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KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 
Frenchic kalkkimaali seinille 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.1 Tuotetunniste 

Tuotenimi 

 
: Frenchic Chalk Wall Paint 

Tuotekuvaus : Maali. 

Tuotteen olomuoto : Nestemäinen. 

 

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

Käyttötarkoitus 

Teollisuuskäyttö 
Kuluttajakäyttö 
Ammatillinen käyttö 

Ei-suositeltavat käytöt Syy 

Ei tiedossa olevia. - 

 

1.3 Toimittaja/Valmistaja 

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

Tämän KKT:n 
vastuuhenkilön 
sähköpostiosoite 

: customerservice@frenchicpaint.co.uk 

 
 

 
1.4 Hätäpuhelinnumero 

Valmistaja 

Puhelinnumero : 

Toiminta-aika : 

+44 (0) 207 394 9876 

24 / 7 

 
 

 
2.1 Aineen tai seoksen luokitus             

Tuotteen määritelmä: Seos 

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan 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/seoksen ja yhtiön/yrityksen tunnistetiedot 

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 
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2.2 Merkinnät 

Huomiosana : 

Vaaralausekkeet : 

Turvalausekkeet 

 

Ei huomiosanaa. 

Ei tiedossa olevia merkittäviä terveysvaikutuksia tai vaaroja. 

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

Ennaltaehkäisy : 

Pelastustoimenpiteet : 

Säilytys : 

Hävittäminen : 

Eisovelleta.  

Eisovelleta.  

EI sovelleta. 

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

Lisämerkinnät 

 
Liite XVII - Tiettyjen 

: Sisältää reaktiomassan: 5-kloori-2-metyyli-4-isotiatsolinoni -3-one [EC no 
247-500-7] sekä 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. 

Taktiilinen varoitus 
vaarasta 

:  Ei sovelleta. 

 

 
:  Ei sovelleta. 

 

2.3 Muut vaarat 

Muut vaarat, jotka eivät 
aiheuta luokitusta: 

 

: Ei tiedossa olevia. 

 

 
3.2 Seokset Seos 

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. 

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Yleiset 

 

 
Silmäkosketus 

 

Hengitettynä 

 

Ihokosketus 

Nielaiseminen

Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai oireiden jatkuessa on hakeuduttava lääkärin 
hoitoon. Jos henkilö on tiedoton, hänelle ei saa antaa mitään suun kautta.  Jos henkilö 
on tiedoton, aseta hänet kylkiasentoon ja ota yhteyttä lääkäriin. 

Poista mahdolliset piilolinssit. Huuhtele vähintään 10 minuutin ajan runsaalla, 
raikkaalla vedellä nostellen ylä- ja alaluomea. Ota välittömästi yhteyttä 
lääkäriin. 

Siirrä altistunut henkilö raikkaaseen ilmaan ja pidä hänet lämpimänä ja 
levossa. Jos henkilö ei hengitä tai jos hengitys on epäsäännöllistä tai se 
katkeilee, 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 vanhingossa nielaistu, on hakeuduttava välittömästi lääkäriin, jolle 
näytetään pakkaus tai pakkauksen etiketti. Pidä henkilö lämpimänä ja levossa. ÄLÄ 
oksennuta. 

Ensiapua antavien turvallisuus  
Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole 
sopivaa koulutusta. 

Frenchic Chalk Wall Paint (seinämaali) 

KOHTA 3: Koostumus/tiedot aineosista 
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4.2 Tärkeimmät akuutit ja viivästyneet oireet ja vaikutukset 

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

 

Jos seosta joutuu toistuvasti iholle tai kosketus pitkittyy, ihoa suojaava rasvakerros voi vahingoittua aiheuttaen 
ärsytysihottumaa ja seoksen imeytymistä ihoon. Silmiin roiskuessaan neste voi aiheuttaa ärsytystä ja 
väliaikaisia vahinkoja. Tässä otetaan huomioon kaikki tunnetut lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat 
viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset.  

 

Sisältää reaktiomassa: 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. 

Liiallisen altistumisen merkit/oireet 

Silmäkosketus :  Ei erityisiä tietoja. 

Hengitys :  Ei erityisiä tietoja. 

Ihokosketus :  Ei erityisiä tietoja. 

Nieleminen :  Ei erityisiä tietoja. 

 

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 

 
: Alkoholinkestävä vaahto, hiilidioksidi, jauheet, vesisumu 

 
: Voimakasta vesisuihkua ei saa käyttää. 

 

5.2 Aineesta tai seoksesta aiheutuvat erityisvaarat 

Aineen/seoksen 
aiheuttamat vaarat 

Vaaralliset 
palamistuotteet 

: Tulipalossa tai kuumennettaessa syntyy painetta, joka voi räjäyttää pakkauksen. 

 
: Hajoamistuotteet voivat sisältää hiilidioksidia, hiilimonoksidia, 

typpioksidia, metallioksidia/oksideja 

 

5.3 Ohjeet palontorjuntaan 

Palomiesten erityiset 
suojatoiminnot 

 
Palomiesten erityiset 
suojavarusteet 

 

: Tulipalon ollessa kyseessä eristä alue välittömästi evakuoimalla ihmiset. Älä ryhdy 
toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole 
sopivaa koulutusta. 

: Palomiesten tulee käyttää asianmukaisia suojavarusteita sekä itsenäistä, 
ylipaineistettua paineilmahengityslaitetta (SCBA) kokonaamarilla. Standardin EN 
469 mukainen palomiehen vaatetus (kypärä, suojasaappaat ja -käsineet) takaa 
perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.  

Lisätietoa : Epätavallista palovaaraa ei ole todettu. 

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 

KOHTA 5: Palotorjuntatoimenpiteet 
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6.1 Varotoimenpiteet, henkilösuojaimet ja menettely hätätilanteessa 

Muu kuin 
pelastushenkilökun
ta 

: Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole 
sopivaa koulutusta. Evakuoi ympäröivät alueet. Estä asiaankuulumattomien ja ilman 
tarvittavia suojavarusteita olevien henkilöiden pääsy alueelle. Vuotaviin materiaaleihin ei 
saa koskea eikä niiden päälle astua. Käytä asianmukaisia henkilösuojaimia. 

Pelastushenkilökunta              

 

:Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta, on huomioitava 
kohdan 8 ilmoitetut sopivat/sopimattomat materiaalit. Lue myös tiedot kohdasta 
“Muu kuin pelastushenkilökunta”. 

 

6.2 Ympäristöön 
kohdistuvat 
varotoimet 

: Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa sekä pääsyä maaperään, 
vesistöön ja viemäreihin. Ilmoita asianmukaiselle viranomaiselle, mikäli tuote on 
saastuttanut ympäristöä (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma). 

 

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 

Vähäinen vuoto : Pysäytä vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti. Siirrä tuotepakkaukset pois 
vuotoalueelta. Jos kyseessä on vesiliukoinen materiaali, pyyhi vedellä laimentaen. 
Vaihtoehtoisesti, tai jos tuote on veteen liukenematon, imeytä inerttiin kuivaan 
aineeseen ja vie asianmukaiseen jäteastiaan. Jätehuollossa tulee käyttää 
valtuutettua jätehuoltoyritystä. 

Laajempi vuoto : Pysäytä vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti. Siirrä tuotepakkaukset pois 
vuotoalueelta. Estä tuotteen pääsy viemäristöön, vesistöön, kellarikerrokseen tai 
suljetuille alueille. Toimita roiskeet jätevedenkäsittely-yksikköön tai jatka 
seuraavasti: Tuki vuoto, kerää aines palamattomaan imeytysaineeseen (esim. 
hiekka, multa, vermikuliitti, piimaa) ja siirrä sopivaan astiaan hävitettäväksi 
paikallisten säännösten mukaisesti. Jätehuollossa tulee käyttää valtuutettua 
jätehuoltoyritystä. 

 

6.4 Viittaukset muihin 
kohtiin 

: Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten 
Katso kohdasta 8 tiedot asianmukaisista henkilösuojaimista. Katso 
kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn. 
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Tässä kohdassa annetut tiedot sisältävät yleisiä neuvoja ja ohjeita. 

 

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 

Pidä etäällä avotulesta, kipinöistä ja lämmönlähteistä. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja vältä iho- ja silmäkontaktia. 
Vältä hengittämästä seoksen käytöstä syntyvää pölyä, hiukkasia tai sumua. Vältä hengittämästä hiomisen yhteydessä 
syntyvän pölyä. 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. 

 

 

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 

Varastointi hoidetaan paikallisten määräysten mukaisesti. 
 
Huomatuksia varastoinnista muiden tuotteiden kanssa 

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

Noudata etiketin varotoimia. Säilytetään kuivassa ja viileässä tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Suojataan 
kuumuudelta ja suoralta auringonvalolta.  Pidä säiliö tiukasti suljettuna. 
Eristettävä sytytyslähteistä. Tupakointi kielletty. Estä luvaton pääsy tilaan. Avatut pakkaukset on suljettava 
huolellisesti ja pidettävä pystyasennossa vuotojen estämiseksi. 

 

7.3 Erityinen loppukäyttö 

Suositukset : Ei saatavilla. 
 
 

 
Teollisuussektorikohtai-
set ratkaisut 

: Ei saatavilla. 

 

 
Kohdan 1 Merkityksellisten tunnettujen käyttöjen luettelo sisältää mahdollisia tarkempia tietoja altistumisskenaario(i)ssa 
huomioonotetuista käyttötavoista. 

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat                             

HTP-arvot                                            

Ei tunnettuja altistumisen raja-

arvoja 

Suositellut tarkkailu- : 
menetelmät 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DNEL/DMEL 

DNEL/DMEL-arvoja ei 
saatavilla. 

PNEC-arvot 

PNEC-arvoja ei saatavilla. 

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 suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia 
tekijöitä). Lisäksi vaaditaan viittaus kansallisiin ohjeistoihin vaarallisten aineiden 
määrittämismenetelmistä.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 

 

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilösuojaimet 
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8.2 Altistumisen ehkäisy  

Tekniset torjunta-
toimenpiteet 

 

 
: On huolehdittava työpisteen riittävästä ilmanvaihdosta. Mikäli mahdollista, 

tämä tulisi toteuttaa käyttämällä kohdepoistoa.

Henk.koht, suojatoimenpiteet                  

Hygienia : 

 
 
  

Silmien ja kasvojen suojaus
 : 

 
 
 
 

Ihonsuojaus  

Käsien suojaus 

 

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

Hyväksytyn standardin mukaista silmäsuojausta on käytettävä, kun riskiarviointi  
osoittaa sen tarpeelliseksi. Jos altistuminen roiskeille, sumulle, kaasulle tai pölylle 
on mahdollista, käytä seuraavaa suojausta, ellei riskiarviointi osoita korkeampaa 
suojauksen tarvetta: suojalasit sivusuojilla  (EN 166) 

Mikään yksittäinen käsinemateriaali tai materiaaliyhdistelmä ei rajoittamattomasti suojaa ihoa yksittäiseltä 
kemikaalilta tai kemikaalien yhdistelmältä. Käsineiden läpäisyajan tulee olla pidempi kuin tuotteen loppukäyttöaika. 
Noudata valmistajan käsineiden käyttö-, säilytys-, huolto- ja vaihto-ohjeita. Käsineet tulee vaihtaa 
säännöllisesti ja aina jos materiaali on vahingoittunut. Varmista, että käsine on ehjä ja että sitä on 
säilytetty/ käytetty oikealla tavalla. Fyysinen/kemiallinen vahingoittuminen sekä vääränlainen huolto 
voivat heikentää käsineiden toimivuutta. Suojavoiteet voivat auttaa suojaamaan kemikaalille alttiina 
olevia ihoalueita, mutta niitä ei saa käyttää, jos kemikaalia on jo joutunut iholle. 
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Käsineet : Kun on kyseessä pitempiaikainen tai toistuva käyttö käsinesuositus on 
seuraavanlainen: 

 

 
 
 
 
 
 
 

          Kehonsuojaus
 :

> 8 tuntia (läpäisyaika): nitriilikumikäsineet (0.5mm).                 

Suositukset käsinetyyppeihin on saatu lähteestä 

EN 374-3: 2003 

Käyttäjän tulee itse tarkistaa, että käsine on sopiva tämän tuotteen käsittelyyn ja 
varmistaa että valinnassa on otettu huomioon käyttöolosuhteet, jotka on määritelty 
käyttäjän riskiarviossa. 

Henkilösuojaimet valitaan tehtävän työn ja siihen liittyvien riskien mukaisesti. 
Valinnan hyväksyy asiantuntija ennen aineen käsittelyä. Suositeltavaa on käyttää 
joko haalareita tai pitkähihaista paitaa. (EN 467) 

Muu ihonsuojaus :  Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisäsuojat valitaan suoritettavien toimenpiteiden ja 
mahdollisten riskien perusteella. Niiden tulee olla asiantuntijan hyväksymät. 

  Hengityksensuojaus  : Valitse hengityssuojain riskin ja mahdollisen altistuksen perusteella soveltuvan 
standardin tai sertifikaatin mukaisesti. Suojaimia on käytettävä 
hengityksensuojaukselle laaditun ohjelman mukaisesti, jotta varmistetaan 
suojainten sopivuus, käyttökoulutus ja muut käyttöön liittyvät tärkeät näkökohdat. 
Suositeltavia: orgaaninen höyry (tyyppi A) sekä hiukkassuodatin (EN140). 

  Ympäristöaltistumisen      

          torjuminen 

:  Tuuletuksesta tai työprosessin välineistä johtuvat päästöt tulee tarkistaa, jotta 
varmistetaan, että ne ovat ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisia. Joskus on 
tarpeen tehdä muutoksia kaasupesureihin, suodattimiin tai prosesseihin, jotta 
päästöt saadaan hyväksyttävälle tasolle. 

 

 
9.1 Tiedot koskien fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia                                              

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 
:. <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 altistuessaan pitkäaikaisesti avotulelle tai kovalle 
kuumuudelle.

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] 

:  1.4 - 1.42 

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

 
 
  : Tietoja ei saatavilla. 
  : Tietoja ei saatavilla

Hajoamislämpötila  : Tietoja ei saatavilla. 

KOHTA 9: Fyysiset ja kemialliset ominaisuudet 
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Viskositeetti :  Dynaaminen (huoneenlämpö): 2,400mPa·s 

Räjähtävyys : 

Hapettavuus : 

 
9.2 Muut tiedot 

Ei lisätietoja. 

Ei sovelleta. 

Ei sovelleta. 

 

 
10.1 Reaktiivisuus : Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tämän tuotteen tai sen  

   ainesosien suhteen. 

 

10.2 Kemiallinen stabiilisuus : Stabiili normaaleissa varastointi- ja käyttöolosuhteissa (katso 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 myrkyllisiä kaasuja, 
kuten CO, CO2 sekä savua.

 

 
11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 

 

Välitön myrkyllisyys 

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

Akuutit myrkyllisyysarviot :     Tietoja ei saatavilla. 

Ärsytys/Korroosio   

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  

Iho : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 

Hengitettynä : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 

Perimää vaurioittava      : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset:: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 

Teratogeeninen vaikutus       : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 

 
 

 
 

         Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen 

  Tietoja ei saatavilla. 

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen 

Tietoja ei saatavilla. 

Aspiraatiovaara 

Tietoja ei saatavilla. 

Viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset lyhyt- ja pitkäaikaisesta 

altistumisesta    

Lyhytaikainen altistuminen 

Mahdolliset välittömät vaikutukset       : ei tiedossa  

Mahdolliset viivästyneet vaikutukset    : ei tiedossa 

Pitkäaikainen altistus 

Mahdolliset välittömät vaikutukset        : ei tiedossa                 
Mahdolliset viivästyneet vaikutukset     :ei tiedossa 

  
 

 
 

 

 

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset 

Tietoja ei saatavilla. 

Johtopäätös/Yhteenveto                           

Yleistä                    

Syöpää_aiheuttavat  

: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 

:  Ei tiedossa olevia merkittäviä vaikutuksia tai vaaroja. 

:  Ei tiedossa olevia merkittäviä vaikutuksia tai vaaroja. 

Perimää vaurioittava :  Ei tiedossa olevia merkittäviä vaikutuksia tai vaaroja. 

Teratogeeninen vaikutus :  Ei tiedossa olevia merkittäviä vaikutuksia tai vaaroja. 

Kehitysvaikutukset 

Hedelmällisyysvaiku-

tukset

:  Ei tiedossa olevia merkittäviä vaikutuksia tai vaaroja. 

:  Ei tiedossa olevia merkittäviä vaikutuksia tai vaaroja. 

 

Muut tiedot : Tietoja ei saatavilla. 

12.1 Myrkyllisyys 

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

 

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

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

 
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus 

Johtopäätökset/Yhteenveto : Tuotteen biohajoavuutta ei ole testattu. Saatavilla olevien tietojen perusteella 
luokituskriteerit eivät täyty. 

 

12.3 Biokertyvyys 

Tietoja ei saatavilla. 
 
 

12.4 Liikkuvuus 
maaperässä 

Maaperä/vesi-

kerroin (KOC) 

Kulkeutuvuus 

 

 
: Tietoja ei saatavilla. 

 
                                                                                                                                             
: Haihtumaton. 

Frenchic Chalk Wall Paint 

  



Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 
mukaisesti muutettuna 

 

 

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 

 
 

 
’  

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset  

PBT :    Ei sovellettavissa. 

vPvB:   Ei sovellettavissa. 

 

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 se on minimoitava aina, kun mahdollista. Tämän 
tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on noudatettava 
ympäristö- ja jätelakia sekä mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia. Yli 
jäävien ja kierrätyskelvottomien tuotteiden hävittämisessä on käytettävä valtuutettua 
jätehuoltoyritystä. Jätettä ei saa käsittelemättä hävittää viemäriin, jollei se täytä 
viranomaisten vaatimuksia kaikilta osin. 

Vaarallinen jäte : 

Tuotteen hävittämisestä : 

Tuotteen toimittajan nykyisen tiedon mukaan tätä tuotetta ei pidetä EU:n 
päätöksessä 2008/98/EY määriteltynä vaarallisena jätteenä.  

Estä aineen pääsy viemäreihin ja vesistöihin. Hävitetään noudattaen kaikkia paikallisia 
ja kansallisia määräyksiä.Jos tuote sekoitetaan muiden jätteiden kanssa, alkuperäinen 
jätekoodi ei välttämättä päde ja soveltuva koodi tulisi antaa. Lisätietoja saat 
paikalliselta jätteenkäsittelyviranomaiselta. 

Eurooppalainen jäteluettelo (EWC) 

Kun 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 aina, kun mahdollista. Pakkaukset 
tulisi kierrättää. Polttaminen tai kaatopaikka tulee kyseeseen vain, mikäli kierrätys 
ei ole mahdollista. 

Tuotteen hävittämisestä : Tyhjien säiliöiden luokitteluun tulee hakea neuvoa asianmukaiselta jätteenkäsittely-
viranomaiselta käyttäen tämän käyttöturvallisuustiedotteen tietoja. Tyhjät 
pakkaukset tulee hävittää tai kunnostaa. Mikäli pakkauksessa on edelleen maalia, 
se hävitetään noudattaen paikallisia ja kansallisia määräyksiä. 

  Erityiset varotoimenpiteet : Aine ja pakkaus tulee hävittää turvallisesti. Tyhjissä tuotepakkauksissa saattaa olla 
tuotejäämiä. Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä, vuotoa ja pääsyä maaperään, 
vesistöihin ja viemäreihin. 

 

KOHTA: 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 

- - - - 
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Frenchic Chalk Wall Paint 

KOHTA 14: Kuljetustiedot  

14.4 
Pakkausryhmä 

- - - - 

14.5 

Ympäristövaarat 

Nro Nro Nro Nro 

Lisätietoja. - - - - 

 

14.6 Erityisiä varotoimia 
käyttäjälle 

: Kun käyttäjän tiloissa kuljetetaan näitä tuotteita, pakkausten tulee olla suljettuna, 
pystyasennossa ja hyvin kiinnitettyinä. Tuotetta kuljettavien henkilöiden tulee 
tietäämiten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa. 

 
 

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

lainsäädäntö                                                                                                                                         

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)Liite XIV – Luvanvaraisten aineiden luettelo 

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. 

VOC-direktiivi : Tuote kuuluu direktiivin 2004/42/EY piiriin. Lisätietoja tuote-etiketistä ja/tai 
teknisestä tiedotteesta. 

Käyttövalmiin seoksen 
VOC-pitoisuus 

: IIA/a. Mattamaali sisäseinien ja -kattojen käsittelyyn (kiilto <25@60°). EU:n raja-
arvo tälle tuotteelle: 30g/l (2010). 
Tuote sisältää enintään 5 g/l VOC-aineita. 

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

Otsonikerrosta heikentävät aineet (1005/2009/EU) 

Ei luetteloitu. 

Ilmoitettu ennakkosuostumus (PIC) (649/2012/EU) 

Ei luetteloitu. 

Seveso-direktiivi 

Tätä tuotetta ei valvota Seveso-direktiivin alaisuudessa.  

Kansalliset määräykset 

 
 
 

 
Viitteet : 

 
 

Kansainväliset määräykset 

Tämä käyttöturvallisuustiedote ei sisällä käyttäjän omaa työpaikan riskiarviointia, jonka 
vaatimukset löytyvät työsuojelulainsäädännöstä. Kansalliset työsuojelumääräykset 
koskevat tämän tuotteen työkäyttöä. 

 

EH40/2005 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. 

Sopimus kemiallisista aseista Luettelo I, II & III Kemikaalit 

Ei luetteloitu. 

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 
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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 10 00 

Kansainväliset  luettelot 

Kansalliset luettelot 

Australia :  Ei määritelty. 

Kanada :  Ei määritelty. 

Kiina : Kaikki ainesosat on luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta. 

Japani : Japanin luettelo (ENCS): Ei määritelty. 

      Japanin luettelo (ISHL): Ei määritelty. 

Malesia :  Ei määritelty. 

Uusi-Seelanti :  Ei määritelty. 

Filippiinit :  Ei määritelty. 

Etelä-Korea :  Ei määritelty. 

Taiwan : Kaikki ainesosat on luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta. 

Turkki : Ei määritelty. 

Yhdysvallat : Ainakin yksi ainesosa on luetteloimaton. 

 

15.2 Kemikaalitur-
vallisuusarviointi 

: Ei ole tehty. 

 

 

Ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta. 

Lyhenteet :   ATE = välittömän myrkyllisyyden arvio 
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 
[asetus (EU) nro 1272/2008]  
DMEL = Johdettu vähimmäisvaikutustaso            
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso 
 
RRN = REACH Rekisteröintinumero 
vPvB =Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä 

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

Luokitus Perustelu 

Ei luokiteltu.  

Lyhennettyjen H-lausekkeiden täydellinen teksti (kohdat 2 ja 3) 

Lyhennettyjen H-
lausekkeiden täydellinen 
teksti 

Luokitusten täydelliset 
tekstit [CLP/GHS] 

:   Ei sovelleta. 

 
:   Ei sovelleta. 

Julkaisupäivä : 25/08/2017 

Frenchic Chalk Wall Paint 

 

KOHTA 16: Muuta 



Julkaisupvä/Tarkistuspvä : 24/08/2017 Aiempi julkaisupvä 
issue 

: 27/07/2017 Versio : 1.112 112/1
2 

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 
mukaisesti muutettuna 

Frenchic Chalk Wall Paint 

KOHTA 16: Muuta 

 

 

Julkaisu-/ 
Tarkistuspvm 
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Versio 
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: 1.01 
 
Huomautus lukijalle:

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 tavarantoimittajalta saatuja 
kirjallisia käyttöohjeita. Koska tässä tiedotteessa määrittelemättömät käyttötavat eivät ole tavarantoimittajan 
valvonnan piirissä, käyttäjä on itse vastuussa siitä, että asiaankuuluvan lainsäädännön vaatimukset 
täyttyvät. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei sisällä käyttäjän omaa työpaikan riskiarviointia, joka on 
vaatimuksena muussa työsuojelulainsäädännössä. 


