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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot  
   
1.1  Tuotetunniste  
     Lacq Krijtverf wit   (6470)  

 

1.2  Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella  
   Relevantit tunnistetut käytöt  
   Tuotekategoriat [PC]  
   PC9A - Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet  
1.3  Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot  

   Toimittaja (valmistaja/maahantuoja/yksinedustaja/jatkokäyttäjä/kauppias)  
  Vliegenthart B.V.  

 

   Katu :   Zuiderhavenweg 42  
   Postinumero/paikkakunta :   4004 JJ   TIEL  
   Puhelin :   +31 (0)344 63 33 36  
   Telefax :   +31 (0)344 63 16 16  
1.4  Hätäpuhelinnumero  
     +31 (0)344 63 33 36  

 

   
KOHTA 2: Vaaran yksilöinti  
   
2.1  Aineen tai seoksen luokitus  
   Luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti  
   Ei  
2.2  Merkinnät  
   Tunnusmerkintä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti  
   Turvalausekkeet  
   P102  Säilytä lasten ulottumattomissa.  
   P103  Lue merkinnät ennen käyttöä.  
   P101  Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.  
   P273  Vältettävä päästämistä ympäristöön.  
   P301  JOS KEMIKAALIA ON NIELTY:  
   Tiettyjen seosten lisämerkintöjä koskevat erityissäännöt  
   EUH208  Sisältää 1,2-BENTSISOTIATSOL-3(2H)-ONI. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.  
2.3  Muut vaarat  
   Ei  
   
KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista  
   
3.2  Seokset  
   Vaaralliset aineosat  
   Ei  
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3.3  Lisäohjeet  
   kaikki tämän seoksen ainesosat on (esi)rekisteröity REACH-asetuksen mukaisesti.  
   
KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet  
   
4.1  Ensiaputoimenpiteiden kuvaus  

   
Yleiset tiedot  

  
Epävarmassa tilanteessa tai jos oireita esiintyy, on kysyttävä lääkärin neuvoa. älä koskaan anna mitään suun kautta 
tajuttomalle tai krampeista kärsivälle henkilölle.  

 

   Hengitettynä  
  hengitysvaikeuksissa tai hengityksen pysähtyessä annettava tekohengitystä.  

 

   Ihokosketuksessa  
  Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vesi ja saippua. Ei saa pestä: Liuottimet/Ohenteet  

 

   
Jos joutunut silmiin  

  
If possible, remove contactlenses. jos ainetta joutuu silmiin, niitä on huuhdeltava välittömästi 10-15 minuutin ajan 
juoksevalla vedellä silmien ollessa auki ja on hakeuduttva silmälääkärille.  

 

   
Nieltynä  

  
Jos ainetta on nielty, suu huuhdeltava runsaalla vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan) ja haettava heti lääkärin apua. 
EI saa oksennuttaa. Pidä rauhallisena.  

 

4.2  Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet  
   Ei tietoja saatavissa.  

4.3  Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat 

ohjeet  
   Ei  
   
KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet  
   
5.1  Sammutusaineet  

   Soveltuva sammutusväline  
  alkoholinkestävä vaahto Sammutusjauhe Hiilidioksidi (CO2) Hiekka Vesisumu  

 

   Soveltumaton sammtusväline  
  Suoravesisuihku  

 

5.2  Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat  

   
Vaaralliset palamistuotteet  

  
Exposure to decomposition products may cause a heath hazard. Exposure to decomposition products may cause a 
heath hazard.  

 

5.3  Palontorjuntaa koskevat ohjeet  

   Erityiset suojaimet tulipalon varalle  
  Tulipalon sattuessa: Käytettävä ympäröivästä ilmasta riippumatonta hengityslaitetta.  

 

5.4  Lisäohjeet  
   Palamisessa muodostuu runsaasti hiilimustaa. Sammutusvettä ei saa päästää viemäriverkostoon eikä vesistöön. 

Käytettävä vesisuihkua henkilösuojaksi ja säiliöiden jäähdyttämiseksi.  
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KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä  
   
6.1  Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa  
   Eristettävä sytytyslähteistä. Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. Käytettävä hengityssuojainta höyryä, pölyä ja 

aerosoleja vastaan. Katso suojatoimenpiteet kohta 7 ja 8.  
6.2  Ympäristöön kohdistuvat varotoimet  
   Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. Kaasua vapautuessa tai sen tunkeutuessa vesistöihin, maaperään tai 

viemäristöön on tehtävä ilmoitus asianomaisille viranomaisille.  
6.3  Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet  

   Puhdistamiseen  
  Materiaalin käsittely kohdan jätenhuolto mukaisesti. Puhdistettava detergenteillä. Vältettävä liuottimia.  

 

6.4  Viittaukset muihin kohtiin  
   Ei  
   
KOHTA 7: Käsittely ja varastointi  
   
7.1  Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet  

   

 
   Turvallisuustoimenpiteet  
   Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8). Ei tarvita erityisiä teknisiä turvallisuustoimenpiteitä. 

Comply with the health and safety at work laws.  

7.2  Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina 
yhteensopimattomuudet  

   Tekniset toimenpiteet ja varastointiehdot  
   Containers which are opened must be carefully resealed and kept upright to prevent leakage. Keep container tightly 

closed. Never use pressure to empty: container is not a pressure vessel. No smoking. Prevent unauthorized access.  
   Vaatimukset varastotiloille ja säiliöille  
   Säytettävä tiiviisti suljettuna. Varastotilan riittävä ilmastointi varmistettava. Rajoita pääsy varastotiloihin.  
   Tiedot yhteisvarastoinnista  

   
Säilytä erillään  

  
Keep away from ignition sources. Keep away from oxidizing agents, from strongly alkaline and strongly acid 
materials. Always keep in containers of same material as the original one. See also instructions on the label. Avoid 
heating and direct sunlight.  

 

7.3  Erityinen loppukäyttö  
   Ei  
   
KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet  
   
8.1  Valvontaa koskevat muuttujat  
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   Ei  
8.2  Altistumisen ehkäiseminen  
   Soveltuvat tekniset ohjauslaitteet  
   Katso kohta 7. Muut toimenpiteet eivät ole tarpeellisia.  
   Henkilökohtaiset suojavarusteet  
   Silmä-/kasvosuojaus  

   

Sangalliset suojalasit, joissa on sivusuojat  
   Ihonsuojaus  

   
Välittömän ihonkosketuksen suojaksi kehonsuojaus (tavallisen työvaatetuksen lisäksi) tarpeellinen. Personal should 
wear antistatic clothings made of natural fiber or of high temperature resistant synthetic fiber. All parts of the body 
should be washed after contact.  

   Käsien suojaus  

   
Long Gloves PVC (Polyvinyylikloridi) PE (polyetyleeni) NR (Luonnonkumi, Luonnonlateksi) => 0.4 mm 

DIN EN 374  
   Hengityksensuojain  
   Hengityksensuojainta tarvitaan: altistumisen raja-arvon ylittyminen Jos tekniset poistoimu- tai tuuletustoimenpiteet 

eivät ole mahdollisia tai riittäviä, käytä hengityssuojainta.  
   
KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet  
   
9.1  Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot  

   
Väri :     valkoinen  
Haju :    ominainen  

 

   Turvallisuutta koskevat perustiedot  

   

Olomuoto :        nestemäinen           
Sulamispiste/sulamisalue :        Tietoja ei saatavilla           
Kiehumispiste ja kiehumisalue :  ( 1013 hPa )       ei määritelty           
Hajoamislämpötila :  ( 1013 hPa )       ei määritelty           
Leimahduspiste :        ei määritelty        CC    
Syttymislämpötila :        ei määritelty           
Alempi räjähdysraja :        ei määritelty           
Ylempi räjähdysraja :        ei määritelty           
Höyrynpaine :  ( 50 °C )    <    1000     hPa       
Vapour Pressure:  ( 20 °C )       2,3     kPa       
Tiheys :  ( 20 °C )    ca.    1,35     g/cm3       
Vesiliukoisuus :  ( 20 °C )       liukenematon           
pH :        ei/ei           
log P O/W :        ei määritelty           
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Viskositeetti :  ( 20 °C )       1200     mPa.s       
Hajukynnys :        ei määritelty           
Haihtumisluku :        ei määritelty           

 

   Hapettavat nesteet :  Ei relevantti.   
 

9.2  Muut tiedot  
   Ei  
   
KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus  
   
10.1  Reaktiivisuus  
   Ei tietoja saatavissa.  
10.2  Kemiallinen stabiilisuus  
   Ei tietoja saatavissa.  
10.3  Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus  
   Ei tietoja saatavissa.  
10.4  Vältettävät olosuhteet  
   Stable under recommended storage and handling conditions(See section 7 and 8).  
10.5  Yhteensopimattomat materiaalit  
   Keep away from oxidizing agents, strongly alkaline and strongly acid materials in order to avoid exothermic reactions.  
10.6  Vaaralliset hajoamistuotteet  
   When exposed to high temperatures may produce hazardous decomposition products such as carbon monoxide and 

dioxide, smoke, oxides of nitrogen.  
   
KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot  
   
11.1  Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista  
   Akuutit vaikutukset  
   Akuutti inhaloitu toksisuus  
   Parametri :  LC50  
   Altistumistapa :  Hengittäminen  
   Laji :  Rotta  
   Vaikuttava annos :  99,6 mg/l  
   Fototoksisuus  
   Lisäohjeet  
   According to known data, also after prolonged contact, no hazard to health has occured  
11.5  Muut tiedot  
   Lausunto on johdettu yksittäisten komponenttien ominaisuuksista.  
   
KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle  
   
12.1  Myrkyllisyys  
   Ei tietoja saatavissa.  
12.2  Pysyvyys ja hajoavuus  
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   Ei tietoja saatavissa.  
12.3  Biokertyvyys  
   Ei tietoja saatavissa.  
12.4  Liikkuvuus maaperässä  
   Ei tietoja saatavissa.  
12.5  PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset  
   Ei tietoja saatavissa.  
12.6  Muut haitalliset vaikutukset  
   Ei tietoja saatavissa.  
12.7  Ekotoksikologista lisätietoa  
   Muut tiedot  
   tuotetta ei saa päästää vesistöön ilman esikäsittelyä (biologinen vedenpuhdistuslaitos).  
   
KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat  
   
13.1  Jätteiden käsittelymenetelmät  
   Tuotteen/pakkauksen hävittäminen  
   Jätteenkäsittelymahdollisuudet  

   

Asianmukainen hävittäminen / Pakkaus  

  

Saastuneet pakkaukset on tyhjennettävä täydellisesti, ja voidaan käyttää uudelleen vastaavan puhdistuksen jälkeen. 
The generation of waste should always as far as possible be avoided, or be limited to a minimum. Disposal of this 
product, solutions and any by-products should at all times be in accordance with applicable legislation in the field of 
environmental protection and waste disposal legislation and any other regional or local regulations.  

 

   
KOHTA 14: Kuljetustiedot  
   
14.1  YK-numero  
   Ei vaarallisia tuotteita kuljetussääntöjen kannalta.  
14.2  Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi  
   Ei vaarallisia tuotteita kuljetussääntöjen kannalta.  
14.3  Kuljetuksen vaaraluokka  
   Ei vaarallisia tuotteita kuljetussääntöjen kannalta.  
14.4  Pakkausryhmä  
   Ei vaarallisia tuotteita kuljetussääntöjen kannalta.  
14.5  Ympäristövaarat  
   Ei vaarallisia tuotteita kuljetussääntöjen kannalta.  
14.6  Erityiset varotoimet käyttäjälle  
   Ei  
   
KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot  
   

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

ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö  
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   Ei  
15.2  Kemikaaliturvallisuusarviointi  
   Tämän valmisteen aineille ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointeja.  
   
KOHTA 16: Muut tiedot  
   
16.1  Viitteet muutoksesta  
   Ei  
16.2  Lyhenteet ja akronyymit  
   Ei  
16.3  Tärkeät kirjallisuus- ja tietolähteet  
   Ei  

16.4  Seosten ja käytettyjen arviointimetodien luokittelu asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
[CLP] mukaisesti  

   Ei tietoja saatavissa.  
16.5  H- ja EUH-lausekkeiden sanamuoto (Numero ja koko teksti)  
   Ei  
16.6  Koulutusohjeet  
   Make sure that employees are aware of the safety risk. People wearing breathing apparatus must be appropriately 

trained.  
16.7  Muut tiedot  

   
The details in this material safety data sheet satisfy national and EC legislation. We have no knowledge or control over 
the user´s working conditions however. The product may not be used for any purpose other than that specified in 
chapter 1 unless written consent has been obtained. The user is responsible for the observance of all required statutory 
provisions.  

 
Tämän turvallisuustiedotteen tiedot vastaavat pahaan tietämyksemme mukaisia tietoja painamishetkellä. Tietojen on tarkoitus 
antaa teille neuvoja tässä käyttöturvallisuustiedotteessa mainitun tuotteen turvallisesta käsittelystä sitä varastoitaessa, 
työstettäessä, kuljetettaessa ja hävitettäessä. Tietoja ei voida soveltaa muihin tuotteisiin. Jos tuote sekoittuu tai sitä työstetään 
muiden materiaalien kanssa, tai tehdään työstettäessä, ei tämän turvallisuustiedotteen tietoja, jos ei varmasti toisin osoiteta, 
voida soveltaa niin valmistettuun uuteen materiaaliin.  

 
 


