärsytys/Korroosio  

Johtopäätökset/Yhteenveto 

Iho : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 

Silmät : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 

Hengitettynä : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 

Herkistyminen 

Johtopäätökset/Yhteenveto 

Iho : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 

Hengitettynä : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 

Perimää vaurioittava 

Johtopäätökset/Yhteenveto : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset: 

Johtopäätökset/Yhteenveto : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset 

Johtopäätökset/Yhteenveto : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 

Teratogeeninen vaikutus 

Johtopäätökset/Yhteenveto : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen 

Tietoja ei saatavilla. 

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen 

Tietoja ei saatavilla. 

Aspiraatiovaara 

Tietoja ei saatavilla. 
 
 

Muut tiedot : Tietoja ei saatavilla. 

12.1 Myrkyllisyys 

Itse seoksesta ei ole tietoja saatavilla. Estä aineen pääsy viemäreihin ja vesistöihin. 
 

Seos on arvioitu asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti eikä sitä ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. 

 

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 
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KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 

Johtopäätökset/Yhteenveto : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 

 
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus 

Johtopäätökset/Yhteenveto : EY-kriteerien mukaan: odotetaan olevan luonnostaan biohajoava 

 

12.3 Biokertyvyys 

Tietoja ei saatavilla. 
 
 

12.4 Liikkuvuus maaperässä 

 
 

 
Maaperä/vesi-
kerroin (KOC) 

Kulkeutuvuus 

:  Tietoja ei saatavilla. 

 
:  Tietoja ei saatavilla. 

 

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset  

PBT  :  Ei sovelleta. 

vPvB :  Ei sovelleta. 

 

12.6 Muut haitalliset vaikutukset : Ei tiedossa olevia merkittäviä vaikutuksia tai vaaroja. 

Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. 

 
Jätteiden käsittelymenetelmät                 

Tuote 

Hävitysmenetelmät : Jätteen syntymistä on vältettävä tai minimoitava mahdollisuuksien mukaan. 
Tämän tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on 
noudatettava ympäristö- ja jätelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten 
vaatimuksia. Käytä ylimääräisten ja kierrätyskelvottomien tuotteiden 
hävittämisessä valtuutettua jätehuoltoyritystä. Jätettä ei saa käsittelemättä 
hävittää viemäriin, jollei se täytä viranomaisten vaatimuksia kaikilta osin. 

Vaarallinen jäte : 

Tuotteen hävittämisestä : 

Tuotteen myyjän nykyisen tiedon mukaan tätä tuotetta ei pidetä EU:n 
päätöksessä 91/689/ETY määriteltynä vaarallisena jätteenä.  

Ei saa päästää viemäreihin ja vesistöihin. Hävitetään noudattaen paikallisia ja 
kansallisia määräyksiä. Jos tuote sekoitetaan muiden jätteiden kanssa, alkuperäinen 
jätekoodi ei välttämättä päde ja soveltuva koodi tulisi antaa. Jos tarvitset 
lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen jätteenkäsittelyviranomaiseen. 

 

 

Eurooppalainen jäteluettelo (EWC) 

Kun tämä tuote hävitetään jätteenä, se luokitellaan eurooppalaisen jäteluettelon mukaisesti seuraavasti: 
 

Jätekoodi Jätteen merkintä 

08 01 12 muut kuin koodissa 08 01 11 mainitut maali- ja lakkajätteet  

Pakkaaminen 

Hävitysmenetelmät : 

 
Jätteen syntymistä on vältettävä tai minimoitava mahdollisuuksien mukaan. 
Jätepakkaukset tulisi kierrättää. Polttamista tai kaatopaikkaa harkitaan vain, mikäli 
kierrätys ei ole mahdollista. 

Tuotteen hävittämisestä :  Tyhjien säiliöiden luokitteluun tulee hakea neuvoa asianmukaiselta 
jätteenkäsittelyviranomaiselta käyttäen tässä käyttöturvallisuustiedotteessa olevia 
tietoja. Tyhjät säiliöt tulee hävittää tai kunnostaa. Mikäli säiliössä on edelleen 
maalia, se tulee hävittää paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti. 
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Erityiset varotoimenpiteet : Aine ja pakkaus tulee hävittää turvallisesti. Tyhjät pakkaukset voivat sisältää tuotejäämiä. 
Älä päästä läikkynyttä/vuotanutta ainetta maahan, vesistöihin tai viemäreihin. 

 

 

KOHTA 14: Kuljetustiedot  

 ADR/RID ADN IMDG IATA 

14.1 YK-numero Ei määräyksiä. Ei määräyksiä. Ei määräyksiä. Ei määräyksiä. 

14.2 Kuljetuksessa 
käytettävä 
virallinen nimi 

- - - - 

14.3 Kuljetuksen 
vaaraluokka/- 
merkinnät 

- - - - 

14.4 
Pakkausryhmä 

- - - - 

14.5 

Ympäristövaarat 

Nro Nro Nro Nro 

Lisätietoja - - - - 

 

14.6 Erityisiä varotoimia 
käyttäjälle 

:  Kuljetus käyttäjän tiloissa - kuljetetaan suljetuissa, pystyasennossa olevissa 
astioissa, jotka on asianmukaisesti kiinnitetty. Varmistettava, että tuotetta kuljettavat 
henkilöt tietävät, miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa. 

 
 

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

tai -lainsäädäntö                                                                                                                                

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH) 

Liite XIV – Luvanvaraisten aineiden luettelo                          

Liite XIV 

Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu. 

Erityistä huolta aiheuttavat 

aineet                                  

Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu. 

Liite XVII -Tiettyjen 
vaarallisten aineiden, 
valmisteiden ja 
tuotteiden valmistuksen, 
markkinoille 
saattamisen ja käytön 
rajoitukset 

Muut EU-määräykset 

: Ei sovelleta. 

Käyttövalmiin seoksen 
VOC-pitoisuus 

: Tietoja ei saatavilla. 

Euroopan Unionin luettelo : Kaikki ainesosat on luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta. 

Seveso-direktiivi 

Tätä tuotetta ei valvota Seveso-direktiivin alaisuudessa. 

Kansalliset 
määräykset 

Teollisuuskäyttö : Tämä käyttöturvallisuustiedote ei sisällä käyttäjän omaa työpaikan riskiarviointia, 

 

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 
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joka on vaatimuksena työsuojelulainsäädännössä. Kansalliset työsuojelua koskevat 
määräykset koskevat tämän tuotteen työkäyttöä. 

 

     Lähteet : 

 

 
Kansainväliset määräykset 

 

E40/2005 Työperäisen altistumisen raja-arvot. Täyttää EY:n asetuksen nro 1907/2006 
(REACH) liitteen II vaatimukset, sellaisena kuin se on muutettu EU:n asetuksella nro 
2015/830.   
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Sopimus kemiallisista aseista Luettelo I, II & III Kemikaalit 

Ei luetteloitu. 

Montrealin protokolla (Liite A, B, C, E) 

Ei luetteloitu. 

Tukholman sopimus pysyvistä orgaanisista ympäristömyrkyistä 

Ei luetteloitu. 

Rotterdamin yleissopimus tietoon perustuvasta ennakkosuostumuksesta (PIC) 

Ei luetteloitu. 

UNECE Aarhusin pysyviä orgaanisia ympäristömyrkkyjä (POP) ja raskasmetalleja koskeva pöytäkirja 

Ei luetteloitu. 

CN-koodi : 3209 90 00 

Kansainväliset  luettelot 

Kansalliset luettelot 

Australia :  Ei määritelty. 

Kanada :  Ei määritelty. 

Kiina :  Ei määritelty. 

Japani :  Ei määritelty. 

Malesia :  Ei määritelty. 

Uusi-Seelanti :  Ei määritelty. 

Filippiinit :  Ei määritelty. 

Etelä-Korea : Ei määritelty. 

Taiwan :  Ei määritelty. 

Yhdysvallat :  Ei määritelty. 

 

15.2 Kemikaaliturvall
isuusarviointi 

: Ei ole tehty. 

 

 

Ilmaisee tiedot, jotka ovat muuttuneet edellisestä julkaistusta versiosta. 

Lyhenteet :   ATE = välittömän myrkyllisyyden arvio 
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 
[asetus (EU) nro 1272/2008] 1272/2008] 
DMEL = Johdettu vähimmäisvaikutustaso                    
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso 
EUH-lausekkeet = CLP:n lisävaaralausekkeet   
PBT = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen              
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus 
RRN = REACH Rekisteröintinumero 
vPvB =Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä 

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen käytetty menetelmä 1272/2008 
[CLP/GHS] 

 

Luokitus Perustelu 

Ei luokiteltu.  

 

 

 

 

Frenchic Al Fresco 

 

KOHTA 16: Muut tiedot 
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H-lausekkeiden teksti kokonaisuudessaan (kohdat 2 ja 3) 

 

H-lausekkeet tekstinä: 

 

Luokitusten täydelliset tekstit : 
[CLP/GHS] 

 

Julkaisupäivä : 3/10/2017

Julk.päivä/Tark.pvä 

Edell.julkaisun pvä  

Versio 
 
Huomautus lukijalle 

: 3/10/2017 

: 1/27/2017 

: 1 

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseen sekä voimassaolevaan 
lainsäädäntöön. Annetut tiedot on tarkoitettu ainoastaan ohjeiksi turvallista käsittelyä varten, ja niitä ei tule 
pitää takuuna tuotteen teknisistä ominaisuuksista tai sen sopivuudesta tiettyyn käyttöön. Tuotetta ei pidä 
käyttää muihin kuin kohdassa 1 määriteltyyn tarkoitukseen ilman etukäteen valmistajalta/toimittajalta saatuja 
kirjallisia käyttöohjeita. Koska tässä tiedotteessa määrittelemättömät käyttötavat eivät ole valmistajan/ 
toimittajan valvonnan piirissä, käyttäjä on itse vastuussa siitä, että asiaankuuluvan lainsäädännön vaatimukset 
täyttyvät. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei sisällä käyttäjän omaa työpaikan riskiarviointia, joka on 
vaatimuksena työsuojelulainsäädännössä 

H315 Aiheuttaa ihoärsytystä. 

Ihoärsytys 2, H315 IHON SYÖPYMINEN/ÄRSYTYS - Luokka 2 

 


