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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön / yrityksen tunnistetiedot 
1.1. Tuotetunniste 
Tuotemuoto : seos 
Tuotteen nimi : A2-työkaluterästä 

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 
1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut käyttötarkoitukset 
Aineen / seoksen käyttö : Syöttöraaka 3D-metallipainatukseen 
1.2.2. Käytettyjä suosituksia 
Ei lisätietoa 

1.3. Turvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 
Yhtiö    
MarkForged, Inc  
 85  
 Watertown MA 02472  
 T: 844-700-1035 (kello 9.00-18.00 EST)  
 support@markforged.com  
 www.markforged.com  

 

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

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 
 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus 
Luokitus Asetuksen (EY) N: o 1272/2008 [CLP] 
Ei luokiteltu 
  

 

2.2. Merkkielementit 
Merkintä Asetuksen (EY) N: o 1272/2008 [CLP] 
EUH-lausunnot : EUH210 - Käyttöturvallisuustiedote saatavilla pyynnöstä. 
 

 

2.3. Muut vaarat 
PBT: ei ole merkityksellinen - rekisteröintiä ei vaadita 
vPvB: ei ole merkitystä - ei tarvitse rekisteröintiä 
Muut vaarat, jotka eivät vaikuta 
luokitukseen 

: Altistuminen voi pahentaa olemassa olevia silmiä, ihoa tai hengityselimiä. 
Käsittelyn aikana merkittävin altistumisreitti on kaasujen hengittäminen (hengitys).  
Jos höyryjä hengitetään, ne voivat aiheuttaa yleisesti tunnetun 
metallihuuhtumalääkkeen, johon liittyy influenssan kaltaisia oireita. Oireita voi 
viivästyä 4-12 tuntia ja alkaa äkillisesti jano, ja makea, metallinen tai huono maku 
suussa. Muita oireita voivat olla ylähengitysteiden ärsytys, johon liittyy yskiminen ja 
limakalvojen kuivuminen, lievyys ja yleistynyt huonovointisuus. Kuume, 
vilunväristykset, lihaskipu, lievä tai vaikea päänsärky, pahoinvointi, satunnainen 
oksentelu, liioiteltu henkinen toiminta, runsas hikoilu, liiallinen virtsaaminen, ripuli 
ja uupumus voi myös esiintyä.  . Sisältää aineita, jotka ovat palavia pölyjä. Jos tuote 
käsitellään ja pöly muodostuu ja syttyy sytytyslähteellä, se voi aiheuttaa palavan 
pölyn räjähdyksen. Pidä pölyä mahdollisimman vähän ja noudata määräyksiä.  

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

 

3.2. seos 
 

 

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

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

69 - 91,5 Ei luokiteltu 

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

1,5 - 11 Ei luokiteltu 

https://markforged.com/%3c/a
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Nimi Tuotetunniste % Luokitus Asetuksen (EY) N: o 
1272/2008 [CLP] 

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

0,5 - 7 Ei luokiteltu 

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

4,75 - 5,5 Ei luokiteltu 

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

0,9 - 1,4 Ei luokiteltu 

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

0,95 - 1,05 Ei luokiteltu 

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

<= 1 Ei luokiteltu 

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

<= 0,5 Ei luokiteltu 

vanadiinia (CAS-nro.) 7440-62-2 
(EY-nro.) 231-171-1 

0,15 - 0,5 Ei luokiteltu 

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

<= 0,03 Pyr. Sol. 1, H250  
Akuutti Tox. 1 (suun kautta), H300  
Akuutti Tox. 2 (ihon kautta), H310  
Akuutti Tox. 4 (Hengitys: pöly, sumu), 
H332  
Skin Corr. 1A, H314  
Eye Dam. 1, H318  
Aquatic Acute 1, H400 (M = 1000) 
Aquatic Chronic 3, H412 

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

<= 0,03 Ihon ärsytys. 2, H315  
Aquatic Chronic 3, H412 

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

<0,001 Akuutti Tox. 3 (suun kautta), 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 kappale 16 
  

4 JAKSO: Ensiaputoimenpiteet  
 

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

huonovointisuus, käänny lääkärin puoleen (näytä etiketti kun mahdollista).  
Ensiaputoimenpiteet hengitettyä : Kun oireita ilmenee: mene ulkoilmaan ja tuuleta epäilty alue. Ota yhteys lääkäriin, 

jos hengitysvaikeuksia esiintyy edelleen.  
Ensiaputoimenpiteet ihokosketuksen 
jälkeen 

: Poista saastuneet vaatteet. Huuhtele alue veteen vähintään 15 minuutin ajan. Ota 
yhteys lääkäriin, jos ärsytys / ihottuma kehittyy tai jatkuu. Jäähdytä ihoa nopeasti 
kylmällä vedellä kosketukseen sulan tuotteen kanssa. Kiinteytetyn sulan 
materiaalin poistaminen iholta vaatii lääketieteellistä apua.  

Ensiaputoimenpiteet silmäluokinnan 
jälkeen 

: Huuhtele varovasti vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Ota piilolinssi pois, jos se on 
läsnä ja helppoa. Jatka huuhtelua. Ota yhteys lääkäriin. Kiinteytetyn sulan 
materiaalin poistaminen silmistä edellyttää lääketieteellistä apua.  

Ensiaputoimenpiteet nieltynä : Huuhtele suu. Älä aiheuta oksentamista. Ota yhteys lääkäriin.  
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4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä akuutti että viivästynyt 
Oireet / vaikutukset : Ei odoteta aiheuttavan merkittävää vaaraa normaaleissa käyttöolosuhteissa. 

Jalostamisen tai fyysisen muutoksen aikana hiutaleet tai jauheet aiheuttavat 
hengityselinten, silmien, ihon ärsytystä ja ovat haitallisia. Sulava materiaali voi 
vapauttaa myrkyllisiä ja ärsyttäviä höyryjä.  

Oireet / vaikutukset hengitettynä : Käsittelyn aikana merkittävin altistumisreitti on pölyn tai savujen hengittäminen 
(hengitys). Jos höyryjä hengitetään, ne voivat aiheuttaa yleisesti tunnetun 
metallihuuhtumalääkkeen, johon liittyy influenssan kaltaisia oireita. Oireita voi 
viivästyä 4-12 tuntia ja alkaa äkillisesti jano, ja makea, metallinen tai huono maku 
suussa. Muita oireita voivat olla ylähengitysteiden ärsytys, johon liittyy yskiminen ja 
limakalvojen kuivuminen, lievyys ja yleistynyt huonovointisuus. Kuume, 
vilunväristykset, lihaskipu, lievä tai vaikea päänsärky, pahoinvointi, satunnainen 
oksentelu, liioiteltu henkinen toiminta, runsas hikoilu, liiallinen virtsaaminen, ripuli 
ja uupumus voi myös esiintyä. Saattaa aiheuttaa allergisen reaktion herkissä 
yksilöissä.  

Oireet / vaikutukset ihokosketuksen 
jälkeen 

: Kosketus savupiippuun tai metallijauheen ärsyttää ihoa. Kosketus kuumaan, sulaan 
metalliin aiheuttaa lämpöpalovammoja. Pöly voi aiheuttaa ärsytystä ihon 
taitoksissa tai koskettamalla tiiviiden vaatteiden kanssa.  

Oireet / vaikutukset silmäkosketuksen 
jälkeen 

: Metallin käsittelyn aikana. Jyrsinnästä ja fyysisistä muutoksista aiheutuvat pölyt 
aiheuttavat todennäköisesti silmien ärsytystä. Höyryn hajoamistuotteet tai sula 
materiaali todennäköisesti ärsyttää silmiä. Mekaaninen vaurio lentävien hiukkasten 
läpi ja pilkottu kuona on mahdollista.  

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

Krooniset oireet : Mitään ei odoteta normaaleissa käyttöolosuhteissa. Massiivisessa muodossa ei ole 
vaaraa. Jos fysikaalisesti muutetaan nykyisiin nauhoihin, nauhoihin, pölyihin tai 
savuihin sulasta materiaalista: Kromi: Tietyt kuusiarvoiset kromiyhdisteet on 
osoitettu olevan karsinogeenisia työntekijöiden epidemiologisten tutkimusten ja 
eläinkokeiden perusteella. Kromi (VI) -työryhmissä on havaittu lisääntyneitä 
hengitystieinfektioita. Kromi (VI) -yhdisteisiin altistuvien teollisuustyöntekijöiden 
lisääntynyt keuhkosyöpä ilmaantuu. Lisätietoja on IARC-tilassa 23 
yksityiskohtaisempaa keskustelua varten. Raudan oksidipölyn toistuva 
hengittäminen voi aiheuttaa siderosisille hyvänlaatuisen tilan. Mangaani: 
Krooninen altistus voi aiheuttaa keuhkokudoksen tulehdusta, keuhkojen 
arpeutumista (keuhkofibroosia). Krooninen altistuminen liialliselle 
mangaanipitoisuudelle voi johtaa monenlaisiin psykiatrisiin ja motorisiin häiriöihin, 
joita kutsutaan mangaaniksi. Molybdeeni: Krooninen altistus molybdeeniyhdisteille 
epäillään aiheuttavan syöpää. Yhdisteiden tiedetään myös aiheuttavan ärsytystä 
iholle, silmille ja hengitysteille. Krooninen ihokosketus rikkipölyyn on liitetty 
päänsärkyyn, huimaukseen, hengitysteiden ärsytykseen, hengitysvaikeuksiin, 
koordinaatiovaurioihin, kiihtynyt pulssi, hypotonia, kouristukset ja tajuttomuus. 
Usein ihokosketus rikkipölyyn aiheutti pääasiassa ihon vaurioita ekseema- tai 
haavaeritteisten muutosten muodossa. Silikoni: Saattaa aiheuttaa kroonista 
keuhkoputkentulehdusta ja hengitysteiden kaventumista. Vanadiini: Saattaa 
aiheuttaa ruoansulatuskanavan epämukavuutta, munuaisvaurioita, hermoston 
vajaatoimintaa ja hengityselinten ärsytystä. Saattaa myös aiheuttaa sydämen 
sydämentykytystä ja astmaa.  

4.3. Välittömästi tarvittava lääkärin hoito ja erityinen hoito 
Jos altistuu tai olet huolestunut, ota yhteys lääkäriin. Jos tarvitset lääketieteellistä apua, ota yhteys pakkaukseen tai etikettiin.  

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet   
5.1. Sammutusaineet 
Sopivat sammutusaineet : Kuiva hiekka; Luokan D sammutusainetta (metallijauhepaloihin). 
Sopivat sammutusaineet : Älä käytä vettä, kun sula materiaali on mukana, voi reagoida voimakkaasti tai 

räjähdysmäisesti kosketukseen veden kanssa. Älä käytä raskaan veden virtausta. 
Voimakas veden virtaus voi levittää tulta.  
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5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 
Tulipalovaara : Toimitettu tuote ei ole syttyvä, mutta sisältää aineita, jotka ovat syttyviä kiinteitä 

aineita. Jos tavanomaisessa käytössä syntyy huomattavaa pölyä, pölyllä voi olla 
nämä ominaisuudet.  

Räjähdysvaara : Tuote itsessään ei ole räjähdysvaarallinen, mutta jos syntyy pölyä, pölypilvet, jotka 
on ripustettu ilmassa, voivat olla räjähtäviä. 

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

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalossa : Metallioksidit. Hiilen oksidit (CO, CO  2  ). Hiilivetyjä. Typpioksidit. Rikkiyhdisteet. 
Rikkioksidit. Formaldehydiä.  

5.3. Ohjeita palomiehiin 
Varotoimenpiteet palo : Ole varovainen, kun taistelet kemiallisia tulipaloja. 
Palontorjuntaohjeet : Käytä vesisuihkua tai sumua säiliöiden jäähdyttämiseen. Älä hengitä höyryjä 

tulipaloista tai höyryistä hajoamiselta.  
Suojelu palontorjunnan aikana : Älä päästä tulipaloon ilman asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien 

hengityssuojain. 
Muita tietoja : Älä lisää vettä sulaan materiaaliin, koska se voi aiheuttaa roiskeita. 

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 
6.1. Henkilökohtaiset varotoimet, suojavarusteet ja hätätoimenpiteet 
Yleiset toimenpiteet : Vältä kosketusta ihon, silmien ja vaatteiden kanssa. Vältä pölyn hengittämistä. 

Vältä pölyn muodostumista. Jos mahdollista, sulaa materiaalia jähmettyy 
luonnollisesti.  

6.1.1. Muiden kuin hätätilanteiden henkilöstölle 
Suojavarusteet : Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia (PPE). 
Hätätoimenpiteet : Evakuoida tarpeetonta henkilöstöä. 
6.1.2. Hätätilanteita varten 
Suojavarusteet : Varusta puhdistus miehistö, jolla on asianmukainen suoja. 
Hätätoimenpiteet : Tuuleta alue. Saapuessaan paikalle ensimmäisen vastaajan on tunnustettava 

vaarallisten aineiden olemassaolo, suojeltava itseään ja yleisöä, suojattava alue ja 
pyydettävä koulutettua henkilöstöä niin pian kuin olosuhteet sallivat.  

6.2. Ympäristöä koskevat varotoimet 
Estettävä pääsy viemäreihin ja julkisiin vesistöihin. 

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja materiaalit 
Suojarakennukseen : Säilytä ja kerää kaikki kiinteät aineet. Sisältää kiinteät vuodot asianmukaisilla 

esteillä ja estävät maahanmuuttoa ja pääsevät viemäreihin tai puroihin. Vältä 
pölyn muodostumista vuotojen puhdistamisen aikana.  

Puhdistusmenetelmät : Puhdista vuodot välittömästi ja hävitä jäte turvallisesti. Jäähdytä sulaa materiaalia 
levittämisen rajoittamiseksi. Hiukkaset ja pöly: Palauta tuote tyhjöimällä, 
pyyhkimällä tai pyyhkimällä. Käytä pölyä vähentävää ainetta, kun poistat 
mekaanisesti. Siirrä valunut materiaali sopivaan astiaan hävitettäväksi. Ota yhteys 
toimivaltaisiin viranomai- siin vuotoiden jälkeen.  

6.4. Viittaus muihin osiin 
Katso osasta 8 altistuksen torjunta ja henkilökohtainen suojaus ja kappale 13 hävittämistä varten. 

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 
7.1. Turvallisen käsittelyn varotoimet 
Muita vaaroja käsiteltäessä : Sisältää aineita, jotka ovat palavia pölyjä. Jos materiaalia käsitellään edelleen ja 

pölyn annetaan kerääntyä, se voi muodostaa palavia pölypitoisuuksia ilmassa, jotka 
voivat syttyä ja aiheuttaa räjähdyksen. Lämpöpalovammojen joutuminen 
kosketukseen sulan tuotteen kanssa.  Sula metalli ja vesi voivat olla räjähtävä 
yhdistelmä.  

Turvallisen käsittelyn varotoimet : Pese kätesi ja muut altistuvat alueet miedolla saippualla ja vedellä ennen syömistä, 
juomista tai tupakointia ja työstä lähtemistä. Vältä pitkittynyttä kosketusta silmien, 
ihon ja vaatteiden kanssa. Suojaa ihoa ja silmiä kosketuksiin sulan materiaalin 
kanssa. Älä hengitä höyryjä sulasta tuotteesta. Vältä pölyn hengittämistä. Vältä 
pölyn muodostumista tai levittämistä. Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia 
(PPE).  
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Hygieeniset toimenpiteet : Käsittele hyvien teollisuushygienian ja turvallisuusmenetelmien mukaisesti. 

7.2. Turvallisen varastoinnin ehdot, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 
Tekniset toimenpiteet : Noudata voimassa olevia määräyksiä. 
Varastointiolosuhteet : Säiliö suljetaan, kun sitä ei käytetä. Säilytä kuivassa, viileässä paikassa. Säilytä / 

säilytä suoraa auringonvaloa, erittäin korkeita tai matalia lämpötiloja ja 
yhteensopimattomia materiaaleja.  

Yhteensopimattomat materiaalit : Emäksiä. Vahvat hapot, vahvat emäkset, voimakkaat hapettimet. Syövyttävät 
aineet, jotka ovat kosketuksissa metallien kanssa, voivat tuottaa syttyvää 
vetykaasua.  

7.3. Erityiset loppukäytöt 
Syöttöraaka 3D-metallipainatukseen 

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet  
8.1. Ohjausparametrit 
 

Grafiitti (7782-42-5) 

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

Itävalta MAK Lyhyt aika-arvo (mg / m³) 10 mg / m³ (alveolaarinen pöly <1% kvartsilla, 
hengitettävä fraktio) 

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

Bulgaria OEL TWA (mg / m³) 5 mg / m³ (inhalaatiofraktio) 

Kroatia GVI (raja-arvo) (mg / m³) 4 mg / m³ (hengitettävä pöly)  
 10 mg / m³ (kokonaispöly)  

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

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

USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (kaikki muodot lukuun ottamatta 
graafisia kuituja hengitettäviä hiukkasia) 

Latvia OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Espanja VLA-ED (mg / m³) 2 mg / m³ (ks. UNE EN 481: 1995 työpaikalla 
ilmakehän pölystä, hengitettävää fraktiota) 

Sveitsi MAK (mg / m³) 2,5 mg / m³ (luonnollinen hengitettävä pöly)  
 5 mg / m³ (luonnollisesti hengittävä 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 sisäänhengitettävä pöly)  
 12 mg / m³ (laskettu hengitettävä pöly)  

Tšekin tasavalta Pitoisuus (mg / m³) 2 mg / m³ (pöly) 

Tanska Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 2,5 mg / m³ (luonnonläpäisevä) 

Viro OEL TWA (mg / m³) 5 mg / m³ (kokonaispöly) 

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

Irlanti OEL (8 tuntia ref) (mg / m³) 2 mg / m³ (kaikki muodot paitsi kuidut, 
hengitettävä fraktio) 

Irlanti OEL (15 min ref) (mg / m3) 6 mg / m³ (lasketut kaikki muodot lukuun 
ottamatta kuituja, hengitettävää fraktiota) 

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

Norja Grenseverdier (AN) (mg / m³) 5 mg / m³ (luonnollinen kokonaispöly)  
 2 mg / m³ (luonnonläpäisevä pöly)  
 10 mg / m³ (synteettinen kokonaispöly)  
 4 mg / m³ (synteettinen hengitettävä pöly)  
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Grafiitti (7782-42-5) 

Norja Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

10 mg / m³ (luonnollinen kokonaispöly)  
 4 mg / m³ (luonnonläpäisevä pöly)  
 15 mg / m³ (synteettinen kokonaispöly)  
 8 mg / m³ (synteettinen hengitettävä pöly)  

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

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

Portugali OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (kaikki muodot lukuun ottamatta 
graafisia kuituja hengitettäviä fraktioita) 

 

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 (raja-arvo) (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 kreatiniini Parametri: Yhteensä kromi 
- väliaine: virtsa - näytteenottoaika: lisääntynyt 
siirtymävaiheessa (Taustamelu ei-altistuvilla 
aineilla (liukoinen aerosoli))  
 0,03 mg / g kreatiniini Parametri: Kromi 
yhteensä - Väliaine: virtsa - Näytteenottoaika: 
työvuoron loppuvaiheen lopetus (Taustamelu ei-
altistuvilla aineilla (liukoinen aerosoli))  

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

2 mg / m³ (paitsi nimillä inhalaatiosekoituksessa 
lueteltu) 

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 (sisäänhengitettävät hiukkaset) 

Italia OEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

Latvia OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Latvia Latvia - BLV 10 μg / g kreatiniini Parametri: Kromi - Väliaine: 
virtsa - Näytteenottoaika: muutoksen muutos 
(veren kokonaisarvo kromipitoisuudelle 
työperäisessä altistumattomassa populaatiossa 
<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 kemikaaliluokka (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 Pitoisuus (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 kemikaaliluokka (HU) herkistävä 
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Kromi (7440-47-3) 

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) 

Puola NDS (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

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

Romania Romania - BLV 10 μg / g kreatiniini Parametri: kromi - väliaine: 
virtsa - näytteenottoaika: työaikana  
 30 μg / g kreatiniini Parametri: kromi - väliaine: 
virtsa - näytteenottoaika: työviikon loppu  

Slovenia OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ 

Ruotsi Nivågränsvärde (NVG) (mg / m³) 0,5 mg / m³ (kokonaispöly) 

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

Portugali OEL kemikaaliluokka (PT) A4 - Ei luokiteltu ihmisen syöpää aiheuttavaksi 
aineeksi 

 

Rauta (7439-89-6) 

Bulgaria OEL TWA (mg / m³) 6 mg / m³ (sisältää <2% vapaata kiteistä 
piidioksidia hengitettävään fraktio-pölyyn, 
inhalaatiofraktio) 

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

Mangaani (7439-96-5) 

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

Itävalta MAK (mg / m³) 0,5 mg / m³ (inhalaatiofraktio) 

Itävalta MAK Lyhyt aika-arvo (mg / m³) 2 mg / m³ (inhalaatiofraktio) 

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 (raja-arvo) (mg / m³) 0,5 mg / m³ 

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

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

0,2 mg / m³ (Alkion tai sikiön vahingoittumisen 
riski voidaan sulkea pois, kun AGW- ja BGW-arvot 
havaitaan - inhalaatiosekoitus)  
 0,02 mg / m³ (Alkion tai sikiön vahingoittumisen 
riski voidaan sulkea pois, kun havaitaan AGW- ja 
BGW-arvot - hengitettävää fraktiota)  

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

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

Espanja VLA-ED (mg / m³) 0,2 mg / m³ (sisäänhengitettävä fraktio)  
 0,05 mg / m³ (ks. UNE EN 481: 1995 työpaikan 
ilmakehästä hengitettävän fraktion osalta)  

Sveitsi MAK (mg / m³) 0,5 mg / m³ (hengitettävä pöly) 
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Mangaani (7439-96-5) 

Sveitsi Sveitsi - BLV 20 μg / l Parametri: Mangaani - Keskipitkä: 
kokoveri - Näytteenottoaika: vuoron loppu ja 
usean vuoron jälkeen (pitkäaikaisten altistusten 
kohdalla) 

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  

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

Tšekin tasavalta Pitoisuus (mg / m³) 1 mg / m³ 

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

Viro OEL TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ (kokonaispöly)  
 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 (savu, sisäänhengitettävä fraktio)  
 0,02 mg / m³ (savu, hengitettävä fraktio)  

Irlanti OEL (15 min ref) (mg / m3) 0,06 mg / m³ (laskettu savu, hengitettävä fraktio)  
 0,6 mg / m³ (laskettu)  
 0,6 mg / m³ (laskettu savu, sisäänhengitettävä 
fraktio)  
 3 mg / m³ (savu)  

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

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

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

Norja Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

0,6 mg / m³ (laskettu arvo - sisäänhengitettävissä 
oleva fraktio)  
 0,15 mg / m³ (laskettu arvo, hengitettävä osuus)  

Puola NDS (mg / m³) 0,2 mg / m³ (sisäänhengitettävä 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 - Väliaine: virtsa - 
Näytteenottoaika: siirron loppu 

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

Slovenia OEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ (inhalaatiofraktio) 

Slovenia OEL STEL (mg / m³) 2 mg / m³ (inhalaatiofraktio) 

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), liukoiset yhdisteet) 

Itävalta MAK (mg / m³) 10 mg / m³ (inhalaatiofraktio) 
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Molybdeeni (7439-98-7) 

Itävalta MAK Lyhyt aika-arvo (mg / m³) 20 mg / m³ (inhalaatiofraktio) 

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

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

Espanja VLA-ED (mg / m³) 10 mg / m³ (inhalaatiofraktio)  
 3 mg / m³ (ks. UNE EN 481: 1995 työpaikan 
ilmakehästä hengitettävän fraktion osalta)  

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

Tšekin tasavalta Pitoisuus (mg / m³) 5 mg / m³ 

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

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

Liettua IPRV (mg / m³) 10 mg / m³ (inhalaatiofraktio)  
 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 (inhalaatiofraktio)  

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

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

 

Fosforielementti (7723-14-0) 

Itävalta MAK (mg / m³) 0,1 mg / m³ (inhalaatiofraktio) 

Itävalta MAK Lyhyt aika-arvo (mg / m³) 0,2 mg / m³ (sisäänhengitettävä fraktio) 

Kroatia GVI (raja-arvo) (mg / m³) 0,1 mg / m³ 

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

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

0,01 mg / m³ (Alkion tai sikiön vaurioitumisriski 
voidaan sulkea pois, kun AGW- ja BGW-arvot 
havaitaan - inhalaatiosekoitus) 

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 Pitoisuus (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 (inhalaatiofraktio) 

Slovenia OEL STEL (mg / m³) 0,1 mg / m³ (inhalaatiofraktio) 
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Rikki (7704-34-9) 

Latvia OEL TWA (mg / m³) 6 mg / m³ 

Liettua IPRV (mg / m³) 6 mg / m³ 

Liettua OEL-kemiallinen luokka (LT) Kuoramaista ainetta 

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

Pii (7440-21-3) 

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

Kroatia GVI (raja-arvo) (mg / m³) 10 mg / m³ (kokonaispöly)  
 4 mg / m³ (hengitettävä pöly)  

Ranska VME (mg / m³) 10 mg / m³ 

Kreikka OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (inhalaatiofraktio)  
 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 sisäänhengitettävä pöly) 

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

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

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

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

Norja Grenseverdier (AN) (mg / m³) 10 mg / m³ (vastaa haitallista pölyä koskevan 
raja-arvon) 

Norja Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

20 mg / m³ (vastaa haitallista pölyä koskevan 
raja-arvon) 

 

Vanadiini (7440-62-2) 

Itävalta MAK (mg / m³) 0,5 mg / m³ (inhalaatiofraktio) 

Itävalta MAK Lyhyt aika-arvo (mg / m³) 1 mg / m³ (inhalaatiofraktio) 

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

Ranska OEL kemikaaliluokka (FR) Mutageeniluokat 1A, 1B, 2, lisääntymiselle 
vaaralliset luokat 1A, 1B, 2 

Latvia OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 

Tšekin tasavalta Pitoisuus (mg / m³) 0,05 mg / m³ (pöly) 

Norja Grenseverdier (AN) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (pöly) 

Norja Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 0,6 mg / m³ (laskettu arvo) 

Norja Grenseverdier (Takverdi) (mg / m³) 0,05 mg / m³ (savu) 

Romania Romania - BLV 20 μg / l Parametri: Vanadiini - Väliaine: virtsa - 
Näytteenottoaika: siirron loppu 

Slovenia OEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ (inhalaatiofraktio) 
 

Polypropeeni (9003-07-0) 

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

Tšekin tasavalta Pitoisuus (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 (savu) 
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Parafiinivahat ja hiilivetyvahat (8002-74-2) 

Kroatia GVI (raja-arvo) (mg / m³) 2 mg / m³ (savu) 

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

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

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

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

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

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 (savu) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Puola NDS (mg / m³) 2 mg / m³ (inhalaatiofraktio) 

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

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

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

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

Portugali OEL TWA (mg / m³) 2 mg / m³ (savu) 
 

Maleiinihappoanhydridi (108 - 31 - 6) 

Itävalta MAK (mg / m³) 0,4 mg / m³ 

Itävalta MAK (ppm) 0,1 ppm 

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

Itävalta MAK Lyhyt aika-arvo (ppm) 0,2 ppm 

Itävalta OEL-kemikaaliluokka (AT) Hengitysteiden herkistin, ihon herkistäjä 

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 (raja-arvo) (mg / m³) 1 mg / m³ 

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

Ranska VLE (mg / m³) 1 mg / m³ 

Ranska OEL kemikaaliluokka (FR) herkistävä 

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

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

Saksa TRGS 900 Työperäisen altistuksen raja-
arvo (ppm) 

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

Saksa TRGS 900 kemiallinen luokka Hengitysteiden herkistyminen, Ihon 
herkistyminen 

Kreikka OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ 
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Maleiinihappoanhydridi (108 - 31 - 6) 

Kreikka OEL TWA (ppm) 0,25 ppm 

USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 0,01 mg / m³ (sisäänhengitettävä 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 kemikaaliluokka (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 kemikaaliluokka (CH) herkistävä 

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

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

Yhdistynyt kuningaskunta WEL kemikaaliluokka Kykenevä aiheuttamaan ammattitaudista astmaa 

Tšekin tasavalta Pitoisuus (mg / m³) 1 mg / m³ 

Tšekin tasavalta OEL kemikaaliluokka (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 kemikaaliluokka (ET) herkistävä 

Suomi HTP-arvo (8h) (mg / m³) 0,41 mg / m³ 

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

Suomi OEL Katto (mg / m³) 0,81 mg / m³ 

Suomi OEL-kattotaso (ppm) 0,2 ppm 

Unkari AK-Arvo Lähde 0,4 mg / m³ 

Unkari CK-Arvo Lähde 0,4 mg / m³ 

Unkari OEL kemikaaliluokka (HU) herkistävä 

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

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

Irlanti OEL kemikaaliluokka (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 



A2-työkaluterästä 
Turvallisuustietolomake  
Asetuksen (EY) N: o 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen asetuksen (EU) 2015/830 mukaisesti 

 

13/12/2018 EN (englanti)  13/20 
 

Maleiinihappoanhydridi (108 - 31 - 6) 

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 kemikaaliluokka (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 kemikaaliluokka (SE) herkistävä 

Portugali OEL TWA (ppm) 0,1 ppm 

Portugali OEL kemikaaliluokka (PT) Herkistin, A4 - Ei luokiteltu ihmisen syöpää 
aiheuttavaksi aineeksi 

 

Hiukkaset, joita ei ole muutoin säännelty (PNOR) 

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

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  Hengittävä fraktio  
 10 mg / m  3  Total Pöly  

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

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

Irlanti OEL (15 min ref) (mg / m3) 30 mg / m³ (laskettu yhteensä hengitettävissä)  
 12 mg / m³ (laskettu hengityksensuojain)  

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

Norja Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

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

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

Portugali OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (inhalaatiofraktio, hiukkaset, jotka 
eivät sisällä asbestia ja <1% kiteistä piidioksidia)  
 3 mg / m³ (hengitettävä fraktio, hiukkaset, jotka 
eivät sisällä asbestia ja <1% kiteistä piidioksidia)  
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8.2. Altistumisen ehkäiseminen 
Asianmukainen tekninen valvonta : Sopiva silmien- tai kehonpesulaitteiden tulee olla saatavilla mahdollisen 

altistumisen läheisyydessä. Varmista riittävä ilmanvaihto, erityisesti suljetuilla 
alueilla. Hiukkaset ja pöly: Käytä paikallista pakokaasua tai yleistä 
laimennusilmanvaihtoa tai muita tukahduttamismenetelmiä pölyn pitoisuuden 
säilyttämiseksi altistuksen raja-arvojen alapuolella. Sähkölaitteissa on oltava 
asianmukaiset pölynkeräyslaitteet. On suositeltavaa, että kaikki pölynhallintaan 
tarkoitetut laitteet, kuten paikalliset poistoilmastointilaitteet ja materiaalin 
kuljetusjärjestelmät, sisältävät tuotteen räjähdysvaimentimia tai 
räjähdysturvajärjestelmää tai happea puutteellista ympäristöä. On noudatettava 
asianmukaisia maadoitusmenetelmiä staattisen sähkön välttämiseksi. Käytä 
räjähdyssuojattuja laitteita. Varmista, että kaikkia kansallisia / paikallisia 
määräyksiä noudatetaan.  

Henkilökohtaiset suojaimet : Käsineet. Suojavaatetus. Suojalasit.  

   
Materiaalit suojavaatteille : Kemiallisesti kestävät materiaalit ja kankaat. 
Käsiensuojaus : Käytä suojakäsineitä. 
Silmien ja kasvojen suojaus : Kemialliset suojalasit. 
Ihon ja kehon suojaus : Käytä sopivaa suojavaatetusta. 
Hengityssuojain : Jos altistusrajat ylittyvät tai ärsytystä ilmenee, on käytettävä hyväksyttyä 

hengityssuojainta. Riittämättömän ilmanvaihdon, happea puutteellisen ilmakehän 
tai altistustason ollessa epätarkkaa, on käytettävä hyväksyttyä hengityssuojainta.  

Muita tietoja : Älä käytä, älä syö, juo tai tupakoi. 

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
9.1. Tietoa fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista 
Fyysinen tila : vankka 

  

Väri : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Haju : Lievä 
  

Hajukynnys : Tietoja ei ole saatavilla 
  

pH : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Haihtumisnopeus : Tietoja ei ole saatavilla 
    

Sulamispiste : 99 - 400 ° C  (210,2 - 752 ° 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 höyrytiheys 20 ° C: ssa : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Suhteellinen tiheys : 5,1 
    

Liukoisuus : Vesi: Liukenematon 
  

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 
Ei lisätietoa 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 
10.1. reaktiivisuus 
Vakaa ympäristön lämpötilassa ja normaaleissa käyttöolosuhteissa. Vaarallisia reaktioita ei tapahdu tavanomaisissa olosuhteissa.  
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10.2. Kemiallinen stabiilisuus 
Stabiili suositelluissa käsittely- ja varastointiolosuhteissa (katso kohta 7). 

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 
Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. 

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

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 
Emäksiä. Vahvat hapot, vahvat emäkset, voimakkaat hapettimet. Syövyttävät aineet, jotka ovat kosketuksissa metallien kanssa, 
voivat tuottaa syttyvää vetykaasua.  

10.6. Vaarallisia hajoamistuotteita 
Mitään ei odoteta normaaleissa käyttöolosuhteissa. Lämpöhajoaminen tuottaa: metallioksidit. Ärsyttää höyryjä. Formaldehydiä.  

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

 

Kromi (7440-47-3) 

LD50 oraalinen rotta > 5000 mg / kg 

LC50-inhalaatiokarva (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-inhalaatiokarva (pöly / sumu - mg / l 
/ 4 h) 

> 5,14 mg / l / 4 h 

 

Molybdeeni (7439-98-7) 

LD50 oraalinen rotta > 2000 mg / kg 

LD50-iho-rotta > 2000 mg / kg 

LC50-inhalaatiokarva (pöly / sumu - mg / l 
/ 4 h) 

> 3,92 mg / l / 4 h 

 

Fosforielementti (7723-14-0) 

LD50 oraalinen rotta 3030 μg / kg 

LD50-iho-rotta 100 mg / kg 

LC50-inhalaatiokarva (mg / l) 4,3 mg / l (Altistusaika: 1 h) 

ATE CLP (suullinen) 3,03 mg / kg ruumiinpainoa 
 

Rikki (7704-34-9) 

LD50 oraalinen rotta > 3000 mg / kg 

LD50 ihon kani > 2000 mg / kg 

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

Pii (7440-21-3) 

LD50 oraalinen rotta 3160 mg / kg 
 

Vanadiini (7440-62-2) 

LD50 oraalinen rotta > 2000 mg / kg 
 

Parafiinivahat ja hiilivetyvahat (8002-74-2) 

LD50 oraalinen rotta > 5000 mg / kg 

LD50 ihon kani > 3600 mg / kg 
 

Maleiinihappoanhydridi (108 - 31 - 6) 

LD50 oraalinen rotta 235 mg / kg 

LD50 suun kautta 400 mg / kg 
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Maleiinihappoanhydridi (108 - 31 - 6) 

LD50 ihon kani 2620 mg / kg 
 

Ihon korroosio / 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 : Ei luokiteltu (Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 
eivät täyty) 

Sukusolujen mutageenisuus : Ei luokiteltu (Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 
eivät täyty) 

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

 

 

Kromi (7440-47-3) 

IARC-ryhmä 3 
 

Polypropeeni (9003-07-0) 

IARC-ryhmä 3 
 

Lisääntymiselle vaarallinen : 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 (Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 
eivät täyty) 

 
 

Hengitysvaara : Ei luokiteltu (Käytettävissä olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 
eivät täyty) 

 

Oireet / vammat hengityksen jälkeen : Käsittelyn aikana merkittävin altistumisreitti on pölyn tai savujen 
hengittäminen (hengitys). Jos höyryjä hengitetään, ne voivat aiheuttaa 
yleisesti tunnetun metallihuuhtumalääkkeen, johon liittyy influenssan 
kaltaisia oireita. Oireita voi viivästyä 4-12 tuntia ja alkaa äkillisesti jano, 
ja makea, metallinen tai huono maku suussa. Muita oireita voivat olla 
ylähengitysteiden ärsytys, johon liittyy yskiminen ja limakalvojen 
kuivuminen, lievyys ja yleistynyt huonovointisuus. Kuume, 
vilunväristykset, lihaskipu, lievä tai vaikea päänsärky, pahoinvointi, 
satunnainen oksentelu, liioiteltu henkinen toiminta, runsas hikoilu, 
liiallinen virtsaaminen, ripuli ja uupumus voi myös esiintyä. Saattaa 
aiheuttaa allergisen reaktion herkissä yksilöissä.  

Oireet / vammat ihokosketuksen jälkeen : Kosketus savupiippuun tai metallijauheen ärsyttää ihoa. Kosketus 
kuumaan, sulaan metalliin aiheuttaa lämpöpalovammoja. Pöly voi 
aiheuttaa ärsytystä ihon taitoksissa tai koskettamalla tiiviiden 
vaatteiden kanssa.  

Oireet / vammat Silmäkosketuksen jälkeen : Metallin käsittelyn aikana. Jyrsinnästä ja fyysisistä muutoksista 
aiheutuvat pölyt aiheuttavat todennäköisesti silmien ärsytystä. Höyryn 
hajoamistuotteet tai sula materiaali todennäköisesti ärsyttää silmiä. . 
Mekaaninen vaurio lentävien hiukkasten läpi ja pilkottu kuona on 
mahdollista.  

Oireet / vammat nauttimisen jälkeen : Nieleminen ei ole mahdollinen altistumisreitti. Nauttiminen voi 
aiheuttaa haittavaikutuksia.  
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Krooniset oireet : Mitään ei odoteta normaaleissa käyttöolosuhteissa. Massiivisessa 
muodossa ei ole vaaraa. Jos fysikaalisesti muutetaan nykyisiin 
nauhoihin, nauhoihin, pölyihin tai savuihin sulasta materiaalista: Kromi: 
Tietyt kuusiarvoiset kromiyhdisteet on osoitettu olevan karsinogeenisia 
työntekijöiden epidemiologisten tutkimusten ja eläinkokeiden 
perusteella. Kromi (VI) -työryhmissä on havaittu lisääntyneitä 
hengitystieinfektioita. Kromi (VI) -yhdisteisiin altistuvien 
teollisuustyöntekijöiden lisääntynyt keuhkosyöpä ilmaantuu. Lisätietoja 
on IARC-tilassa 23 yksityiskohtaisempaa keskustelua varten. Raudan 
oksidipölyn toistuva hengittäminen voi aiheuttaa siderosisille 
hyvänlaatuisen tilan. Mangaani: Krooninen altistus voi aiheuttaa 
keuhkokudoksen tulehdusta, keuhkojen arpeutumista 
(keuhkofibroosia). Krooninen altistuminen liialliselle 
mangaanipitoisuudelle voi johtaa monenlaisiin psykiatrisiin ja 
motorisiin häiriöihin, joita kutsutaan mangaaniksi. Molybdeeni: 
Krooninen altistus molybdeeniyhdisteille epäillään aiheuttavan syöpää. 
Yhdisteiden tiedetään myös aiheuttavan ärsytystä iholle, silmille ja 
hengitysteille. Krooninen ihokosketus rikkipölyyn on liitetty 
päänsärkyyn, huimaukseen, hengitysteiden ärsytykseen, 
hengitysvaikeuksiin, koordinaatiovaurioihin, kiihtynyt pulssi, hypotonia, 
kouristukset ja tajuttomuus. Usein ihokosketus rikkipölyyn aiheutti 
pääasiassa ihon vaurioita ekseema- tai haavaeritteisten muutosten 
muodossa. Silikoni: Saattaa aiheuttaa kroonista 
keuhkoputkentulehdusta ja hengitysteiden kaventumista. Vanadiini: 
Saattaa aiheuttaa ruoansulatuskanavan epämukavuutta, 
munuaisvaurioita, hermoston vajaatoimintaa ja hengityselinten 
ärsytystä. Saattaa myös aiheuttaa sydämen sydämentykytystä ja 
astmaa.  

 

 

KOHTA 12: Ekologiset tiedot 
12.1. Myrkyllisyys 
Ekologia - yleinen : Ei luokiteltu. Tämä tuote sisältää komponentteja, jotka ovat ympäristöllisesti 

vaarallisia ja pienet sirut ja käsiteltävä pöly voi olla erittäin myrkyllistä vesieliöille.  
 

 

Mangaani (7439-96-5) 

NOEC krooninen kala 3,6 mg / l (Altistusaika: 96 h; Laji: Oncorhynchus mykiss) 
 

Fosforielementti (7723-14-0) 

LC50-kala 1 33,2 mg / l Punainen fosforia (Altistusaika: 96 h - Lajit Danio rerio [staattinen]) 

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

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

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

Rikki (7704-34-9) 

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

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

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

Maleiinihappoanhydridi (108 - 31 - 6) 

LC50-kala 1 75 mg / l 

NOEC krooninen levä 150 mg / l 
 

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 

A2-työkaluterästä  

Pysyvyys ja hajoavuus Ei vahvistettu. 
 

12.3. Biokertyvyyspotentiaali 

A2-työkaluterästä  

Biokertyvyyspotentiaali Ei vahvistettu. 
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Fosforielementti (7723-14-0) 

BCF-kalat 1 <200 
 

Maleiinihappoanhydridi (108 - 31 - 6) 

BCF-kalat 1 (hydrolyysi) 
 

12.4. Liikkuvuus maaperässä 

A2-työkaluterästä  

Ekologia - maaperä Ei vahvistettu. 
 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 

A2-työkaluterästä  

PBT: ei ole merkityksellinen - rekisteröintiä ei vaadita 

vPvB: ei ole merkitystä - ei tarvitse rekisteröintiä 
 

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

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 
 

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät 
Tuotteen / pakkausten hävittämisohjeet : Hävitä sisältö / säiliö paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten 

määräysten mukaisesti. 
Lisäinformaatio : Säiliö voi olla vaarallinen tyhjänä. Noudata kaikkia varotoimia.  
Ekologia - jätemateriaalit : Vältä päästämistä ympäristöön. 

KOHTA 14: Kuljetustiedot 
Tässä esitetyt merenkulun kuvaukset on valmistettu tiettyjen olettamusten mukaisesti SDS: n laatimisajankohtana, ja ne voivat 
vaihdella useiden muuttujien perusteella, jotka saattavat olla tai eivät ole olleet tiedossa SDS: n antamishetkellä. 
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN mukaisesti 

ADR IMDG IATA ADN EROON 

14.1. YK-numero 
Ei säädetä kuljetuksesta 

14.2. YK: n virallinen merenkulun nimi 
Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka (-luokat) 
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 
Marine pollutant: Ei 

Ympäristölle 
vaarallinen: Ei 

Ympäristölle 
vaarallinen: Ei 

Ympäristölle 
vaarallinen: Ei 

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle 
Ei lisätietoa 

14.7. Kuljetus irtotavarana MARPOL-yleissopimuksen liitteen II ja IBC-säännöstön mukaisesti 
Ei sovellettavissa 

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 
 

15.1. Aineen tai seoksen erityiset turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö 
15.1.1. EU-asetukset 
 

 

REACH-asetuksen (EY) N: o 1907/2006 liitteen XVII mukaisesti ei ole sovellettavia rajoituksia. Kaikki aineet on lueteltu ETY-
luettelossa EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)  
Ei sisällä aineita REACH-ehdokasluettelossa 
Ei sisällä REACH liitteen XIV aineita 
 

Grafiitti (7782-42-5) 

Luettelo ETY-luettelosta EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
 

Kromi (7440-47-3) 

Luettelo ETY-luettelosta EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
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Rauta (7439-89-6) 

Luettelo ETY-luettelosta EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
 

Mangaani (7439-96-5) 

Luettelo ETY-luettelosta EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
 

Molybdeeni (7439-98-7) 

Luettelo ETY-luettelosta EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
 

Fosforielementti (7723-14-0) 

Luettelo ETY-luettelosta EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
 

Rikki (7704-34-9) 

Luettelo ETY-luettelosta EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
 

Pii (7440-21-3) 

Luettelo ETY-luettelosta EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
 

Vanadiini (7440-62-2) 

Luettelo ETY-luettelosta EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
 

Parafiinivahat ja hiilivetyvahat (8002-74-2) 

Luettelo ETY-luettelosta EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
 

Maleiinihappoanhydridi (108 - 31 - 6) 

Luettelo ETY-luettelosta EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 

15.1.2. Kansalliset määräykset 
Ei lisätietoa 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty   

KOHTA 16: Muut tiedot 
 

Valmistelupäivä tai viimeisin tarkistus : 13/12/2018 
Tietolähteet : Tämän käyttöturvallisuustiedotteen laatimiseen ja käyttämiseen käytetyt tiedot ja 

tiedot voivat olla tietokannan tilauksia, virallisten viranomaisten sääntelyelinten 
verkkosivustoja, tuotteen / ainesosien valmistajan tai toimittajan tietoja ja / tai 
resursseja, jotka sisältävät GHS: n tai niiden myöhemmäksi GHS: n hyväksyminen. 

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

 
 

H- ja EUH-lausuntojen koko teksti: 

 Akuutti Tox. 1 (suullinen) Välitön myrkyllisyys (suun kautta), kategoria 1 

 Akuutti Tox. 2 (ihon kautta) Välitön myrkyllisyys (ihon kautta), kategoria 2 

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

 Akuutti Tox. 4 (Hengitys: pöly, sumu) Välitön myrkyllisyys (hengitys: pöly, sumu) Luokka 4 

 Aquatic Akuutti 1 Vaarallisuus vesiympäristölle - akuutti vaara, kategoria 1 

 Aquatic Chronic 3 Vaarallisuus vesiympäristölle - Krooninen vaara, luokka 3 

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

 Pyr. Sol. 1 Pyorforiset kiinteät aineet, luokka 1 

 Vast. Sens. 1 Hengitysteiden herkistyminen, kategoria 1 

 Skin Corr. 1A Ihon korroosio / ärsytys, kategoria 1A 

 Skin Corr. 1B Ihon korroosio / ärsytys, kategoria 1B 

 Ihon ärsytys. 2 Ihon korroosio / ärsytys, kategoria 2 

 Skin Sens. 1 Ihon herkistyminen, kategoria 1 

 STOT RE 1 Elinkohtainen myrkyllisyys - Toistuva altistuminen, kategoria 1 

 H250 Saa tulen spontaanisti, jos se altistuu ilmalle. 

 H300 Kuolema nieltynä. 

 H301 Myrkyllistä nieltynä. 

 H310 Ihon kanssa kuolemaan johtava. 

 H314 Voi aiheuttaa palovammoja ja silmävaurioita. 

 H315 Ärsyttää ihoa. 

 H317 Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 
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 H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. 

 H332 Haitallista hengitettynä. 

 H334 Saattaa aiheuttaa allergia- tai astma-oireita tai hengitysvaikeuksia, jos sitä 
hengitetään. 

 H372 Vaurioittaa elimiä pitkäaikaisella tai toistuvalla altistuksella. 

 H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. 

 H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

 EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. 
 

 

Ilmoituksen muutoksista  Ei lisätietoa  
 
 

Lyhenteet ja akronyymit 
ACGIH - Yhdysvaltojen hallitusten teollisten hygienistien konferenssi  
 ADN - eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä 
kuljetuksista sisävesillä  
 ADR - Vaarallisten aineiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskeva 
eurooppalainen sopimus  
 ATE - Välitön myrkyllisyysarvio  
 BCF - biokertyvyystekijä  
 BEI - Biologisen altistumisen indeksit (BEI)  
 BOD - biokemiallinen hapen kysyntä  
 CAS-nro - Chemical Abstracts -palvelunumero  
 CLP - luokitus-, merkintä- ja pakkausasetus (EY) N: o 1272/2008  
 COD - kemiallinen hapenkulutus  
 EY - Euroopan yhteisö  
 EC50 - keskimääräinen tehokas pitoisuus  
 ETY - Euroopan talousyhteisö  
 EINECS - Euroopan kaupallinen luettelo olemassa olevista kaupallisista 
kemiallisista aineista  
 EMS Ei. (Tulipalo) - IMDG-hätä-aikataulu Tulipalo  
 EMS Ei. (Vuoto) - IMDG-hätätapauksen vuodot  
 EU - Euroopan unioni  
 ErC50 - EC50 vähennyskelpoisuuden kasvunopeudella  
 GHS - Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja 
merkintäjärjestelmä  
 IARC - Kansainvälinen syöpätautien tutkimusvirasto  
 IATA - Kansainvälinen ilmaliikenneyhdistys  
 IBC-koodi - Kansainvälinen Bulk Chemical Code  
 IMDG - kansainväliset meriliikenteen vaaralliset aineet  
 IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
 IOELV - ohjeellinen työperäisen altistuksen raja-arvo  
 LC50 - keskimääräinen kuolemaantumisaste  
 LD50 - mediaani kuolettava annos  
 LOAEL - vähiten havaittu haittavaikutustaso  
 LOEC - vähiten havaittavissa oleva pitoisuus  
 Log Koc - maaperän orgaaninen hiilivedyn jakautumiskerroin  
 Log Kow - oktanoli / vesi-jakautumiskerroin  
 Log Pow - Liuotetun aineen tasapainokonsentraation (C) suhde 
kaksivaiheisessa järjestelmässä, joka koostuu kahdesta suurelta osin 
sekoittumattomasta liuottimesta, tässä tapauksessa oktanolista ja vedestä  
 MAK - Työpaikan enimmäispitoisuus / 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 - ei havaittu vaikutuspitoisuus  
 NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis  
 NTP - Kansallinen toksikologiaohjelma  
 OEL - Työperäisen altistuksen raja-arvot  
 PBT - pysyvät, biokertyvät ja myrkylliset  
 PEL - sallittu altistusraja  
 pH - mahdollinen vety  
 REACH - kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupa ja rajoitukset  
 RID - Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat säännöt  
 SADT - itsestään nopeuttava hajoamislämpötila  
 SDS - Käyttöturvallisuustiedote  
 STEL - Lyhytaikainen altistusraja  
 TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft  
 TEL TRK - Tekniset ohjeet Pitoisuudet  
 ThOD - teoreettinen hapen kysyntä  
 TLM - Median toleranssiraja  
 TLV - Kynnysraja-arvo  
 TPRD - Trumpalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
 TRGS 510 - tekninen määräysvalta Gefahrstoffe 510: lle - Geometrinen viittaus 
ortsbeweglichen Behältern  
 TRGS 552 - tekninen sääntö gefahrstoffe - N-nitrosamiini  
 TRGS 900 - Technische Regel für Gefahrstoffe 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte  
 TRGS 903 - Tekniset säännöt Gefahrstoffe 903 - Biologische Grenzwerte  
 TSCA - Myrkyllisten aineiden valvontalaki  
 TWA - Ajoitettu painotettu keskiarvo  
 VOC - Haihtuvat orgaaniset yhdisteet  
 VLA-EC - Valor Límite Ambiental Exposición de Corta Duración  
 VLA-ED - arvo Límite Ambiental Exposición Diaria  
 VLE - Valeur Limite D'exposition  
 VME - Valeur Limite De Moyenen näyttely  
 vPvB - Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä  
 WEL - Työpaikan altistumisen raja-arvo  
 WGK - Wassergefährdungsklasse  
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Nämä tiedot perustuvat nykyiseen tietämykseemme, ja niillä on tarkoitus kuvata tuotetta vain terveyttä, turvallisuutta ja 
ympäristöä koskevien vaatimusten vuoksi. Sitä ei sen vuoksi pidä tulkita siten, että se takaa tuotteen erityisominaisuuden.  
 
Ei 
Väärä 


