Käyttöturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti (REACH)
bbb

MB ActiveCleaner
Version numero: 1.0

Ensimmäinen versio: 04.05.2020

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1

1.2

Tuotetunniste
Kauppanimi

MB ActiveCleaner

Rekisteröintinumero (REACH)

Ei merkityksellinen (seos).

CAS-numero

ei merkityksellinen (seos)

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Merkitykselliset tunnistetut käytöt

1.3

Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Novosan Oy
Tikkurikuja 1
00750 Helsinki
Suomi

1.4

Ilman mitään puhdistusainetta

Puhelin: +358-9-4789 2231
sähköposti: asiakaspalvelu@novosan.fi

Hätäpuhelinnumero
Kuten yllä tai lähin myrkytietokeskus.

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1

Aineen tai seoksen luokitus
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukainen luokitus
Seos ei täytä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 luokittelun kriteereitä.

2.2

Merkinnät
Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti
Huomiosana

Ei vaadita.

Varoitusmerkit

Ei vaadita.

Vaarallisuutta koskevat lisätiedot
EUH210

2.3

Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä.

Muut vaarat
Muuta tietoa ei ole saatavilla.
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tämä seos ei sisällä PBT- tai vPvB-aineiksi arvioituja aineita.
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1

Aineet
Ei merkityksellinen (seos).

3.2

Seokset

seoksen kuvaus
vesiliuos

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleiset huomautukset
Kaikissa epävarmoissa tapauksissa tai kun oireet eivät hellitä, saatettava lääkärin hoitoon.
Jos ainetta on hengitetty
Anna raitista ilmaa.
Jos ainetta on joutunut iholle
Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
Jos ainetta on joutunut silmään
Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan.
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
Jos ainetta on nielty
Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa.
Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
Huomautuksia lääkärille
Ei ole.

4.2

Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Näitä tietoja ei ole saatavilla.

4.3

Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei ole.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1

Sammutusaineet
Soveltuvat sammutusaineet
mukauta palontorjuntatoimenpiteet ympäristöön

5.2

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Vaaralliset hajoamistuotteet: Kohta 10.
Vaaralliset palamistuotteet
typen oksidit (NOx)
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5.3

Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä.
Sammutusvesiä ei saa päästää viemäreihin tai vesistöihin.
Kerää saastunut sammutusvesi erikseen.
Sammuta palo kohtuullisen välimatkan päästä tavanomaisin varotoimin.
Palomiesten erityiset suojavarusteet
Käytä kannettavaa hengityksensuojainta

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1

Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Muu kuin pelastushenkilökunta
Tuuleta tapahtuma-alue.
Asianmukaisten suojavarusteiden käyttäminen (myös käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 8 mainitut henkilönsuojaimet), jotta ehkäistään kosketus ihon, silmien ja omien vaatteiden kanssa;.
Pelastushenkilökunta
Käytettävä hengityksensuojainta, jos alttiina pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/ suihkeen hengittämiselle.

6.2

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Estä pääsy viemäreihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperään.
Pidätä saastunut pesuvesi ja poista se.

6.3

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Ohjeet päästön puhdistamiseksi
Valumat on kerättävä.
Imevä materiaali (esimerkiksi hiekka, kieselguhr, happoa sitova aine, yleissidonta-aine, sahajauho).
Soveltuvat suojarakenteet
Käytä imukykyistä materiaalia.
Mahdolliset vuotoihin ja päästöihin liittyvät tiedot
Laita soveltuviin säiliöihin jätehuoltoa varten.
Tuuleta tapahtuma-alue.

6.4

Viittaukset muihin kohtiin
Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5.
Henkilökohtainen suojavarustus: katso kohta 8.
Yhteensopimattomat materiaalit: katso kohta 10.
Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat: katso kohta 13.
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KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1

Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Varottava kemikaalin joutumista silmiin.
Vältettävä höyryn/sumun hengittämistä.
Toimenpiteet aerosolien ja pölyn muodostumisen ja tulipalon estämiseksi
Käytä paikallista ja yleistä ilmanvaihtoa.
Erityishuomiot/tiedot
Ei ole.
Toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi
Vältettävä päästämistä ympäristöön.
Ohjeet yleisestä työhygieniasta
Syöminen, juominen ja tupakointi on kielletty työskentelyalueilla.
Kädet on pestävä käytön jälkeen.
Suositellaan ennalta ehkäisevää ihon suojausta (suojavoiteet ja -öljyt).
Saastunut vaatetus ja suojavarusteet on riisuttava ennen ruokailutiloihin menoa.

7.2

Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet
Syttyvyyteen liittyvät vaarat
Ei ole.
Yhteensopimattomat aineet tai seokset
Yhteensopimattomat materiaalit: katso kohta 10.
Suojeltava ulkoisilta altistuksilta, kuten
pakkanen
Muiden ohjeiden huomioiminen
Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
Ilmanvaihdon vaatimukset
Riittävä ilmanvaihto.
Soveltuvat pakkaustavat
Säilytä alkuperäispakkauksessa.

7.3

Erityinen loppukäyttö
Ei tietoa saatavilla.
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KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1

Valvontaa koskevat muuttujat
Tietoja ei saatavilla.

8.2

Altistumisen ehkäiseminen
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Yleinen ilmanvaihto.
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet (henkilösuojaimet)
Silmien tai kasvojen suojaus
Käytettävä silmien-tai kasvonsuojainta.
Käsien suojaus
Suojaavat käsineet
Materiaali

Materiaalin paksuus

Käsinemateriaalin läpäisyaika

näitä tietoja ei ole saatavilla

näitä tietoja ei ole saatavilla

näitä tietoja ei ole saatavilla

Käytettävä sopivia suojakäsineitä.
Kemikaaleja läpäisemättömät suojakäsineet, jotka testattu EN 374 mukaan.
Tarkista tiiviys/läpäisemättömyys ennen käyttöä.
Jos käsineitä käytetään uudelleen, ne on puhdistettava ennen riisumista ja säilytettävä hyvin tuuletettuina.
Erityiskäytössä on suositeltavaa tarkistaa edellä mainittujen suojaavien käsineiden kemikaalien kestävyys yhdessä käsineiden toimittajan kanssa.
Hengityksensuojaus
Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön.
Tyyppi: A-P2 (yhdistelmäsuodattimet hiukkasia sekä orgaanisia kaasuja ja - höyryjä vastaan, värikoodi:
ruskea/valkoinen).
Ympäristöaltistumisen torjuminen
Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.
Estä pääsy viemäreihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperään.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Ulkonäkö
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Fysikaalinen olomuoto

nestemäinen

Muoto

neste

Väri

vaaleanpunainen

Haju

miellyttävä

Hajukynnys

näitä tietoja ei ole saatavilla
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Muut turvatekniset tunnusluvut
pH-arvo

7

Sulamis- tai jäätymispiste

näitä tietoja ei ole saatavilla

Kiehumispiste ja kiehumisalue

näitä tietoja ei ole saatavilla

Leimahduspiste

ei sovellu

Haihtumisnopeus

näitä tietoja ei ole saatavilla

Syttyvyys (kiinteä aine, kaasu)

merkityksetön
(neste)

Räjähdysrajat
Alempi räjähdysraja (LEL)

näitä tietoja ei ole saatavilla

Ylempi räjähdysraja (UEL)

näitä tietoja ei ole saatavilla

Höyrynpaine

näitä tietoja ei ole saatavilla

Tiheys

näitä tietoja ei ole saatavilla

Höyryntiheys

näitä tietoja ei ole saatavilla

Suhteellinen tiheys

näitä tietoja ei ole saatavilla

Liukoisuus (liukoisuudet)
Vesiliukoisuus

sekoittuu sekoitussuhteesta riippumatta

Jakautumiskerroin
n-oktanoli/vesi (log KOW)

näitä tietoja ei ole saatavilla

Itsesyttymislämpötila

näitä tietoja ei ole saatavilla

Kiinteiden aineiden suhteellinen
itsesyttymislämpötila

merkityksetön

Hajoamislämpötila

näitä tietoja ei ole saatavilla

(Neste)

Viskositeetti

9.2

Kinemaattinen viskositeetti

näitä tietoja ei ole saatavilla

Dynaaminen viskositeetti

näitä tietoja ei ole saatavilla

Räjähtävyys

ei räjähtävää

Hapettavuus

ei saa luokitella hapettavaksi

Muut tiedot
Ei ole
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1

Reaktiivisuus
Tämä aines ei ole reaktiivinen normaaleissa ympäristöolosuhteissa.

10.2

Kemiallinen stabiilisuus
Aines on stabiili, kun sitä varastoidaan ja käsitellään tavanomaisissa ja ennakoiduissa ympäristön lämpötila- ja paineolosuhteissa.

10.3

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.

10.4

Vältettävät olosuhteet
Erityisesti vältettäviä käyttöolosuhteita ei ole.

10.5

Yhteensopimattomat materiaalit
Muuta tietoa ei ole saatavilla.

10.6

Vaaralliset hajoamistuotteet
Tunnettuja ja kohtuullisesti ennakoitavia vaarallisia hajoamistuotteita, joita syntyy käytön, varastoinnin, päästöjen ja kuumentamisen aikana, ei tunneta.
Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1

Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
Luokitusmenettely
Jollei toisin mainita, luokitus perustuu:
Seoksen ainesosat (yhteenlaskukaava).

Luokitus GHS (1272/2008/EY, CLP) mukaisesti
Seos ei täytä asetuksen (EY) N:o 1272/2008 luokittelun kriteereitä.
Välitön myrkyllisyys
Vaaroja ei kyetty luokittelemaan asianmukaisesti, koska:
Tiedot puuttuvat, ovat epäluotettavat tai luotettavat mutta luokitukseen riittämättömät.
Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
Ei saa luokitella iholle syövytys-/ärsytysvaaralliseksi.
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
Ei saa luokitella vakavan silmävaurion aiheuttavaksi.
Ihon herkistyminen
Vaaroja ei kyetty luokittelemaan asianmukaisesti, koska:
Tiedot puuttuvat, ovat epäluotettavat tai luotettavat mutta luokitukseen riittämättömät.
Hengitysteiden herkistyminen
Vaaroja ei kyetty luokittelemaan asianmukaisesti, koska:
Tiedot puuttuvat, ovat epäluotettavat tai luotettavat mutta luokitukseen riittämättömät.
Suomi: fi
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Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset
Vaaroja ei kyetty luokittelemaan asianmukaisesti, koska:
Tiedot puuttuvat, ovat epäluotettavat tai luotettavat mutta luokitukseen riittämättömät.
Syöpää aiheuttavat vaikutukset
Vaaroja ei kyetty luokittelemaan asianmukaisesti, koska:
Tiedot puuttuvat, ovat epäluotettavat tai luotettavat mutta luokitukseen riittämättömät.
Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Vaaroja ei kyetty luokittelemaan asianmukaisesti, koska:
Tiedot puuttuvat, ovat epäluotettavat tai luotettavat mutta luokitukseen riittämättömät.
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Vaaroja ei kyetty luokittelemaan asianmukaisesti, koska:
Tiedot puuttuvat, ovat epäluotettavat tai luotettavat mutta luokitukseen riittämättömät.
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Vaaroja ei kyetty luokittelemaan asianmukaisesti, koska:
Tiedot puuttuvat, ovat epäluotettavat tai luotettavat mutta luokitukseen riittämättömät.
Aspiraatiovaara
Ei saa luokitella aspiraatiovaaran aiheuttavaksi.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1

Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesieliöille (välitön)
Koko seosta koskevat testitulokset puuttuvat.
Myrkyllisyys vesieliöille (krooninen)
Koko seosta koskevat testitulokset puuttuvat.

12.2

Pysyvyys ja hajoavuus
Biohajoaminen
Tietoja ei ole saatavilla.
Pysyvyys
Tietoja ei ole saatavilla.

12.3

Biokertyvyys
Koko seosta koskevat testitulokset puuttuvat.

12.4

Liikkuvuus maaperässä
Tietoja ei ole saatavilla.

12.5

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tämä seos ei sisällä PBT- tai vPvB-aineiksi arvioituja aineita.
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12.6

Muut haitalliset vaikutukset
Tietoja ei ole saatavilla.

Huomautuksia
Wassergefährdungsklasse, WGK (vesivaaraluokka): 1

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1

Jätteiden käsittelymenetelmät
Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/kansainvälisten määräysten mukaisesti.
Jäteveteen laskemista koskevat tiedot
Ei saa tyhjentää viemäriin.
Säiliöiden/pakkausten jätteenkäsittely
Kokonaan tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrättää.
Käsittele saastuneita pakkauksia samoin, kuin itse ainettakin.

Huomautuksia
Huomioi kansalliset tai alueelliset määräykset.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1

YK-numero

ei ole kuljetussäännösten alainen

14.2

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

-

14.3

Kuljetuksen vaaraluokka

-

14.4

Pakkausryhmä

-

14.5

Ympäristövaarat

-

14.6

Erityiset varotoimet käyttäjälle

-

14.7

Kuljetus irtolastina MARPOL -sopimuksen II
liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti

-

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1

Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö
Sovellettavat Euroopan unionin (EU) säännökset
Luvanvaraisten aineiden luettelo (REACH, liite XIV) / SVHC - ehdokasluettelo
Ainesosia ei ole lueteltu.

Seveso-direktiivi
Soveltamisehtoa ei ole.
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Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja
elektroniikkalaitteissa - liite II
Ainesosia ei ole lueteltu.

Asetus 166/2006/EY epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan eurooppalaisen
rekisterin perustamisesta (PRTR)
Ainesosia ei ole lueteltu.
Asetus 648/2004/EY puhdistus- ja pesuaineista
Sisältöä koskevat merkinnät
Paino-%

Ainesosat

<5%

anioniset pinta-aktiiviset aineet
ionittomat pinta-aktiiviset aineet
hajusteet

Direktiivi 2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista (WFD)
Ainesosia ei ole lueteltu.

Asetus 98/2013/EU räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä
Ainesosia ei ole lueteltu.

Asetus 1005/2009/EY otsonikerrosta heikentävistä aineista
Ainesosia ei ole lueteltu.

Asetus 649/2012/EU vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista (PIC)
Ainesosia ei ole lueteltu.

15.2

Kemikaaliturvallisuusarviointi
Toimittaja ei ole tehnyt tätä seosta koskevaa kemikaaliturvallisuusarviointia.
Tämän seoksen aineiden kemikaaliturvallisuusarviointeja ei ole suoritettu.

KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhenteet ja akronyymit

Suomi: fi

Lyh.

Kuvaukset käytetyistä lyhenteistä

ADN

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures, European agreement concerning the international carriage of dangerous goods
by inland waterways (vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista tehty eurooppalainen sopimus)

ADR

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Eurooppalainen sopimus kansainvälisistä vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista)

CAS

Chemical Abstracts Service (ylläpitää kaikkein kattavinta kemiallisten aineiden luetteloa)

CLP

Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (Classification, Labelling and Packaging)
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Lyh.

Kuvaukset käytetyistä lyhenteistä

DGR

Vaarallisten aineiden kuljetussäännöt (ks. IATA/DGR)

GHS

Yhdistyneiden kansakuntien kehittämä "yhdenmukaistettu kemikaalien luokittelu- ja merkintäjärjestelmä"

IATA

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto (IATA)

IATA/DGR

Vaarallisten aineiden kuljetussäännöt (DGR) ilmakuljetuksille (IATA)

IMDG

Kansainvälisiä vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva säännöstö (International Maritime Dangerous Goods Code)

MARPOL

Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä (lyh. "Marine Pollutant")

PBT

Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset)

RID

Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Kansainväliset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat säännöt)

SVHC

Erityistä huolta aiheuttava aine

vPvB

Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä

Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet
Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (Classification, Labelling and Packaging).
Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH) 2015/830/EU muutoksineen.
Vaarallisten aineiden maa- ja vesikuljetukset (ADR/RID/ADN).
Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva säännöstö (IMDG).
Vaarallisten aineiden kuljetussäännöt (DGR) ilmakuljetuksille (IATA).

Luokitusmenettely
Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet.
Terveydelle aiheutuvat vaarat.
Ympäristövaarat.
Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelmä (yhteenlaskukaava).
Käyttöturvallisuustiedotteesta vastaava henkilö

C.S.B. GmbH
Düsseldorfer Str. 113
47809 Krefeld, Germany

Puhelin: +49 (0) 2151 - 652086 - 0
Telefaksi: +49 (0) 2151 - 652086 - 9
Sähköposti: info@csb-online.de
Verkkosivusto: www.csb-online.de

Vastuuvapauslauseke
Nämä tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme.
Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu ja tarkoitettu ainoastaan tätä tuotetta varten.
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