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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön / yrityksen tunnistetiedot 
1.1. Tuotetunniste 
Tuotemuoto : seos 
Tuotteen nimi : CFF-hiilikuitufilamentti 
synonyymit : hiili 

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 
1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut käyttötarkoitukset 
Aineen / seoksen käyttö : MarkForged 3D-tulostusmateriaali. 
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 : (CHEMTREC) +(358)-942419014 
 

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 
 

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

 

Haitalliset fysikaalis-kemialliset, ihmisen terveydelliset ja ympäristövaikutukset 
Ei lisätietoa 

2.2. Merkkielementit 
Asetuksen (EY) N: o 1272/2008 [CLP] mukainen merkintä 
Ei merkintöjä sovellettavissa 
 
 

2.3. Muut vaarat 
Muut vaarat, jotka eivät vaikuta 
luokitukseen 

: Altistuminen voi pahentaa olemassa olevia silmiä, ihoa tai hengityselimiä. 
Lämpöpalovammojen riski on joutunut kosketuksiin kuuman tai sulan materiaalin 
kanssa. Ärsyttäviä höyryjä voidaan antaa käsittelyn aikana tai normaaleissa 
käyttöolosuhteissa, huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. 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. Tämä tuote ja kaikki kuidut tai pöly 
ovat sähköä johtavia ja saattavat häiritä sähköisiä järjestelmiä ja prosesseja ja 
käyttää asianmukaisia varotoimia.  

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] 

hiili (CAS-nro.) 7440-44-0 
(EY-nro.) 231-153-3 

40 - 60 Ei luokiteltu 

 

  

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).  

https://markforged.com/%3c/a
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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 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.  

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä akuutti että viivästynyt 
Oireet / vaikutukset : Ei odoteta aiheuttavan merkittävää vaaraa normaaleissa käyttöolosuhteissa. 

Pitkäaikainen kosketus suuriin pölymääriin voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä. 
Lämpöpalovammojen joutuminen kosketukseen sulan tuotteen kanssa.  

Oireet / vaikutukset hengitettynä : Ei odoteta aiheuttavan merkittävää sisäänhengitysvaaraa ennakoiduissa 
normaaleissa käyttöolosuhteissa. Toistuva tai pitkäaikainen altistus pölyhiukkasille 
voi johtaa fibroosiin.  

Oireet / vaikutukset ihokosketuksen 
jälkeen 

: Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa ihon ärsytystä. Lämpöpalovammojen 
joutuminen kosketukseen sulan tuotteen kanssa.  

Oireet / vaikutukset silmäkosketuksen 
jälkeen 

: Saattaa aiheuttaa mekaanista silmien ärsytystä. 

Oireet / vaikutukset nieltynä : Nauttiminen voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Ruoansulatuskanavan epämukavuus ja 
ärsytys.  

Krooniset oireet : Ei tiedetä. 

4.3. Välittömästi tarvittava lääkärin hoito ja erityinen hoito 
Jos altistuu tai olet huolestunut, ota yhteys lääkäriin. Jos tarvitset lääkärin apua, sinulla on tuote-astia tai etiketti käsillä.  

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet   
5.1. Sammutusaineet 
Sopivat sammutusaineet : Vesisuihku, kuiva kemikaali, vaahto, hiilidioksidi. 
Sopivat sammutusaineet : Älä käytä raskaan veden virtausta. Voimakas veden virtaus voi levittää tulta. 

Vesivirran käyttö kuumaan tuotteeseen voi aiheuttaa vaahtoamista ja lisätä tulen 
voimakkuutta.  

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 
Tulipalovaara : Ei pidetä syttyväksi, mutta se saattaa syttyä korkeissa lämpötiloissa. 
Räjähdysvaara : Tuote ei ole räjähdysvaarallinen. Sisältää aineita, jotka ovat palavia pölyjä. Jos pöly 

tai kuidut voivat kertyä, ne voivat muodostaa palavia pölypitoisuuksia ilmassa, 
jotka voivat syttyä ja aiheuttaa räjähdyksen. Ota asianmukaiset varotoimet.  

reaktiivisuus : Vaarallisia reaktioita ei tapahdu tavanomaisissa olosuhteissa. 
Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalossa : Terminen hajoaminen tuottaa: hiilen oksideja (CO, CO  2  ). Typpioksidit. 

Vetysyanidi. Ärsyttää höyryjä.  

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 päästä tulipaloa päästä viemäreihin tai vesistöihin. 

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

hengittämistä.  
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. 
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Hätätoimenpiteet : 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 : Sisältää kiinteät vuodot asianmukaisilla esteillä ja estävät maahanmuuttoa ja 

pääsevät viemäreihin tai puroihin. 
Puhdistusmenetelmät : Puhdista vuodot välittömästi ja hävitä jäte turvallisesti. Palauta tuote tyhjiöllä, 

lapioimalla tai pyyhkimällä. Vältä pölyn muodostumista vuotojen puhdistamisen 
aikana. Hiukkaset ja pöly: Pölynimuri on suositeltava.  Jos lakaisu on tarpeen, käytä 
pölynpoistinta. 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 : Hiilikuitu on sähköä johtava. Se voi aiheuttaa sähkölaitteiden oikosulkuja, varsinkin 

kun ilmassa olevat kuidut ajelehtivat alueella. Pölyn kertyminen ja leviäminen 
sytytyslähteellä voi aiheuttaa palavan pölyn räjähdyksen. Pidä pölyä 
mahdollisimman vähän ja noudata määräyksiä.  

Turvallisen käsittelyn varotoimet : Pese kätesi ja muut altistuvat alueet miedolla saippualla ja vedellä ennen syömistä, 
juomista tai tupakointia ja työstä lähtemistä. Vältä pölyn muodostumista tai 
levittämistä. Vältä pölyn hengittämistä. Vältä pitkittynyttä kosketusta silmien, ihon 
ja vaatteiden kanssa. Käytä asianmukaisia henkilönsuojaimia (PPE).  

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 ja hyvin ilmastoidussa 

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

Yhteensopimattomat materiaalit : Vahvat hapot, vahvat emäkset, voimakkaat hapettimet, vesi, kosteus. 
Säilytyslämpötila : Huonelämpötila 

7.3. Erityiset loppukäytöt 
MarkForged 3D-tulostusmateriaali. 

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet  
8.1. Ohjausparametrit 
 

Hiili (7440-44-0) 

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) 

Puola NDS (mg / m³) 4 mg / m³ (luonnollinen inhalaatiofraktio) 
1 mg / m³ (luonnollinen hengitettävä fraktio) 
6 mg / m³ (synteettinen inhalaatiofraktio) 
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8.2. Altistumisen ehkäiseminen 
Asianmukainen tekninen valvonta : Hätäsilman suihkulähteet ja turva-suihkut tulee olla saatavilla mahdollisen 

altistumisen välittömässä läheisyydessä. Varmista riittävä ilmanvaihto, erityisesti 
suljetuilla alueilla. Vältä pölyn muodostumista tai levittämistä. Pidä riittävä 
mekaaninen tai luonnollinen tuuletus, jotta kuitupitoisuudet pysyvät PEL / TLV: n 
alapuolella.  Käytä tarvittaessa paikallista pakokaasua.  Sähkölaitteiden on oltava 
asianmukaisesti suunniteltuja pölynkeräyslaitteita. On suositeltavaa, että kaikki 
pölynhallintaan tarkoitetut laitteet, kuten paikalliset poistoilmastointilaitteet ja 
materiaalin kuljetusjärjestelmät, sisältävät tuotteen räjähdysvaimentimia tai 
räjähdysturvajärjestelmää tai happea puutteellista ympäristöä. Varmista, että 
kaikkia kansallisia / paikallisia määräyksiä noudatetaan.  

Henkilökohtaiset suojaimet : Yleensä ei tarvita. Henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö voi olla välttämätöntä 
edellyttäen. Käsineet. Suojavaatetus. Suojalasit. Riittämätön ilmanvaihto: Käytä 
hengityksensuojainta.  

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

hengityssuojainta. 
Lämpösuojaus : Käytettäessä kuumaa materiaalia, käytä sopivia lämpöä suojaavia vaatteita. 

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

  

Väri : Musta 
  

Haju : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Hajukynnys : Tietoja ei ole saatavilla 
  

pH : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Haihtumisnopeus : Tietoja ei ole saatavilla 
    

Sulamispiste : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Jäätymispiste : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Kiehumispiste : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Leimahduspiste : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Itsesyttymislämpötila : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Hajoamislämpötila : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Syttyvyys (kiinteä, kaasu) : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Höyryn paine : Tietoja ei ole saatavilla 
  

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

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 
VOC-sisältö : Ei sovellettavissa 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 
10.1. reaktiivisuus 
Vaarallisia reaktioita ei tapahdu tavanomaisissa olosuhteissa. 

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



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

 

24/08/2018 EN (englanti)  5/7 
 

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 
Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. 

10.4. Vältettävät olosuhteet 
Suora auringonvalo, erittäin korkea tai matala lämpötila ja yhteensopimattomat materiaalit. Pölyn tai kuitujen muodostuminen.  

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 
Vahvat hapot, vahvat emäkset, voimakkaat hapettimet, vesi, kosteus. 

10.6. Vaarallisia hajoamistuotteita 
Terminen hajoaminen tuottaa: hiilen oksideja (CO, CO  2  ). Typpioksidit. Vetysyanidi.  

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

Hiili (7440-44-0) 

LD50 oraalinen rotta > 10000 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) 

 
 

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 : Ei odoteta aiheuttavan merkittävää sisäänhengitysvaaraa 
ennakoiduissa normaaleissa käyttöolosuhteissa. Toistuva tai 
pitkäaikainen altistus pölyhiukkasille voi johtaa fibroosiin.  

Oireet / vammat ihokosketuksen jälkeen : Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa ihon ärsytystä. 
Lämpöpalovammojen joutuminen kosketukseen sulan tuotteen kanssa.  

Oireet / vammat Silmäkosketuksen jälkeen : Saattaa aiheuttaa mekaanista silmien ärsytystä. 
Oireet / vammat nauttimisen jälkeen : Nauttiminen voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Ruoansulatuskanavan 

epämukavuus ja ärsytys.  
Krooniset oireet : Ei tiedetä. 
 

 

KOHTA 12: Ekologiset tiedot 
12.1. Myrkyllisyys 
Ekologia - yleinen : Ei luokiteltu. 
 

 

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 

CFF-hiilikuitufilamentti  

Pysyvyys ja hajoavuus Ei vahvistettu. 
 

12.3. Biokertyvyyspotentiaali 

CFF-hiilikuitufilamentti  

Biokertyvyyspotentiaali Ei vahvistettu. 
 

12.4. Liikkuvuus maaperässä 
Ei lisätietoa 
 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 
Ei lisätietoa 
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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. Materiaali on kierrätettävä, jos mahdollista.  
Ekologia - jätemateriaalit : Vältä tarpeetonta 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 
 
 

Ei sisällä REACH-aineita, joihin liittyy liitteen XVII rajoituksia 
Ei sisällä aineita REACH-ehdokasluettelossa 
Ei sisällä REACH liitteen XIV aineita 
 

Hiili (7440-44-0) 

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

VOC-sisältö : Ei sovellettavissa 
15.1.2. Kansalliset määräykset 
Ei lisätietoa 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty   

KOHTA 16: Muut tiedot 
 

Valmistelupäivä tai viimeisin tarkistus : 24/08/2018 
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 
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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  

 

EU GHS SDS 

 
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 


