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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tai yrityksen tunnistaminen 
1.1. Tuotetunniste 
Tuotemuoto : seos 
Tuotteen nimi : Inconel 625 

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 
1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut käytöt 
Aineen / seoksen käyttö : 3D-metallitulostuksen raaka-aine 
1.2.2. Käyttämättömät käyttötavat 
Tietoja ei ole saatavilla 

1.3. Turvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 
Yhtiö    
MarkForged, Inc  
 85 Koulu St  
 Watertown MA 02472  
 T: 844-700-1035 (9:00 - 18:00) EST)  
 support@markforged.com  
 www.markforged.com  

 

1.4. Hätäpuhelinnumero 
Hätänumero : +1 703-741-5970 / 1-800-424-9300/ +(358)-942419014 (Chemtrec) 
 

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 
 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus 
Luokittelu Asetuksen (EY) N: o 1272/2008 [CLP] mukaisesti 
Skin Sens. 1 H317   
Vaaraluokkien ja H-lausekkeiden täydellinen teksti: katso kohta 16 
  

 
 

2.2. Merkinnät 
Merkintä Asetuksen (EY) N: o 1272/2008 [CLP] mukaisesti 
Varoitusmerkit (CLP) : 

 
GHS07 

     

Signaalisana (CLP) : Varoitus 
Vaaralausekkeet (CLP) : H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 
Turvalausekkeet (CLP) : P261 - Vältä pölyn, savun hengittämistä. 

 P272 - Saastuneita työvaatteita ei saa päästää pois työpaikalta. 
 P280 - Käytä suojakäsineitä, suojavaatetusta ja silmiensuojainta. 
 P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. 
 P321 - Erityiskäsittely (ks. Tämän SDS: n kohta 4).  
 P333 + P313 - Jos ihoärsytystä tai ihottumaa esiintyy: Hakeudu lääkäriin. 
 P362 + P364 - Riisu saastunut vaatetus ja pese se ennen uudelleenkäyttöä. 
 P501 - Hävitä sisältö / pakkaus vaaralliseen tai erityiseen jätteen keräyspisteeseen 
paikallisten, alueellisten, kansallisten ja / tai kansainvälisten määräysten 
mukaisesti.  

 

 

2.3. Muut vaarat 
Muut vaarat, jotka eivät osoita luokitusta : Altistuminen voi pahentaa aiemmin olemassa olevaa silmää, ihoa tai 

hengityselimiä. Käsittelyn aikana merkittävin altistumisreitti on höyryjen 
hengittäminen (hengitys). Jos höyryjä hengitetään, ne voivat aiheuttaa tilan, joka 
tunnetaan yleisesti metallien savukaasuna ja joilla on oireita, jotka muistuttavat 
influenssaa. Oireet voivat viivästyä 4-12 tuntia ja alkaa äkillisen janoisen alkamisen 
ja makean, metallisen tai epämiellyttävän maun kanssa suussa. Muita oireita voivat 
olla ylempien hengitysteiden ärsytys, jota seuraa yskä ja limakalvojen kuivuus, 
väsymys ja yleinen huonovointisuus. Kuume, vilunväristykset, lihaskipu, lievä tai 
vaikea päänsärky, pahoinvointi, satunnainen oksentelu, liioiteltu henkinen 
aktiivisuus, runsas hikoilu, liiallinen virtsaaminen, ripuli ja uupumus voivat esiintyä. 

https://markforged.com/%3c/a
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Sisältää aineita, jotka ovat palavia pölyjä. Jos tuotetta käsitellään ja pölyä syntyy ja 
ne hajoavat sytytyslähteellä, tämä voi aiheuttaa palavan pölyräjähdyksen. Pidä 
pölytasot mahdollisimman pieninä ja noudata sovellettavia määräyksiä.  

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 
3.1. aineet 
Ei sovellettavissa 
 
 

3.2. seos 
 

 

Nimi Tuotetunniste % Luokittelu Asetuksen (EY) N: o 1272/2008 
[CLP] mukaisesti 

Nikkeli (CAS-nro.) 7440-02-0 
(EY-nro.) 231-111-4 
(EY-indeksinumero) 
028-002-00-7 

35 - 67 Skin Sens. 1, H317  
Carc. 2, H351  
STOT RE 1, H372 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 3, H412 

Kromi (CAS-nro.) 7440-47-3 
(EY-nro.) 231-157-5 

20 - 23 Ei luokiteltu 

Parafiinivahat ja hiilivetyvahat (CAS-nro.) 8002-74-2 
(EY-nro.) 232-315-6 

1 - 11 Ei luokiteltu 

molybdeeni (CAS-nro.) 7439-98-7 
(EY-nro.) 231-107-2 

8 - 10 Ei luokiteltu 

polypropeeni (CAS-nro.) 9003-07-0 
(EY-nro.) 618-352-4 

0,5 - 7 Ei luokiteltu 

Rauta (CAS-nro.) 7439-89-6 
(EY-nro.) 215-168-
2;231-096-4 

<= 5 Ei luokiteltu 

niobium (CAS-nro.) 7440-03-1 
(EY-nro.) 231-113-5 

3 - 4,5 Ei luokiteltu 

Mangaani (CAS-nro.) 7439-96-5 
(EY-nro.) 231-105-1 

<= 0,5 Ei luokiteltu 

pii (CAS-nro.) 7440-21-3 
(EY-nro.) 231-130-
8;240-968-3 

<= 0,5 Ei luokiteltu 

Alumiini (CAS-nro.) 7429-90-5 
(EY-nro.) 231-072-3 
(EY-indeksinumero) 
013-002-00-1 

<= 0,4 Flam. Sol. 1, H228  
Vesi-reagoivat. 2, H261  

Titaani (CAS-nro.) 7440-32-6 
(EY-nro.) 231-142-3 

<= 0,4 Ei luokiteltu 

Grafiitti (CAS-nro.) 7782-42-5 
(EY-nro.) 231-955-3 

<= 0,1 Ei luokiteltu 

Rikki (CAS-nro.) 7704-34-9 
(EY-nro.) 231-722-6 
(EY-indeksinumero) 
016-094-00-1 

<= 0,015 Skin Irrit. 2, H315  
Aquatic Chronic 3, H412 

Fosforielementti (CAS-nro.) 7723-14-0 
(EY-nro.) 231-768-
7;918-594-3 
(EY-indeksinumero) 
015-002-00-7 

<= 0,015 Pyr. Sol. 1, H250  
Acute Tox. 1 (oraalinen), H300  
Acute Tox. 2 (ihon kautta), H310  
Acute Tox. 4 (Hengitys: pöly, sumu), H332  
Skin Corr. 1A, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Aquatic Acute 1, H400 (M = 1000) 
Aquatic Chronic 3, H412 
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Nimi Tuotetunniste % Luokittelu Asetuksen (EY) N: o 1272/2008 
[CLP] mukaisesti 

Maleiinianhydridi (CAS-nro.) 108-31-6 
(EY-nro.) 203-571-6 
(EY-indeksinumero) 
607-096-00-9 

<0,001 Acute Tox. 3 (oraalinen), H301  
Skin Corr. 1B, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Vast. Sens. 1, H334  
Skin Sens. 1, H317  
STOT RE 1, H372 

 

H-lausekkeiden täydellinen teksti: katso kohta 16 
  

4 JAKSO: Ensiaputoimenpiteet  
 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 
Ensiaputoimenpiteet yleensä : Älä koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle henkilölle. Jos tunnet 

huonovointisuutta, hakeudu lääkärin hoitoon (näytä etiketti, jos mahdollista).  
Ensiaputoimenpiteet hengitettynä : Kun ilmenee oireita: mene ulkoilmaan ja tuuleta epäilty alue. Hakeudu lääkärin 

hoitoon, jos hengitysvaikeudet jatkuvat.  
Ensiaputoimenpiteet ihokosketuksen 
jälkeen 

: Poista saastuneet vaatteet. Kierrä kärsineitä alueita vedellä vähintään 15 minuutin 
ajan. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos ärsytys / ihottuma kehittyy tai jatkuu. Jäähdytä 
iho nopeasti kylmällä vedellä sulatetun tuotteen kanssa kosketuksen jälkeen. 
Kiinteän sulan materiaalin poistaminen iholta vaatii lääkärin apua.  

Ensiaputoimenpiteet silmäkosketuksen 
jälkeen 

: Huuhdo huolellisesti vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos niitä 
on ja ne on helppo tehdä. Jatka huuhtelua. Hakeudu lääkärin hoitoon. Kiinteän 
sulan materiaalin poistaminen silmistä vaatii lääkärin apua.  

Ensiaputoimenpiteet nielemisen jälkeen : Huuhtele suu. Älä aiheuta oksentamista. Hakeudu lääkärin hoitoon.  

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä akuutit että viivästyneet 
Oireet / vaikutukset : Ihon herkistyminen. Käsittelyn tai fyysisen muutoksen aikana hiutaleet tai jauhe 

aiheuttavat hengitysteiden, silmien, ihon ärsytystä ja ovat haitallisia. Sula materiaali 
voi vapauttaa myrkyllisiä ja ärsyttäviä huuruja.  

Oireet / vaikutukset hengitettynä : Käsittelyn aikana merkittävin altistumisreitti on pölyn tai höyryjen hengittäminen 
(hengitys). Jos höyryjä hengitetään, ne voivat aiheuttaa tilan, joka tunnetaan 
yleisesti metallien savukaasuna ja joilla on oireita, jotka muistuttavat influenssaa. 
Oireet voivat viivästyä 4-12 tuntia ja alkaa äkillisen janoisen alkamisen ja makean, 
metallisen tai epämiellyttävän maun kanssa suussa. Muita oireita voivat olla 
ylempien hengitysteiden ärsytys, jota seuraa yskä ja limakalvojen kuivuus, väsymys 
ja yleinen huonovointisuus. Kuume, vilunväristykset, lihaskipu, lievä tai vaikea 
päänsärky, pahoinvointi, satunnainen oksentelu, liioiteltu henkinen aktiivisuus, 
runsas hikoilu, liiallinen virtsaaminen, ripuli ja uupumus voivat esiintyä. Saattaa 
aiheuttaa allergisen reaktion herkillä henkilöillä. Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa 
ärsytystä. Nikkelimetallijauhe on hengitettynä epäilty ihmisen syöpää aiheuttava 
aine, ja sen tiedetään aiheuttavan keuhkovaurioita hengitettynä.  

Oireet / vaikutukset ihokosketuksen 
jälkeen 

: Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kosketus höyryjen tai metallijauheen 
kanssa ärsyttää ihoa. Kosketus kuuman, sulan metallin kanssa aiheuttaa 
palovammoja. Pöly voi aiheuttaa ärsytystä ihon taitoksissa tai kosketuksessa 
yhdessä tiukkajen vaatteiden kanssa.  

Oireet / vaikutukset silmäkosketuksen 
jälkeen 

: Metallin käsittelyn aikana. Jauhatuksen ja fyysisen muutoksen aiheuttamat pölyt 
aiheuttavat todennäköisesti silmien ärsytystä. Termisen hajoamisen tai sulan 
materiaalin höyryt voivat ärsyttää silmiä. Mekaaniset vauriot lentävien hiukkasten 
ja haketetun kuonan kautta ovat mahdollisia. Voi ärsyttää silmiä.  

Oireet / vaikutukset nielemisen jälkeen : Nieleminen ei ole mahdollinen altistumisreitti. Nieleminen voi aiheuttaa 
haittavaikutuksia.  
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Krooniset oireet : Ei ole odotettavissa normaaleissa käyttöolosuhteissa. Massiivisessa muodossa ei 
ole vaaraa. Jos se on fyysisesti muuttunut esittämään sulatetusta materiaalista 
viipaleita, nauhoja, pölyjä tai höyryjä: Kromi: Tietyt kuusiarvoiset kromiyhdisteet 
ovat osoittautuneet syöpää aiheuttaviksi työntekijöiden epidemiologisten 
tutkimusten ja eläinkokeiden perusteella. Chromium (VI) -työntekijöissä on todettu 
lisääntynyttä hengityselinsairauksien esiintyvyyttä. Keuhkosyövän esiintyvyys on 
lisääntynyt kromi (VI) -yhdisteille altistuneissa teollisuusyrityksissä. Katso tarkempi 
keskustelu IARC: n määrästä 23. Rautaoksidipölyn toistuva hengittäminen voi 
aiheuttaa sideroosin hyvänlaatuisen tilan. Mangaani: Krooninen altistuminen voi 
aiheuttaa keuhkokudoksen tulehduksen, arpeutua keuhkoihin (keuhkofibroosi). 
Krooninen altistuminen liialliselle mangaanitasolle voi johtaa moniin psykiatrisiin ja 
motorisiin häiriöihin, joita kutsutaan mangaaniksi. Molybdeeni: Kroonista 
altistumista molybdeeniyhdisteille epäillään aiheuttavan syöpää. Yhdisteiden 
tiedetään myös aiheuttavan ärsytystä iholle, silmille ja hengitysteille. Krooninen 
ihokosketus rikkipölyyn on liittynyt päänsärkyyn, huimaukseen, hengitysteiden 
ärsytykseen, hengitysvaikeuksiin, koordinaatiohäiriöihin, kiihtyneeseen pulssiin, 
hypotoniaan, kouristuksiin ja tajuttomuuteen. Usein ihokosketus rikkipölyjen 
kanssa aiheutti pääasiassa ihovaurioita ekseemisten tai haavojen muutosten 
muodossa. Pii: Voi aiheuttaa kroonista keuhkoputkentulehdusta ja hengitysteiden 
kapenevuutta. Toistuvan tai pitkittyneen titaanidioksidipölyn altistumisen 
inhalaation kautta epäillään aiheuttavan hengitysteiden syöpää. Nikkeli: Saattaa 
aiheuttaa dermatiittia, joka tunnetaan nikkelin kutinaa ja suoliston ärsytystä, joka 
voi aiheuttaa häiriöitä, kouristuksia ja tukehtumista. Nikkelimetallijauhe on 
hengitettynä epäilty ihmisen syöpää aiheuttava aine, ja sen tiedetään aiheuttavan 
keuhkovaurioita hengitettynä.  

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskeva ilmoitus 
Jos olet alttiina tai huolissaan, käänny lääkärin puoleen ja huomiota. Jos tarvitset lääkärin neuvoja, pidä tuotesäiliö tai etiketti 
käsillä.  

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet   
5.1. Sammutusaineet 
Sopivat sammutusaineet : Kuiva hiekka; Luokka D: n sammutusaine (metallijauheiden palamista varten). 
Sopimattomat sammutusaineet : Älä käytä vettä, kun sulatettua materiaalia on mukana, voi reagoida voimakkaasti 

tai räjähdysalttiina joutuessaan kosketuksiin veden kanssa. Älä käytä raskasta 
vesivirtaa. Raskaan vesivirran käyttö voi levittää tulta.  

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 
Tulipalovaara : Ei syttyvää. Toimitettaessa tämä tuote ei ole syttyvä, mutta sisältää aineita, jotka 

ovat syttyviä kiinteitä aineita. Jos normaalikäytössä syntyy merkittävää pölyä, pöly 
voi aiheuttaa näitä ominaisuuksia.  

Räjähdysvaara : Itse tuote ei ole räjähtävää, mutta jos pölyä syntyy, ilmaan suspendoituneet 
pölypilvet voivat olla räjähtäviä. 

reaktiivisuus : Stabiili ympäristön lämpötilassa ja normaaleissa käyttöolosuhteissa. Vaarallisia 
reaktioita ei tapahdu normaaleissa olosuhteissa.  

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon 
sattuessa 

: Metallioksidit. Hiilidioksidit (CO, CO  2  ). Hiilivetyjä. Typpioksidit. Rikkioksidit. 
Rikkiyhdisteet. Nikkelin oksidit. Kromioksidit. Raudan oksidit. Molybdeenioksidit. 
Alumiinioksidit. Niobiumoksidit. Formaldehydiä.  

5.3. Neuvoja palomiehille 
Varotoimenpiteet tulipalossa : Ole varovainen taistellessasi mitään kemiallista tulta. 
Palontorjuntaohjeet : Käytä vesisuihkua tai sumua altistettujen säiliöiden jäähdyttämiseksi. Älä hengitä 

höyryjä tulipaloista tai höyryistä hajoamisen aikana.  
Suojaus palontorjunnassa : Älä päästä paloalueelle ilman asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien 

hengityssuojaimet. 
Muita tietoja : Älä lisää vettä sulaan materiaaliin, koska se voi aiheuttaa roiskumista. 

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 
6.1. Henkilökohtaiset varotoimet, suojavarusteet ja hätätilanteet 
Yleiset toimenpiteet : Älä päästä silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältä pölyn hengittämistä. Vältä pölyn 

muodostumista. Jos mahdollista, sulan materiaalin on jähmettynyt luonnollisesti.  
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6.1.1. Muille kuin hätätilanteissa työskenteleville 
Suojavarusteet : Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE). 
Hätätoimenpiteet : Evakuoi tarpeeton henkilöstö. 
6.1.2. Hätätilanteissa 
Suojavarusteet : Asenna puhdistusmiehistö asianmukaisella suojauksella. 
Hätätoimenpiteet : Tuuleta alue. Saapuessaan paikalle ensimmäinen vastaaja odottaa tunnistavan 

vaarallisten aineiden läsnäolon, suojelevat itseään ja yleisöä, turvaavat alueen ja 
pyytävät apua koulutetun henkilöstön avustamisesta heti kun olosuhteet sen 
sallivat.  

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 
Estä pääsy viemäriin ja julkisiin vesistöihin. 

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 
Säilytys : Säilytä ja kerää kaikki kiinteät aineet. Säilytä kiinteät roiskeet asianmukaisilla 

esteillä ja estä siirtyminen ja pääsy viemäriin tai virtauksiin. Vältä pölyn 
muodostumista vuotojen puhdistuksessa.  

Puhdistusmenetelmät : Puhdista roiskeet välittömästi ja hävitä jäte turvallisesti. Jäähdytyksen 
rajoittamiseksi jäähdytä sulaa materiaalia. Hiukkasten ja pölyn osalta: Palauta 
tuote imuroimalla, lapioimalla tai lakaistaan. Käytä pölysuojainta mekaanisesti 
poistettaessa. Siirrä vuotanut materiaali sopivaan säiliöön hävittämistä varten. Ota 
yhteyttä toimivaltaisiin viranomaisiin vuotamisen jälkeen.  

6.4. Viittaus muihin osiin 
Ks. Kohta 8 altistumisen ehkäisemisestä ja henkilökohtaisesta suojauksesta ja kohta 13 hävittämistä koskevista seikoista. 

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 
7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 
Muita vaaroja käsiteltäessä : Sisältää aineita, jotka ovat palavia pölyjä. Jos ne kuivataan ja sen annetaan 

kerääntyä, ne voivat muodostaa palavia pölypitoisuuksia ilmassa, joka voi syttyä ja 
aiheuttaa räjähdyksen. Ota asianmukaiset varotoimet. Lämpöaltistumisvaara 
kosketuksessa sulan tuotteen kanssa.  Sulaa metallia ja vettä voi olla räjähtävä 
yhdistelmä.  

Turvallisen käsittelyn edellyttämät 
toimenpiteet 

: Pese kädet ja muut altistuneet alueet miedolla saippualla ja vedellä ennen 
syömistä, juomista tai tupakointia ja töistä poistuttaessa. Vältä pitkäaikaista 
kosketusta silmien, ihon ja vaatteiden kanssa. Suojaa ihoa ja silmiä kosketuksesta 
sulan materiaalin kanssa. Älä hengitä höyryjä sulasta tuotteesta. Vältä pölyn 
hengittämistä. Vältä pölyn muodostumista tai leviämistä. Käytä asianmukaisia 
henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE).  

Hygieniatoimenpiteet : Käsittele hyvän työhygienian ja turvallisuusmenettelyjen mukaisesti. Pese 
saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä.  

7.2. Turvallisen varastoinnin edellytykset, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 
Tekniset toimenpiteet : Noudata voimassa olevia määräyksiä. 
Varastointiolosuhteet : Pidä säiliö suljettuna, kun sitä ei käytetä. Säilytä kuivassa ja viileässä paikassa. 

Säilytä alkuperäispakkauksessa. Pidä / säilytä poissa suorasta auringonvalosta, 
erittäin korkeista tai matalista lämpötiloista ja yhteensopimattomista 
materiaaleista.  

Yhteensopimattomat materiaalit : Emäksiä. Vahvat hapot, vahvat emäkset, voimakkaat hapettimet. Polyvinyylikloridi 
(PVC). Metallien kanssa kosketuksiin joutuvat syövyttävät aineet voivat tuottaa 
tulenarkoja vetykaasuja.  

7.3. Erityiset loppukäytöt 
3D-metallitulostuksen raaka-aine 

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet  
8.1. Ohjausparametrit 
 

Alumiini (7429-90-5) 

Itävalta MAK (mg / m³) 10 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 

Itävalta MAK Lyhyt aika (mg / m³) 20 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 

Belgia Raja-arvo (mg / m³) 1 mg / m³ 
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Alumiini (7429-90-5) 

Bulgaria OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (metallipöly)  
 1,5 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  

Kroatia GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m³) 

10 mg / m³ (koko pöly)  
 4 mg / m³ (hengitettävä pöly)  

Kroatia Kroatia - BLV 200 mg / l Parametri: Alumiini - Keskitaso: virtsa - 
Näytteenottoaika: työvuoron lopussa 

Ranska VME (mg / m³) 10 mg / m³ (metalli)  
 5 mg / m³ (pöly)  

Saksa TRGS 900 Työperäisen altistumisen 
raja-arvo (mg / m³) 

4 mg / m³ TWA MAK (pöly, hengitettävä fraktio) 

Saksa TRGS 900 Työperäisen altistumisen 
raja-arvo (ppm) 

1,5 mg / m³ TWA MAK (pöly, hengitettävä 
fraktio) 

Kreikka OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  
 5 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  

USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 1 mg / m³ (hengitettävät hiukkaset) 

Latvia OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Espanja VLA-ED (mg / m³) 10 mg / m³ (pöly) 

Sveitsi MAK (mg / m³) 3 mg / m³ (hengitettävä pöly) 

Sveitsi Sveitsi - BLV 60 µg / g kreatiniinia Parametri: Alumiini - 
Keskitaso: virtsa - Näytteenottoaika: ei 
rajoituksia 

Yhdistynyt kuningaskunta WEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (hengitettävä pöly)  
 4 mg / m³ (hengitettävä pöly)  

Yhdistynyt kuningaskunta WEL STEL (mg / m³) 30 mg / m³ (laskettu inhaloitava pöly)  
 12 mg / m³ (laskettu hengitettävä pöly)  

Tšekin tasavalta Expoziční raja (PEL) (mg / m³) 10 mg / m³ (pöly) 

Tanska Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 5 mg / m³ (pöly, höyry ja jauhe yhteensä)  
 2 mg / m³ (pöly ja jauhe, hengitettävä)  

Viro OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (koko pöly)  
 4 mg / m³ (hengitettävä pöly)  

Unkari AK-Arvo Lähde 6 mg / m³ (hengitettävä pöly) 

Irlanti OEL (8 tuntia ref) (mg / m³) 1 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 

Irlanti OEL (15 min ref) (mg / m3) 3 mg / m³ (laskettu hengitettävä pöly) 

Liettua IPRV (mg / m³) 5 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  
 2 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  
 1 mg / m³  

Norja Grenseverdier (AN) (mg / m³) 5 mg / m³ (pyrotekninen jauhe) 

Norja Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 10 mg / m³ (pyrotekninen jauhe) 

Puola NDS (mg / m³) 2,5 mg / m³ (ei-stabiloitu hengitettävä fraktio)  
 1,2 mg / m³ (ei-stabiloitu hengitettävä fraktio)  

Romania OEL TWA (mg / m³) 3 mg / m³ (pöly)  
 1 mg / m³ (savua)  

Romania OEL STEL (mg / m³) 10 mg / m³ (pöly)  
 3 mg / m³ (savua)  

Romania Romania - BLV 200 μg / l Parametri: Alumiini - Keskitaso: virtsa - 
Näytteenottoaika: siirtymän loppu 

slovakia Slovakia - BLV 60 µg / g kreatiniinia Parametri: Alumiini - 
Medium: virtsa - Näytteenottoaika: ei ole 
kriittinen 
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Alumiini (7429-90-5) 

Ruotsi Nivågränsvärde (NVG) (mg / m³) 5 mg / m³ (koko pöly)  
 2 mg / m³ (hengitettävä pöly)  

Portugali OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (metallipöly) 
 

Grafiitti (7782-42-5) 

Itävalta MAK (mg / m³) 5 mg / m³ (alveolaarinen pöly, jossa on <1% 
kvartsiä, hengitettävä fraktio) 

Itävalta MAK Lyhyt aika (mg / m³) 10 mg / m³ (alveolaarinen pöly, jossa on <1% 
kvartsiä, hengitettävä fraktio) 

Belgia Raja-arvo (mg / m³) 2 mg / m³ (paitsi kuitujen alveolaarinen fraktio) 

Bulgaria OEL TWA (mg / m³) 5 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 

Kroatia GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m³) 

4 mg / m³ (hengitettävä pöly)  
 10 mg / m³ (koko pöly)  

Ranska VME (mg / m³) 2 mg / m³ (alveolaarinen fraktio) 

Kreikka OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  
 5 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  

USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (kaikki muodot paitsi grafiittikuidut, 
hengitettävät hiukkaset) 

Latvia OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Espanja VLA-ED (mg / m³) 2 mg / m³ (ks. UNE EN 481: 1995 
työpaikkakehässä-pöly; hengitettävä fraktio) 

Sveitsi MAK (mg / m³) 2,5 mg / m³ (luonnollinen hengitettävä pöly)  
 5 mg / m³ (luonnollinen hengitettävä pöly)  

Yhdistynyt kuningaskunta WEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (hengitettävä pöly)  
 4 mg / m³ (hengitettävä pöly)  

Yhdistynyt kuningaskunta WEL STEL (mg / m³) 30 mg / m³ (laskettu inhaloitava pöly)  
 12 mg / m³ (laskettu hengitettävä pöly)  

Tšekin tasavalta Expoziční raja (PEL) (mg / m³) 2 mg / m³ (pöly) 

Tanska Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 2,5 mg / m³ (luonnollinen hengittävä) 

Viro OEL TWA (mg / m³) 5 mg / m³ (koko pöly) 

Suomi HTP-arvo (8h) (mg / m³) 2 mg / m³ 

Irlanti OEL (8 tuntia ref) (mg / m³) 2 mg / m³ (kaikki muodot paitsi kuidut; 
hengitettävät fraktiot) 

Irlanti OEL (15 min ref) (mg / m3) 6 mg / m³ (laskettu-kaikki muodot paitsi kuidut; 
hengitettävät fraktiot) 

Liettua IPRV (mg / m³) 5 mg / m³ (pöly) 

Norja Grenseverdier (AN) (mg / m³) 5 mg / m³ (luonnonmukainen pöly)  
 2 mg / m³ (luonnollinen hengitettävä pöly)  
 10 mg / m³ (synteettinen kokonaispöly)  
 4 mg / m³ (synteettiset hengitettävät pölyt)  

Norja Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

10 mg / m³ (luonnonmukainen pöly)  
 4 mg / m³ (luonnollinen hengitettävä pöly)  
 15 mg / m³ (synteettinen kokonaispöly)  
 8 mg / m³ (synteettistä hengitettävää pölyä)  

Puola NDS (mg / m³) 4 mg / m³ (luonnollinen hengitettävä fraktio)  
 1 mg / m³ (luonnollinen hengitettävä fraktio)  

Romania OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (kvartsi <= 5% -tuotetta, hengitettävä 
fraktio) 

Portugali OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (kaikki muodot paitsi grafiittikuidut 
hengitettävät fraktiot) 
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Kromi (7440-47-3) 

EU IOELV TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Itävalta MAK (mg / m³) 2 mg / m³ 

Belgia Raja-arvo (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Bulgaria OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Kroatia GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m³) 2 mg / m³ 

Kypros OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Ranska VME (mg / m³) 2 mg / m³ (ohjeellinen raja) 

Ranska Ranska - BLV 0,01 mg / g kreatiniinia Parametri: 
Kokonaiskromi - Väliaine: virtsa - 
Näytteenottoaika: lisäys siirron aikana 
(Taustamelu ei-altistuneilla henkilöillä (liukoinen 
aerosoli))  
 0,03 mg / g kreatiniinia Parametri: 
Kokonaiskromi - Väliaine: virtsa - 
Näytteenottoaika: siirtymän päättyminen 
työviikon lopussa (Taustamelu ei-altistuneilla 
henkilöillä (liukoinen aerosoli))  

Saksa TRGS 900 Työperäisen altistumisen 
raja-arvo (mg / m³) 

2 mg / m³ (lukuun ottamatta nimeä 
hengitettävän fraktion mukaan) 

gibraltar Kahdeksan tuntia mg / m3 2 mg / m³ 

Kreikka OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ (hengitettävät hiukkaset) 

Italia OEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Latvia OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Latvia Latvia - BLV 10 µg / g kreatiniinia Parametri: Kromi - Väliaine: 
virtsa - Näytteenottoaika: siirtymävaihto 
(vertailuarvo kromin kokonaispitoisuudelle 
veressä, kun on kyse altistumattomasta 
populaatiosta <0,5 µg / l, virtsassa <0,5 µg / l) 

Espanja VLA-ED (mg / m³) 2 mg / m³ (ohjeellinen raja-arvo) 

Sveitsi MAK (mg / m³) 0,5 mg / m³ (hengitettävä pöly) 

Sveitsi OEL-kemiallinen luokka (CH) herkistävä 

Alankomaat Grenswaarde TGG 8H (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Yhdistynyt kuningaskunta WEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Yhdistynyt kuningaskunta WEL STEL (mg / m³) 1,5 mg / m³ (laskettu) 

Tšekin tasavalta Expoziční raja (PEL) (mg / m³) 0,5 mg / m³ (pöly) 

Tanska Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 0,5 mg / m³ (jauhe) 

Viro OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Suomi HTP-arvo (8h) (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Unkari AK-Arvo Lähde 2 mg / m³ 

Unkari OEL-kemiallinen luokka (HU) herkistävä 

Irlanti OEL (8 tuntia ref) (mg / m³) 2 mg / m³ 

Irlanti OEL (15 min ref) (mg / m3) 6 mg / m³ (laskettu) 

Liettua IPRV (mg / m³) 2 mg / m³ 

Luxemburg OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Malta OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Norja Grenseverdier (AN) (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Norja Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 1,5 mg / m³ (laskettu arvo) 
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Kromi (7440-47-3) 

Puola NDS (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Romania OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (metallinen) 

Romania Romania - BLV 10 µg / g kreatiniinia Parametri: Kromi - 
Keskitaso: virtsa - Näytteenottoaika: työaikana  
 30 µg / g kreatiniinia Parametri: Chrome - 
Keskitaso: virtsa - Näytteenottoaika: työviikon 
loppu  

Slovenia OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Ruotsi Nivågränsvärde (NVG) (mg / m³) 0,5 mg / m³ (koko pöly) 

Portugali OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (ohjeellinen raja-arvo) 

Portugali OEL-kemiallinen luokka (PT) A4 - Ei luokiteltavissa ihmisen syöpää 
aiheuttavaksi aineeksi 

 

Rauta (7439-89-6) 

Bulgaria OEL TWA (mg / m³) 6 mg / m³ (sisältäen <2% vapaata kiteistä 
piidioksidia hengitettävässä jauhepölyssä, 
hengitettävä fraktio) 

slovakia NPHV (priemerná) (mg / m³) 6 mg / m³ (kokonais aerosoli) 
 

Mangaani (7439-96-5) 

EU IOELV TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 

Itävalta MAK (mg / m³) 0,5 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 

Itävalta MAK Lyhyt aika (mg / m³) 2 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 

Belgia Raja-arvo (mg / m³) 0,2 mg / m³ 

Bulgaria OEL TWA (mg / m³) 0,3 mg / m³ 

Bulgaria OEL STEL (mg / m³) 3 mg / m³ 

Kroatia GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Ranska VME (mg / m³) 1 mg / m³ (savua) 

Saksa TRGS 900 Työperäisen altistumisen 
raja-arvo (mg / m³) 

0,2 mg / m³ (alkion tai sikiön vaurioitumisriski 
voidaan sulkea pois, kun AGW- ja BGW-arvot 
ovat havaittavissa hengitettynä fraktiona)  
 0,02 mg / m³ (Alkion tai sikiön vaurioitumisriski 
voidaan sulkea pois, kun AGW- ja BGW-arvot 
havaitaan hengitettynä fraktiona)  

USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 0,02 mg / m³ (hengitettävät hiukkaset)  
 0,1 mg / m³ (hengitettävät hiukkaset)  

Latvia OEL TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  
 0,05 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  

Espanja VLA-ED (mg / m³) 0,2 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  
 0,05 mg / m³ (ks. UNE EN 481: 1995 työpaikalla 
tapahtuvassa ilmakehässä hengitettävissä oleva 
fraktio)  

Sveitsi MAK (mg / m³) 0,5 mg / m³ (hengitettävä pöly) 

Sveitsi Sveitsi - BLV 20 μg / l Parametri: Mangaani - Keskitaso: 
kokoveri - Näytteenottoaika: muutoksen 
päättyminen ja useiden muutosten jälkeen 
(pitkäaikaisille altistuksille) 

Alankomaat Grenswaarde TGG 8H (mg / m³) 0,2 mg / m³ 

Alankomaat Grenswaarde TGG 15 MIN (mg / m³) 0,05 mg / m³ (hengitettävä) 

Yhdistynyt kuningaskunta WEL TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³  
 0,05 mg / m³  
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Mangaani (7439-96-5) 

Yhdistynyt kuningaskunta WEL STEL (mg / m³) 0,6 mg / m³  
 0,15 mg / m³ (laskettu)  

Tšekin tasavalta Expoziční raja (PEL) (mg / m³) 1 mg / m³ 

Tanska Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (hengitettävät; pöly, savu ja jauhe)  
 0,05 mg / m³ (hengitettävät; pöly, savu ja jauhe)  

Viro OEL TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ (koko pöly)  
 5 mg / m³ (hengitettävä pöly)  

Suomi HTP-arvo (8h) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (hengitettävä pöly)  
 0,02 mg / m³ (hengitettävä pöly)  

Unkari AK-Arvo Lähde 5 mg / m³ 

Unkari CK-Arvo Lähde 20 mg / m³ 

Irlanti OEL (8 tuntia ref) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (höyry; hengitettävä fraktio)  
 0,02 mg / m³ (höyry, hengitettävä fraktio)  

Irlanti OEL (15 min ref) (mg / m3) 0,06 mg / m³ (laskettu höyry; hengitettävä 
fraktio)  
 0,6 mg / m³ (laskettu)  
 0,6 mg / m³ (laskettu höyry; hengitettävä 
fraktio)  
 3 mg / m³ (savua)  

Liettua IPRV (mg / m³) 1 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  
 0,5 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  

Malta OEL TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  
 0,5 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  

Norja Grenseverdier (AN) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  
 0,05 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  

Norja Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

0,6 mg / m³ (arvo lasketaan hengitettynä)  
 0,15 mg / m³ (arvo laskettu hengitettävä fraktio)  

Puola NDS (mg / m³) 0,2 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  
 0,05 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  

Romania OEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Romania OEL STEL (mg / m³) 3 mg / m³ 

Romania Romania - BLV 10 μg / l Parametri: Mangaani - Keskitaso: virtsa - 
Näytteenottoaika: siirtymän loppu 

slovakia NPHV (priemerná) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 

Slovenia OEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 

Slovenia OEL STEL (mg / m³) 2 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 

Ruotsi Nivågränsvärde (NVG) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (hengitettävä pöly)  
 0,05 mg / m³ (hengitettävä pöly)  

Portugali OEL TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ 
 

Molybdeeni (7439-98-7) 

 Sisäinen OEL 5 mg / m³ (molybdeeni (Mo: na), liukoiset 
yhdisteet) 

Itävalta MAK (mg / m³) 10 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 

Itävalta MAK Lyhyt aika (mg / m³) 20 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 

Bulgaria OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ 

USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (hengitettävät hiukkaset)  
 3 mg / m³ (hengitettävät hiukkaset)  

Espanja VLA-ED (mg / m³) 10 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  
 3 mg / m³ (ks. UNE EN 481: 1995 työpaikkojen 
ilmakehän hengitettynä fraktiona)  
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Molybdeeni (7439-98-7) 

Sveitsi MAK (mg / m³) 10 mg / m³ (hengitettävä pöly) 

Tšekin tasavalta Expoziční raja (PEL) (mg / m³) 5 mg / m³ 

Viro OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (koko pöly)  
 5 mg / m³ (hengitettävä pöly)  

Suomi HTP-arvo (8h) (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Liettua IPRV (mg / m³) 10 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  
 5 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  
 5 mg / m³  

Puola NDS (mg / m³) 4 mg / m³ 

Puola NDSCh (mg / m³) 10 mg / m³ 

slovakia NPHV (priemerná) (mg / m³) 5 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  
 10 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  

Ruotsi Nivågränsvärde (NVG) (mg / m³) 10 mg / m³ (koko pöly)  
 5 mg / m³ (hengitettävä pöly)  

Portugali OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  
 3 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  

 

Niobium (7440-03-1) 

Itävalta MAK (mg / m³) 5 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  
 0,5 mg / m³ (hengitettävä fraktio, savu)  

Itävalta MAK Lyhyt aika (mg / m³) 10 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  
 1 mg / m³ (hengitettävä fraktio, savu)  

Tanska Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 5 mg / m³ (pöly ja jauhe)  
 0,5 mg / m³ (savua)  

Slovenia OEL TWA (mg / m³) 5 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 
 

Nikkeli (7440-02-0) 

Itävalta TEL TRK (mg / m³) 0,5 mg / m³ (pöly, hengitettävä fraktio) 

Itävalta OEL-kemiallinen luokka (AT) Ryhmä A1 Karsinogeeninen pöly / aerosoli, 
Hengitysteiden herkistävä pöly, Ihon herkistävä 

Belgia Raja-arvo (mg / m³) 1 mg / m³ 

Bulgaria OEL TWA (mg / m³) 0,05 mg / m³ 

Bulgaria Bulgaria - BLV 45 μg / l Parametri: Nikkeli - Keskitaso: virtsa - 
Näytteenottoaika: useiden siirtymien jälkeen 

Kroatia GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Kroatia OEL-kemiallinen luokka (HR) Karsinogeeninen luokka 3 

Ranska VME (mg / m³) 1 mg / m³  
 1 mg / m³ (metalliristikot)  

Ranska OEL-kemiallinen luokka (FR) Karsinogeeninen luokka 2 

Saksa TRGS 900 Työperäisen altistumisen 
raja-arvo (mg / m³) 

0,006 mg / m³ 

Saksa TRGS 900 kemiallinen luokka Ihon herkistyminen 

Kreikka OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 1,5 mg / m³ (hengitettävät hiukkaset) 

Latvia OEL TWA (mg / m³) 0,05 mg / m³ 

Espanja VLA-ED (mg / m³) 1 mg / m³ (REACH-asetuksen mukaiset valmistus-
, kaupallistamis- ja käyttörajoitukset) 

Espanja OEL-kemiallinen luokka (ES) herkistävä 

Sveitsi MAK (mg / m³) 0,5 mg / m³ (hengitettävä pöly) 

Sveitsi OEL-kemiallinen luokka (CH) C2-luokan karsinogeeni, herkistävä aine 
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Nikkeli (7440-02-0) 

Sveitsi Sveitsi - BLV 45 μg / l Parametri: Nikkeli - Keskitaso: virtsa - 
Näytteenottoaika: siirtymän päättyminen ja 
useiden siirtymien jälkeen (pitkäaikaisille 
altistuksille) 

Yhdistynyt kuningaskunta WEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Yhdistynyt kuningaskunta WEL STEL (mg / m³) 1,5 mg / m³ (laskettu) 

Yhdistynyt kuningaskunta WEL-kemiallinen luokka Mahdollinen ihon imeytyminen 

Tšekin tasavalta Expoziční raja (PEL) (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Tšekin tasavalta OEL-kemiallinen luokka (CZ) herkistävä 

Tšekin tasavalta Tšekki - BLV 0,077 µmol / mmol Kreatiniiniparametri: Nikkeli - 
Keskitaso: virtsa - Näytteenottoaika: 
harkinnanvarainen  
 0,04 mg / g kreatiniinia Parametri: Nikkeli - 
Keskitaso: virtsa - Näytteenottoaika: 
harkinnanvarainen  

Tanska Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 0,05 mg / m³ (pöly ja jauhe) 

Viro OEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Viro OEL-kemiallinen luokka (ET) herkistävä 

Suomi HTP-arvo (8h) (mg / m³) 0,01 mg / m³ (hengitettävä pöly) 

Suomi Suomi - BLV 0,1 µmol / l Parametri: Nikkeli - Keskitaso: virtsa - 
Näytteenottoaika: muutoksen jälkeen työviikon 
tai altistumisajan jälkeen 

Unkari MK-Arvo Lähde 0,1 mg / m³ 

Unkari OEL-kemiallinen luokka (HU) Karsinogeeninen aine, herkistävä aine 

Irlanti OEL (8 tuntia ref) (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Irlanti OEL (15 min ref) (mg / m3) 1,5 mg / m³ (laskettu) 

Irlanti OEL-kemiallinen luokka (IE) herkistävä 

Liettua IPRV (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Liettua OEL-kemiallinen luokka (LT) Karsinogeeni, herkistävä aine 

Norja Grenseverdier (AN) (mg / m³) 0,05 mg / m³ 

Norja Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 0,15 mg / m³ (laskettu arvo) 

Norja OEL-kemiallinen luokka (NO) Karsinogeeni, Mahdollinen lisääntymisvaara, 
Herkistävä aine 

Puola NDS (mg / m³) 0,25 mg / m³ 

Romania OEL TWA (mg / m³) 0,1 mg / m³ 

Romania OEL STEL (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Romania OEL-kemiallinen luokka (RO) Aineet, jotka voivat aiheuttaa syöpää 

Romania Romania - BLV 3 μg / l Parametri: Nikkeli - Keskitaso: virtsa - 
Näytteenottoaika: siirtymävaihe (SCOEL) 

slovakia Slovakia - BLV 0,03 mg / l Parametri: Nikkeli - Keskitaso: veri - 
Näytteenottoaika: altistuksen tai työvuoron 
päättyminen 

Slovenia OEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 

Slovenia OEL STEL (mg / m³) 2 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 

Slovenia OEL-kemiallinen luokka (SL) Luokka 2 

Ruotsi Nivågränsvärde (NVG) (mg / m³) 0,5 mg / m³ (koko pöly) 

Ruotsi OEL-kemiallinen luokka (SE) herkistävä 

Portugali OEL TWA (mg / m³) 1,5 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 
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Nikkeli (7440-02-0) 

Portugali OEL-kemiallinen luokka (PT) A5 - ei ole epäilty ihmisen syöpää aiheuttavaksi 
aineeksi 

 

Fosforielementti (7723-14-0) 

Itävalta MAK (mg / m³) 0,1 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 

Itävalta MAK Lyhyt aika (mg / m³) 0,2 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 

Kroatia GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m³) 0,1 mg / m³ 

Kroatia KGVI (kratkotrajna granična vrijednost 
izloženosti) (ppm) 0,3 ppm 

Saksa TRGS 900 Työperäisen altistumisen 
raja-arvo (mg / m³) 

0,01 mg / m³ (Alkion tai sikiön vaurioitumisriski 
voidaan sulkea pois, kun AGW- ja BGW-arvot 
ovat havaittavissa hengitettynä fraktiona) 

Kreikka OEL TWA (mg / m³) 0,1 mg / m³ 

Kreikka OEL STEL (mg / m³) 0,3 mg / m³ 

Latvia OEL TWA (mg / m³) 0,03 mg / m³ 

Sveitsi KZGW (mg / m³) 0,02 mg / m³ (hengitettävä pöly) 

Tšekin tasavalta Expoziční raja (PEL) (mg / m³) 0,1 mg / m³ 

Viro OEL TWA (mg / m³) 0,1 mg / m³ 

Unkari AK-Arvo Lähde 0,1 mg / m³ 

Unkari CK-Arvo Lähde 0,1 mg / m³ 

Norja Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 0,3 mg / m³ (laskettu arvo) 

Romania OEL TWA (mg / m³) 0,05 mg / m³ 

Romania OEL STEL (mg / m³) 0,15 mg / m³ 

slovakia NPHV (priemerná) (mg / m³) 0,05 mg / m³ (valkoinen, keltainen pöly) 

slovakia NPHV (Hraničná) (mg / m³) 0,1 mg / m³ (keltainen, valkoinen) 

Slovenia OEL TWA (mg / m³) 0,1 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 

Slovenia OEL STEL (mg / m³) 0,1 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 
 

Rikki (7704-34-9) 

Latvia OEL TWA (mg / m³) 6 mg / m³ 

Liettua IPRV (mg / m³) 6 mg / m³ 

Liettua OEL-kemiallinen luokka (LT) Fibrogeeninen aine 

Romania OEL STEL (mg / m³) 15 mg / m³ (pöly) 
 

Pii (7440-21-3) 

Belgia Raja-arvo (mg / m³) 10 mg / m³ 

Kroatia GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m³) 

10 mg / m³ (koko pöly)  
 4 mg / m³ (hengitettävä pöly)  

Ranska VME (mg / m³) 10 mg / m³ 

Kreikka OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  
 5 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  

Sveitsi MAK (mg / m³) 3 mg / m³ (hengitettävä pöly) 

Yhdistynyt kuningaskunta WEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (hengitettävä pöly)  
 4 mg / m³ (hengitettävä pöly)  

Yhdistynyt kuningaskunta WEL STEL (mg / m³) 12 mg / m³ (laskettu hengitettävä pöly) 

Yhdistynyt kuningaskunta WEL STEL (ppm) 30 ppm (laskettu inhaloitava pöly) 

Tanska Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 10 mg / m³ 

Viro OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³  
 5 mg / m³ (hengitettävä pöly)  
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Pii (7440-21-3) 

Irlanti OEL (8 tuntia ref) (mg / m³) 4 mg / m³ (hengitettävä pöly)  
 10 mg / m³ (kokonaishengitettävä pöly)  

Irlanti OEL (15 min ref) (mg / m3) 30 mg / m³ (laskettu hengitettävä pöly)  
 12 mg / m³ (laskettu kokonaishengitettävä pöly)  

Norja Grenseverdier (AN) (mg / m³) 10 mg / m³ (yhtä suuri kuin haittojen pölyn raja-
arvo) 

Norja Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

20 mg / m³ (yhtä suuri kuin haittojen pölyn raja-
arvo) 

 

Titaani (7440-32-6) 

Bulgaria OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

Latvia OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ 

Puola NDS (mg / m³) 10 mg / m³ 

Puola NDSCh (mg / m³) 30 mg / m³ 

Romania OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ 

Romania OEL STEL (mg / m³) 15 mg / m³ 
 

Polypropeeni (9003-07-0) 

Latvia OEL TWA (mg / m³) 5 mg / m³ (pöly) 

Tšekin tasavalta Expoziční raja (PEL) (mg / m³) 5 mg / m³ (pöly) 

Liettua IPRV (mg / m³) 10 mg / m³ (ei stabiloitu) 
 

Parafiinivahat ja hiilivetyvahat (8002-74-2) 

Belgia Raja-arvo (mg / m³) 2 mg / m³ (savua) 

Kroatia GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m³) 2 mg / m³ (savua) 

Kroatia KGVI (kratkotrajna granična vrijednost 
izloženosti) (mg / m³) 6 mg / m³ (savua) 

Ranska VME (mg / m³) 2 mg / m³ (savua) 

Kreikka OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (savua) 

Kreikka OEL STEL (mg / m³) 6 mg / m³ (savua) 

USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (savua) 

Espanja VLA-ED (mg / m³) 2 mg / m³ 

Sveitsi MAK (mg / m³) 2 mg / m³ (hengitettävä pöly) 

Yhdistynyt kuningaskunta WEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (savua) 

Yhdistynyt kuningaskunta WEL STEL (mg / m³) 6 mg / m³ (savua) 

Tanska Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 2 mg / m³ (savua) 

Viro OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (savua) 

Suomi HTP-arvo (8h) (mg / m³) 1 mg / m³ (savua) 

Irlanti OEL (8 tuntia ref) (mg / m³) 2 mg / m³ (savua) 

Irlanti OEL (15 min ref) (mg / m3) 6 mg / m³ (hengitettävä pöly) 

Norja Grenseverdier (AN) (mg / m³) 2 mg / m³ (savua) 

Norja Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 4 mg / m³ (laskettu arvo-höyry) 

Puola NDS (mg / m³) 2 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 

Romania OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (savua) 

Romania OEL STEL (mg / m³) 6 mg / m³ (savua) 

slovakia NPHV (priemerná) (mg / m³) 2 mg / m³ (savua) 

slovakia NPHV (Hraničná) (mg / m³) 6 mg / m³ (savua) 

Portugali OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (savua) 
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Maleiinihappoanhydridi (108-31-6) 

Itävalta MAK (mg / m³) 0,4 mg / m³ 

Itävalta MAK (ppm) 0,1 ppm 

Itävalta MAK Lyhyt aika (mg / m³) 0,8 mg / m³ 

Itävalta MAK Lyhyen ajan arvo (ppm) 0,2 ppm 

Itävalta OEL-kemiallinen luokka (AT) Hengitysteiden herkistävä aine, Ihon herkistävä 
aine 

Belgia Raja-arvo (mg / m³) 0,41 mg / m³ 

Belgia Raja-arvo (ppm) 0,1 ppm 

Bulgaria OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

Kroatia GVI (granična vrijednost izloženosti) 
(mg / m³) 1 mg / m³ 

Kroatia KGVI (kratkotrajna granična vrijednost 
izloženosti) (ppm) 3 ppm 

Ranska VLE (mg / m³) 1 mg / m³ 

Ranska OEL-kemiallinen luokka (FR) herkistävä 

Saksa TRGS 900 Työperäisen altistumisen 
raja-arvo (mg / m³) 

0,081 mg / m³ (Alkion tai sikiön vaurioitumisriski 
voidaan sulkea pois, kun AGW- ja BGW-arvoja 
havaitaan) 

Saksa TRGS 900 Työperäisen altistumisen 
raja-arvo (ppm) 

0,02 ppm (alkion tai sikiön vaurioitumisriski 
voidaan sulkea pois, kun havaitaan AGW- ja 
BGW-arvoja) 

Saksa TRGS 900 kemiallinen luokka Hengitysteiden herkistyminen, Ihon 
herkistyminen 

Kreikka OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

Kreikka OEL TWA (ppm) 0,25 ppm 

USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 0,01 mg / m³ (hengitettävä fraktio ja höyry) 

Latvia OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

Espanja VLA-ED (mg / m³) 0,4 mg / m³ 

Espanja VLA-ED (ppm) 0,1 ppm 

Espanja OEL-kemiallinen luokka (ES) herkistävä 

Sveitsi KZGW (mg / m³) 0,4 mg / m³ 

Sveitsi KZGW (ppm) 0,1 ppm 

Sveitsi MAK (mg / m³) 0,4 mg / m³ 

Sveitsi MAK (ppm) 0,1 ppm 

Sveitsi OEL-kemiallinen luokka (CH) herkistävä 

Yhdistynyt kuningaskunta WEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

Yhdistynyt kuningaskunta WEL STEL (mg / m³) 3 mg / m³ 

Yhdistynyt kuningaskunta WEL-kemiallinen luokka Kykenee aiheuttamaan ammatillista astmaa 

Tšekin tasavalta Expoziční raja (PEL) (mg / m³) 1 mg / m³ 

Tšekin tasavalta OEL-kemiallinen luokka (CZ) herkistävä 

Tanska Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 0,4 mg / m³ 

Tanska Grænseværdie (langvarig) (ppm) 0,1 ppm 

Viro OEL TWA (mg / m³) 1,2 mg / m³ 

Viro OEL TWA (ppm) 0,3 ppm 

Viro OEL STEL (mg / m³) 2,5 mg / m³ 

Viro OEL STEL (ppm) 0,6 ppm 

Viro OEL-kemiallinen luokka (ET) herkistävä 

Suomi HTP-arvo (8h) (mg / m³) 0,41 mg / m³ 
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Maleiinihappoanhydridi (108-31-6) 

Suomi HTP-arvo (8h) (ppm) 0,1 ppm 

Suomi OEL-katto (mg / m³) 0,81 mg / m³ 

Suomi OEL-katto (ppm) 0,2 ppm 

Unkari AK-Arvo Lähde 0,4 mg / m³ 

Unkari CK-Arvo Lähde 0,4 mg / m³ 

Unkari OEL-kemiallinen luokka (HU) herkistävä 

Irlanti OEL (8 tuntia ref) (ppm) 0,01 ppm (hengitettävä fraktio ja höyry) 

Irlanti OEL (15 min ref) (ppm) 0,03 ppm (laskettu inhaloitava fraktio ja höyry) 

Irlanti OEL-kemiallinen luokka (IE) herkistävä 

Liettua IPRV (mg / m³) 1,2 mg / m³ 

Liettua IPRV (ppm) 0,3 ppm 

Liettua TPRV (mg / m³) 2,5 mg / m³ 

Liettua TPRV (ppm) 0,6 ppm 

Liettua OEL-kemiallinen luokka (LT) herkistävä 

Norja Grenseverdier (AN) (mg / m³) 0,8 mg / m³ 

Norja Grenseverdier (AN) (ppm) 0,2 ppm 

Norja Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 2,4 mg / m³ (laskettu arvo) 

Norja Grenseverdier (Korttidsverdi) (ppm) 0,6 ppm (laskettu arvo) 

Norja OEL-kemiallinen luokka (NO) Herkistävä aine 

Puola NDS (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Puola NDSCh (mg / m³) 1 mg / m³ 

Romania OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

Romania OEL TWA (ppm) 0,25 ppm 

Romania OEL STEL (mg / m³) 3 mg / m³ 

Romania OEL STEL (ppm) 0,75 ppm 

slovakia NPHV (priemerná) (mg / m³) 0,41 mg / m³ 

slovakia NPHV (priemerná) (ppm) 0,1 ppm 

slovakia OEL-kemiallinen luokka (SK) herkistävä 

Slovenia OEL TWA (mg / m³) 0,41 mg / m³ 

Slovenia OEL TWA (ppm) 0,1 ppm 

Slovenia OEL STEL (mg / m³) 0,41 mg / m³ 

Slovenia OEL STEL (ppm) 0,1 ppm 

Ruotsi Nivågränsvärde (NVG) (mg / m³) 0,2 mg / m³ 

Ruotsi Nivågränsvärde (NVG) (ppm) 0,05 ppm 

Ruotsi Kortidsvärde (KTV) (mg / m³) 0,4 mg / m³ 

Ruotsi Kortidsvärde (KTV) (ppm) 0,1 ppm 

Ruotsi OEL-kemiallinen luokka (SE) herkistävä 

Portugali OEL TWA (ppm) 0,1 ppm 

Portugali OEL-kemiallinen luokka (PT) Herkistin, A4 - Ei luokiteltavissa ihmisen syöpää 
aiheuttavaksi aineeksi 

 

Hiukkaset, joita ei muuten säädetä (PNOR) 

Belgia Raja-arvo (mg / m³) 3 mg / m³ (alveolaarinen fraktio)  
 10 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  

Ranska VME (mg / m³) 10 mg / m³ (rajoittava raja-inhalaatio)  
 5 mg / m³ (rajoittava raja-alveolaarinen fraktio)  

USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 3 mg / m  3  Hengitettävä fraktio  
 10 mg / m  3  Pöly yhteensä  
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Hiukkaset, joita ei muuten säädetä (PNOR) 

Espanja VLA-ED (mg / m³) 10 mg / m³ (termit liukoiset ja liukenemattomat 
ymmärretään viittaamalla veteen hengitettävään 
fraktioon)  
 3 mg / m³ (termit liukoiset ja liukenemattomat 
ymmärretään viittaamalla veden hengittävään 
fraktioon)  

Irlanti OEL (8 tuntia ref) (mg / m³) 10 mg / m³ (kokonaishengittävä)  
 4 mg / m³ (hengitettävä)  

Irlanti OEL (15 min ref) (mg / m3) 30 mg / m³ (laskettu kokonaishengitettävä)  
 12 mg / m³ (laskettu hengitettävä)  

Norja Grenseverdier (AN) (mg / m³) 10 mg / m³ (koko pöly)  
 5 mg / m³ (hengitettävä pöly)  

Norja Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

15 mg / m³ (arvo laskettu-yhteensä pöly)  
 10 mg / m³ (arvo laskettu hengitettävä pöly)  

slovakia NPHV (priemerná) (mg / m³) 10 mg / m³ 

Portugali OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (hengitettävä fraktio, hiukkasmainen 
aine, joka ei sisällä asbestia ja <1% kiteistä 
piidioksidia)  
 3 mg / m³ (hengitettävä fraktio, hiukkasmainen 
aine, joka ei sisällä asbestia ja <1% kiteistä 
piidioksidia)  

 
 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen 
Asianmukaiset tekniset tarkastukset : Sopivan silmien / ruumiinpesulaitteiden on oltava käytettävissä mahdollisen 

altistuksen läheisyydessä. Varmista riittävä ilmanvaihto etenkin suljetuissa tiloissa. 
Hiukkasten ja pölyn osalta: Käytä paikallista pakokaasu- tai yleistä 
laimennusilmanvaihtoa tai muita vaimennusmenetelmiä pölyn pitämiseksi alle 
altistumisrajojen. Sähkölaitteissa on oltava asianmukaiset pölynkeräyslaitteet. On 
suositeltavaa, että kaikki tämän tuotteen käsittelyyn liittyvät pölynhallintalaitteet, 
kuten paikalliset poistoilmalaitteet ja materiaalin kuljetusjärjestelmät, sisältävät 
räjähdysvaarallisia aukkoja tai räjähdysvaimennusjärjestelmää tai happipuutteista 
ympäristöä. Staattisen sähkön välttämiseksi on noudatettava asianmukaisia 
maadoitusmenetelmiä. Käytä räjähdyssuojattuja laitteita. Varmista, että kaikkia 
kansallisia / paikallisia määräyksiä noudatetaan.  

Henkilökohtaiset suojaimet : Käsineet. Suojavaatetus. Suojalasit.  

   
Suojavaatteiden materiaalit : Kemiallisesti kestävät materiaalit ja kankaat. 
Käsien suojaus : Käytä suojakäsineitä. 
Silmien ja kasvojen suojaus : Kemialliset suojalasit. 
Ihon ja kehon suoja : Käytä sopivaa suojavaatetusta. 
Hengityssuojain : Jos altistumisen raja-arvot ylittyvät tai ärsytys on kokenut, on hyväksyttävä 

hengityssuojainta. Jos ilmanvaihto on riittämätöntä, hapenpuutteinen ilmakehä tai 
altistustasot eivät ole tiedossa, on käytettävä hyväksyttyä hengityssuojainta.  

Lämpösuojaus : Kun käytät kuumaa materiaalia, käytä sopivia lämpösuojavaatteita. 
Ympäristöaltistumisen torjunta : Vältä päästämistä ympäristöön. 
Muita tietoja : Älä käytä, juo tai tupakoi käytettäessä. 

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 
Fyysinen tila : vankka 

  

Väri : Harmaa 
  

Haju : Lievä 
  

Haju kynnys : Tietoja ei ole saatavilla 
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pH : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Haihtumisnopeus : Tietoja ei ole saatavilla 
    

Sulamispiste : 37,22 - 204,44 ° C (99 - 400 ° F) 
  

Jäätymispiste : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Kiehumispiste : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Leimahduspiste : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Itsesyttymislämpötila : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Hajoamislämpötila : 275 - 475 ° C (527 - 887 ° F)  
  

Syttyvyys (kiinteä, kaasu) : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Höyryn paine : merkityksetön 
  

Suhteellinen höyryntiheys 20 ° C: ssa : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Suhteellinen tiheys : Tietoja ei ole saatavilla 
    

Tiheys : 5,5 
Liukoisuus : Tietoja ei ole saatavilla 

  

Jakautumiskerroin: n-oktanoli / vesi : Tietoja ei ole saatavilla 
     

Viskositeetti : Tietoja ei ole saatavilla 
    

Räjähdysominaisuudet : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Hapettavat ominaisuudet : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Räjähdysrajat : Tietoja ei ole saatavilla 
  

9.2. Muita tietoja 
Tietoja ei ole saatavilla 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 
10.1. reaktiivisuus 
Stabiili ympäristön lämpötilassa ja normaaleissa käyttöolosuhteissa. Vaarallisia reaktioita ei tapahdu normaaleissa olosuhteissa.  

10.2. Kemiallinen stabiilisuus 
Stabiili suositelluissa käsittely- ja säilytysolosuhteissa (katso kohta 7). 

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 
Vaarallista polymerointia ei tapahdu. 

10.4. Vältettävät olosuhteet 
Suojattava kosteudelta. Yhteensopimattomat materiaalit. Suora auringonvalo, erittäin korkea tai matala lämpötila ja 
yhteensopimattomat materiaalit. Pölyn kertyminen (räjähdysvaaran minimoimiseksi).  

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 
Emäksiä. Vahvat hapot, vahvat emäkset, voimakkaat hapettimet. Polyvinyylikloridi (PVC). Metallien kanssa kosketuksiin joutuvat 
syövyttävät aineet voivat tuottaa tulenarkoja vetykaasuja.  

10.6. Vaarallisia hajoamistuotteita 
Ei ole odotettavissa normaaleissa käyttöolosuhteissa. Terminen hajoaminen tuottaa: Metallioksidit. Ärsyttävät höyryt. 
Formaldehydiä.  

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 
11.1. Tiedot toksikologisista vaikutuksista 
Akuutti myrkyllisyys : Ei luokiteltu (käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) 
 
 

Kromi (7440-47-3) 

LD50-oraalinen rotta > 5000 mg / kg 

LC50-inhalaatio rotta (pöly / sumu - mg / l 
/ 4 h) 

> 5,41 mg / l / 4 h 

 

Rauta (7439-89-6) 

LD50-oraalinen rotta 98,6 g / kg 
 

Mangaani (7439-96-5) 

LD50-oraalinen rotta > 2000 mg / kg 

LC50-inhalaatio rotta (pöly / sumu - mg / l 
/ 4 h) 

> 5,14 mg / l / 4 h 

 

Molybdeeni (7439-98-7) 

LD50-oraalinen rotta > 2000 mg / kg 



Inconel 625 
Turvallisuustietolomake  
Asetuksen (EY) N: o 1907/2006 (REACH) ja sen muutosasetuksen (EU) 2015/830 mukaisesti 

 

29/01/2019 FI (englanti)  19/24 
 

Molybdeeni (7439-98-7) 

LD50-ihon rotta > 2000 mg / kg 

LC50-inhalaatio rotta (pöly / sumu - mg / l 
/ 4 h) 

> 3,92 mg / l / 4 h 

 

Niobium (7440-03-1) 

LD50-oraalinen rotta > 10 g / kg 
 

Nikkeli (7440-02-0) 

LD50-oraalinen rotta > 9000 mg / kg 

LC50-inhalaatio rotta (mg / l) > 10,2 mg / l (Altistumisaika: 1 h) 
 

Fosforielementti (7723-14-0) 

LD50-oraalinen rotta 3030 ug / kg 

LD50-ihon rotta 100 mg / kg 

LC50-inhalaatio rotta (mg / l) 4,3 mg / l (Altistumisaika: 1 h) 
 

Rikki (7704-34-9) 

LD50-oraalinen rotta > 3000 mg / kg 

LD50-iho-kani > 2000 mg / kg 

LC50-inhalaatio rotta (mg / l) > 9,23 mg / l / 4 h 
 

Pii (7440-21-3) 

LD50-oraalinen rotta 3160 mg / kg 
 

Parafiinivahat ja hiilivetyvahat (8002-74-2) 

LD50-oraalinen rotta > 5000 mg / kg 

LD50-iho-kani > 3600 mg / kg 
 

Maleiinihappoanhydridi (108-31-6) 

LD50-oraalinen rotta 235 mg / kg 

LD50 suun kautta 400 mg / kg 

LD50-iho-kani 2620 mg / kg 
 

Ihon syövyttävyys / ärsytys : Ei luokiteltu (käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 
eivät täyty) 

Vakava silmävaurio / ärsytys : Ei luokiteltu (käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 
eivät täyty) 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 
Sukusolujen mutageenisuus : Ei luokiteltu (käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 

eivät täyty) 
Karsinogeenisuus : Ei luokiteltu. (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 

eivät täyty)  
 

 

Kromi (7440-47-3) 

IARC-ryhmä 3 
 

Nikkeli (7440-02-0) 

IARC-ryhmä 2B 

Kansallinen toksikologiaohjelma (NTP) Kohtuullisesti odotetaan olevan ihmisen syöpää aiheuttava aine. 
 

Polypropeeni (9003-07-0) 

IARC-ryhmä 3 
 

Lisääntymistoksisuus : Ei luokiteltu (käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 
eivät täyty) 

STOT-kerta-altistuminen : Ei luokiteltu (käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 
eivät täyty) 

 
 

STOT-toistuva altistuminen : Ei luokiteltu. (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 
eivät täyty)  
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Aspiraatiovaara : Ei luokiteltu (käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 
eivät täyty) 

 

Oireet / vammat hengityksen jälkeen : Käsittelyn aikana merkittävin altistumisreitti on pölyn tai höyryjen 
hengittäminen (hengitys).  Jos höyryjä hengitetään, ne voivat aiheuttaa 
tilan, joka tunnetaan yleisesti metallien savukaasuna ja joilla on oireita, 
jotka muistuttavat influenssaa. Oireet voivat viivästyä 4-12 tuntia ja 
alkaa äkillisen janoisen alkamisen ja makean, metallisen tai 
epämiellyttävän maun kanssa suussa. Muita oireita voivat olla ylempien 
hengitysteiden ärsytys, jota seuraa yskä ja limakalvojen kuivuus, 
väsymys ja yleinen huonovointisuus. Kuume, vilunväristykset, lihaskipu, 
lievä tai vaikea päänsärky, pahoinvointi, satunnainen oksentelu, 
liioiteltu henkinen aktiivisuus, runsas hikoilu, liiallinen virtsaaminen, 
ripuli ja uupumus voivat esiintyä. Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion 
herkillä henkilöillä. Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa ärsytystä. 
Nikkelimetallijauhe on hengitettynä epäilty ihmisen syöpää aiheuttava 
aine, ja sen tiedetään aiheuttavan keuhkovaurioita hengitettynä.  

Oireet / vammat ihokosketuksen jälkeen : Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kosketus höyryjen tai 
metallijauheen kanssa ärsyttää ihoa. Kosketus kuuman, sulan metallin 
kanssa aiheuttaa palovammoja. Pöly voi aiheuttaa ärsytystä ihon 
taitoksissa tai kosketuksessa yhdessä tiukkajen vaatteiden kanssa.  

Oireet / vammat silmäkosketuksen jälkeen : Metallin käsittelyn aikana. Jauhatuksen ja fyysisen muutoksen 
aiheuttamat pölyt aiheuttavat todennäköisesti silmien ärsytystä. 
Termisen hajoamisen tai sulan materiaalin höyryt voivat ärsyttää silmiä. 
. Mekaaniset vauriot lentävien hiukkasten ja haketetun kuonan kautta 
ovat mahdollisia. Voi ärsyttää silmiä.  

Oireet / vammat nieltynä : Nieleminen ei ole mahdollinen altistumisreitti. Nieleminen voi 
aiheuttaa haittavaikutuksia.  

Krooniset oireet : Ei ole odotettavissa normaaleissa käyttöolosuhteissa. Massiivisessa 
muodossa ei ole vaaraa. Jos se on fyysisesti muuttunut esittämään 
sulatetusta materiaalista viipaleita, nauhoja, pölyjä tai höyryjä: Kromi: 
Tietyt kuusiarvoiset kromiyhdisteet ovat osoittautuneet syöpää 
aiheuttaviksi työntekijöiden epidemiologisten tutkimusten ja 
eläinkokeiden perusteella. Chromium (VI) -työntekijöissä on todettu 
lisääntynyttä hengityselinsairauksien esiintyvyyttä. Keuhkosyövän 
esiintyvyys on lisääntynyt kromi (VI) -yhdisteille altistuneissa 
teollisuusyrityksissä. Katso tarkempi keskustelu IARC: n määrästä 23. 
Rautaoksidipölyn toistuva hengittäminen voi aiheuttaa sideroosin 
hyvänlaatuisen tilan. Mangaani: Krooninen altistuminen voi aiheuttaa 
keuhkokudoksen tulehduksen, arpeutua keuhkoihin (keuhkofibroosi). 
Krooninen altistuminen liialliselle mangaanitasolle voi johtaa moniin 
psykiatrisiin ja motorisiin häiriöihin, joita kutsutaan mangaaniksi. 
Molybdeeni: Kroonista altistumista molybdeeniyhdisteille epäillään 
aiheuttavan syöpää. Yhdisteiden tiedetään myös aiheuttavan ärsytystä 
iholle, silmille ja hengitysteille. Krooninen ihokosketus rikkipölyyn on 
liittynyt päänsärkyyn, huimaukseen, hengitysteiden ärsytykseen, 
hengitysvaikeuksiin, koordinaatiohäiriöihin, kiihtyneeseen pulssiin, 
hypotoniaan, kouristuksiin ja tajuttomuuteen. Usein ihokosketus 
rikkipölyjen kanssa aiheutti pääasiassa ihovaurioita ekseemisten tai 
haavojen muutosten muodossa. Pii: Voi aiheuttaa kroonista 
keuhkoputkentulehdusta ja hengitysteiden kapenevuutta. Toistuvan tai 
pitkittyneen titaanidioksidipölyn altistumisen inhalaation kautta 
epäillään aiheuttavan hengitysteiden syöpää. Nikkeli: Saattaa aiheuttaa 
dermatiittia, joka tunnetaan nikkelin kutinaa ja suoliston ärsytystä, joka 
voi aiheuttaa häiriöitä, kouristuksia ja tukehtumista. 
Nikkelimetallijauhe on hengitettynä epäilty ihmisen syöpää aiheuttava 
aine, ja sen tiedetään aiheuttavan keuhkovaurioita hengitettynä.  
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 
12.1. Myrkyllisyys 
Ekologia - yleinen : Ei luokiteltu. Tämä tuote sisältää komponentteja, jotka ovat ympäristölle 

vaarallisia, ja pienet lastut ja käsittelyssä syntyvät pölyt voivat olla erittäin 
myrkyllisiä vesieliöille.  

 

 

Mangaani (7439-96-5) 

NOEC-krooniset kalat 3,6 mg / l (Altistumisaika: 96 h; Laji: Oncorhynchus mykiss) 
 

Nikkeli (7440-02-0) 

LC50-kala 1 100 mg / l (Altistumisaika: 96 h - Laji: Brachydanio rerio) 

EC50 Daphnia 1 100 mg / l (Altistumisaika: 48 h - Laji: Daphnia magna) 

LC50-kala 2 15,3 mg / l 

EC50 Daphnia 2 1 mg / l (Altistumisaika: 48 h - Laji: Daphnia magna [Staattinen]) 
 

Fosforielementti (7723-14-0) 

LC50-kala 1 33,2 mg / l Punainen fosfori (Altistumisaika: 96 h - Laji Danio rerio [staattinen]) 

EC50 Daphnia 1 0,03 mg / l (Altistumisaika: 48 h - Laji: Daphnia magna) 

LC50-kala 2 0,001 - 0,004 mg / l (Altistumisaika: 96 h - Laji: Lepomis macrochirus [staattinen]) 

EC50 Daphnia 2 0,025 - 0,037 mg / l (Altistumisaika: 48 h - Laji: Daphnia magna [Staattinen]) 
 

Rikki (7704-34-9) 

LC50-kala 1 866 mg / l (Altistumisaika: 96 h - Laji: Brachydanio rerio [staattinen]) 

EC50 Daphnia 1 736 mg / l (Altistumisaika: 48 h - Laji: Daphnia magna) 

LC50-kala 2 14 mg / l (Altistumisaika: 96 h - Laji: Lepomis macrochirus [staattinen]) 
 

Maleiinihappoanhydridi (108-31-6) 

LC50-kala 1 75 mg / l 

NOEC-krooniset levät 150 mg / l 
 

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 

Inconel 625  

Pysyvyys ja hajoavuus Ei vahvistettu. 
 

12.3. Biokertyvyys 

Inconel 625  

Biokertyvyys Ei vahvistettu. 
 

Fosforielementti (7723-14-0) 

BCF-kala 1 <200 
 

Maleiinihappoanhydridi (108-31-6) 

BCF-kala 1 (hydrolyysi) 
 

12.4. Liikkuvuus maaperässä 

Inconel 625  

Ekologia - maaperä Ei vahvistettu. 
 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 
Tietoja ei ole saatavilla 
 

12.6. Muut haitalliset vaikutukset 
Muita tietoja : Vältä päästämistä ympäristöön. 

KOHTA 13: Jätteiden käsittely 
 

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät 
Tuotteen / pakkauksen hävittämistä 
koskevat suositukset 

: Hävitä sisältö / säiliö paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten 
määräysten mukaisesti. 

Lisäinformaatio : Säiliö voi pysyä vaarallisena tyhjänä. Noudata kaikkia varotoimia.  
Ekologia - jätemateriaalit : Vältä päästämistä ympäristöön. 
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KOHTA 14: Kuljetustiedot 
Tässä esitetyt merenkulun kuvaukset valmistettiin tiettyjen oletusten mukaisesti SDS: n laatimishetkellä, ja ne voivat vaihdella 
useiden muuttujien perusteella, jotka voivat olla tai eivät olleet olleet tiedossa SDS: n myöntämisen yhteydessä. 
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN: n mukaisesti 
 

 

 

ADR IMDG IATA ADN EROON 

14.1. YK-numero 
Ei säännelty kuljetukseen 

14.2. YK: n oikea toimitusnimi 
Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka (t) 
Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  

14.4. Pakkausryhmä 
Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  

14.5. Ympäristöriskit 
Ympäristölle 
vaarallinen: Ei 

Ympäristölle 
vaarallinen: Ei 
Meren pilaava aine: Ei 

Ympäristölle 
vaarallinen: Ei 

Ympäristölle 
vaarallinen: Ei 

Ympäristölle 
vaarallinen: Ei 

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle 
Tietoja ei ole saatavilla 

14.7. Kuljetus irtolastina MARPOL-sopimuksen liitteen II ja IBC-säännöstön mukaisesti 
Ei sovellettavissa 
 

 

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 
 

15.1. Aineelle tai seokselle ominaiset turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännöt / -lainsäädäntö 
15.1.1. EU-asetukset 
 

 

REACH-asetuksen (EY) N: o 1907/2006 liitteen XVII mukaisesti sovellettavia rajoituksia ei ole. Kaikki aineet on lueteltu ETY-
luettelossa EINECS (Euroopan olemassa olevien kaupallisten kemikaalien luettelo)  
Ei sisällä aineita REACH-ehdokasluettelossa 
Ei sisällä REACH-asetuksen liitteen XIV aineita 
 

Alumiini (7429-90-5) 

Listattu ETY-luetteloon EINECS (Euroopan olemassa olevien kaupallisten kemikaalien luettelo) 
 

Grafiitti (7782-42-5) 

Listattu ETY-luetteloon EINECS (Euroopan olemassa olevien kaupallisten kemikaalien luettelo) 
 

Kromi (7440-47-3) 

Listattu ETY-luetteloon EINECS (Euroopan olemassa olevien kaupallisten kemikaalien luettelo) 
 

Rauta (7439-89-6) 

Listattu ETY-luetteloon EINECS (Euroopan olemassa olevien kaupallisten kemikaalien luettelo) 
 

Mangaani (7439-96-5) 

Listattu ETY-luetteloon EINECS (Euroopan olemassa olevien kaupallisten kemikaalien luettelo) 
 

Molybdeeni (7439-98-7) 

Listattu ETY-luetteloon EINECS (Euroopan olemassa olevien kaupallisten kemikaalien luettelo) 
 

Niobium (7440-03-1) 

Listattu ETY-luetteloon EINECS (Euroopan olemassa olevien kaupallisten kemikaalien luettelo) 
 

Nikkeli (7440-02-0) 

Listattu ETY-luetteloon EINECS (Euroopan olemassa olevien kaupallisten kemikaalien luettelo) 
 

Fosforielementti (7723-14-0) 

Listattu ETY-luetteloon EINECS (Euroopan olemassa olevien kaupallisten kemikaalien luettelo) 
 

Rikki (7704-34-9) 

Listattu ETY-luetteloon EINECS (Euroopan olemassa olevien kaupallisten kemikaalien luettelo) 
 

Pii (7440-21-3) 

Listattu ETY-luetteloon EINECS (Euroopan olemassa olevien kaupallisten kemikaalien luettelo) 
 

Titaani (7440-32-6) 

Listattu ETY-luetteloon EINECS (Euroopan olemassa olevien kaupallisten kemikaalien luettelo) 
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Parafiinivahat ja hiilivetyvahat (8002-74-2) 

Listattu ETY-luetteloon EINECS (Euroopan olemassa olevien kaupallisten kemikaalien luettelo) 
 

Maleiinihappoanhydridi (108-31-6) 

Listattu ETY-luetteloon EINECS (Euroopan olemassa olevien kaupallisten kemikaalien luettelo) 
 

 

15.1.2. Kansalliset määräykset 
Tietoja ei ole saatavilla 

15.2. Kemikaaliturvallisuuden arviointi 
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty 
  

KOHTA 16: Muut tiedot 
 

Valmistelun tai uusimman tarkistuksen 
päivämäärä 

: 29/01/2019 

Tietolähteet : Tämän käyttöturvallisuustiedotteen laatimisessa saadut ja käytetyt tiedot ja tiedot 
voivat tulla tietokannan liittymiltä, virallisilta viranomaisviranomaisilta, tuote- / 
ainesosien valmistajalta tai toimittajan erityisiltä tiedoilta ja / tai resursseilta, jotka 
sisältävät aineen tiedot ja luokitukset GHS: n tai GHS: n mukaan. GHS: n 
hyväksymisen jälkeen. 

Muita tietoja : Asetuksen (EY) N: o 1907/2006 (REACH) ja sen muutosasetuksen (EU) 2015/830 
mukaisesti 

 

 

H- ja EUH-lausekkeiden täydellinen teksti: 

 Acute Tox. 1 (suullinen) Akuutti myrkyllisyys (suun kautta), luokka 1 

 Acute Tox. 2 (ihon kautta) Akuutti myrkyllisyys (ihon kautta), luokka 2 

 Acute Tox. 3 (suullinen) Akuutti myrkyllisyys (suun kautta), luokka 3 

 Acute Tox. 4 (Hengitys: pöly, sumu) Akuutti myrkyllisyys (hengitettynä: pöly, sumu) Luokka 4 

 Vesieliö 1 Vaarallinen vesiympäristölle - Akuutti vaara, luokka 1 

 Aquatic Chronic 3 Vaarallinen vesiympäristölle - Krooninen vaara, luokka 3 

 Carc. 2 Karsinogeenisuus, luokka 2 

 Eye Dam. 1 Vakava silmävaurio / silmä-ärsytys, luokka 1 

 Flam. Sol. 1 Syttyvät kiinteät aineet, luokka 1 

 Pyr. Sol. 1 Pyorporinen kiintoaine, luokka 1 

 Vast. Sens. 1 Hengitysteiden herkistyminen, luokka 1 

 Skin Corr. 1A Ihon syövyttävyys / ärsytys, luokka 1A 

 Skin Corr. 1B Ihon syövyttävyys / ärsytys, luokka 1B 

 Skin Irrit. 2 Ihon syövyttävyys / ärsytys, luokka 2 

 Skin Sens. 1 Ihon herkistyminen, luokka 1 

 STOT RE 1 Elinkohtainen myrkyllisyys - Toistuva altistuminen, luokka 1 

 Vesi-reagoivat. 2 Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksessa aiheuttavat palavia kaasuja, 
luokka 2 

 H228 Syttyvä kiinteä aine. 

 H250 Syttyy palamaan spontaanisti, jos ne altistuvat ilmassa. 

 H261 Veteen joutuessaan päästää palavia kaasuja. 

 H300 Kuolema nieltynä. 

 H301 Myrkyllistä nieltynä. 

 H310 Fataali joutuessaan kosketuksiin ihon kanssa. 

 H314 Ärsyttää voimakkaasti ihoa ja silmävaurioita. 

 H315 Ärsyttää ihoa. 

 H317 Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 

 H318 Aiheuttaa vakavia silmävaurioita. 

 H332 Haitallista hengitettynä. 

 H334 Saattaa aiheuttaa hengitysteitse allergiaa tai astman oireita tai 
hengitysvaikeuksia. 

 H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. 

 H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa. 
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 H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

 H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 
 

 

Muutosten ilmoittaminen  Tietoja ei ole saatavilla  
 

 

Lyhenteet ja akronyymit 
ACGIH - Yhdysvaltain teollisuushygienistien konferenssi  
 ADN - Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisestä 
kuljetuksesta sisävesiväylillä  
 ADR - Vaarallisten aineiden kansainvälistä kuljetusta koskeva eurooppalainen 
sopimus  
 ATE - akuutti myrkyllisyysarvio  
 BCF - Biokoncentration Factor  
 BEI - Biologiset altistumisindeksit (BEI)  
 BOD - Biokemiallinen hapenkulutus  
 CAS-numero - Chemical Abstracts -palvelunumero  
 CLP - luokitus-, merkintä- ja pakkaamisasetus (EY) N: o 1272/2008  
 COD - kemiallinen hapen kysyntä  
 EY - Euroopan yhteisö  
 EC50 - keskimääräinen tehokas pitoisuus  
 ETY - Euroopan talousyhteisö  
 EINECS - Euroopan kaupallisten kemiallisten aineiden luettelo  
 EMS Ei. (Fire) - IMDG-hätäsuunnitelma Fire  
 EMS Ei. (Roiskuminen) - IMDG-hätäsuunnitelma  
 EU - Euroopan unioni  
 ErC50 - EC50 vähennyskasvun ehdoissa  
 GHS - Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja 
merkintäjärjestelmä  
 IARC - Kansainvälinen syöväntutkimusvirasto  
 IATA - Kansainvälinen lentoliikennejärjestö  
 IBC-koodi - kansainvälinen kemiallinen kemiallinen koodi  
 IMDG - Kansainvälinen vaarallisten aineiden merenkulku  
 IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
 IOELV - suuntaa-antava altistumisen raja-arvo  
 LC50 - Keskimääräinen tappava pitoisuus  
 LD50 - Median Lethal Dose  
 LOAEL - Vähiten havaittu haittavaikutustaso  
 LOEC - Pienin havaittu vaikutus  
 Log Koc - Soil Organic Carbon-Water -jakokerroin  
 Log Kow - Oktanoli / vesi-jakaantumiskerroin  
 Log Pow - liuenneen aineen tasapainopitoisuuden (C) suhde kahden vaiheen 
järjestelmään, joka koostuu kahdesta suurelta osin sekoittumattomasta 
liuottimesta, tässä tapauksessa oktanolista ja vedestä  
 MAK - Suurin työpaikan pitoisuus / suurin sallittu pitoisuus  

MARPOL - Kansainvälinen yleissopimus pilaantumisen ehkäisemisestä  
 NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie  
 NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe  
 NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Pulapowe  
 NOAEL - Ei havaittu haittavaikutustaso  
 NOEC - No-Observed Effect Concentration  
 NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis  
 NTP - kansallinen toksikologiaohjelma  
 OEL - Työperäisen altistuksen raja-arvot  
 PBT - Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen  
 PEL - sallittu altistumisraja  
 pH - mahdollinen vety  
 REACH - kemikaalien rekisteröinti, arviointi, hyväksyminen ja rajoittaminen  
 RID - Vaarallisten aineiden kansainvälistä kuljetusta koskevat säännöt  
 SADT - itsestään kiihtyvä hajoamislämpötila  
 SDS - Käyttöturvallisuustiedote  
 STEL - Lyhytaikainen altistusraja  
 TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft  
 TEL TRK - Tekniset ohjeet  
 ThOD - teoreettinen hapen kysyntä  
 TLM - Median Tolerance Limit  
 TLV - raja-arvo  
 TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
 TRGS 510 - Technische Regel für Gefahrstoffe 510 - Lagerung von 
Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern  
 TRGS 552 - Technische Regeln für Gefahrstoffe - N-nitrosamiini  
 TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte  
 TRGS 903 - Technische Regel für Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte  
 TSCA - myrkyllisten aineiden valvontaa koskeva laki  
 TWA - Aika painotettu keskiarvo  
 VOC - haihtuvat orgaaniset yhdisteet  
 VLA-EC - Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración  
 VLA-ED - Valor Límite Ambiental Exposición Diaria  
 VLE - Valeur Limite D'exposition  
 VME - Valeur Limite De Moyenne -näyttely  
 vPvB - Erittäin pysyvä ja hyvin bioakumulatiivinen  
 WEL - Työpaikan raja-arvo  
 WGK - Wassergefährdungsklasse  
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Nämä tiedot perustuvat nykyiseen tietämykseen ja on tarkoitettu kuvaamaan tuotetta vain terveys-, turvallisuus- ja 
ympäristövaatimuksiin. Siksi sitä ei pitäisi tulkita takaamaan tuotteen erityistä ominaisuutta.  
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