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KOHTA 1: Aineen / seoksen ja yrityksen / und tunnistetiedot ertaking 
1.1. Tuotetunniste 
Tuotemuoto : seos 
Tuotteen nimi : Kupari 
1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 
1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut käytöt 
Aineen / seoksen käyttö : MarkForged 3D-tulostusmateriaali. 
1.2.2. Käyttöä, jota ei suositella 
Ei lisätietoja 
1.3. Tiedot käyttöturvallisuustiedotteen toimittajasta 
Yhtiö    
MarkForged, Inc.  
85 School St  
Vesimerkki MA 02472  
T: 844-700-1035 (9.00–18.00) EST)  
support@markforged.com  
www.markforged.com 

 

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

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 
 

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

2.2. Tarraelementit 
Merkinnät asetuksen (EY) N: o 1272/2008 [CLP] mukaisesti 
Ei merkintöjä sovellettavissa. 
 
 

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

: Altistuminen voi pahentaa olemassa olevia silmä-, iho- tai hengityselimiä. Käsittelyn 
aikana merkittävin altistumisreitti on savujen hengittäminen (hengittäminen).  Jos 
höyryjä hengitetään, ne voivat aiheuttaa sairauden, jota kutsutaan yleisesti 
metallihöyrykuumeksi ja jonka oireet muistuttavat influenssaa; Oireet voivat 
viivästyä 4–12 tuntia ja alkavat äkillisellä janoilla ja makealla, metallisella tai 
huonolla maulla suussa. Muita oireita voivat olla ylähengitysteiden ärsytys, johon 
liittyy yskä ja limakalvojen kuivuus, väsymys ja yleinen pahoinvointi. Kuume, 
vilunväristykset, lihaskipu, lievä tai vaikea päänsärky, pahoinvointi, satunnainen 
oksentelu, liiallinen henkinen toiminta, runsas hikoilu, liiallinen virtsaaminen, ripuli 
ja uupumus. Sisältää aineita, jotka ovat palavia pölyjä. Jos tuotetta prosessoidaan ja 
pölyä muodostuu ja levitetään sytytyslähteen kanssa, tämä voi aiheuttaa palavan 
pölyn räjähdyksen. Pidä pölytasot minimissä ja noudata sovellettavia määräyksiä. 
Tuotteen lopullisen muodon vuoksi palavia pölyjä ei todennäköisesti muodostu. 

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

3.2. seokset 
 
 

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

Kupari (CAS-nro.) 7440-50-8 
(EY-nro.) 231-159-6 

84,924 - 
94,36 

Ei luokiteltu 
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet  
 

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

pahoinvointia, ota yhteys lääkäriin (näytä etiketti mahdollisuuksien mukaan).  
Ensiaputoimenpiteet hengityksen jälkeen : Oireiden ilmetessä: mene ilmaan ja tuuleta epäilty alue. Hakeudu lääkäriin, jos 

hengitysvaikeudet jatkuvat. 
Ensiaputoimenpiteet ihokosketuksen 
jälkeen 

: Poista saastuneet vaatteet. Upota vaikuttaa alue vedellä vähintään 5 minuutin ajan. 
Jäähdytä iho nopeasti kylmällä vedellä joutuessaan kosketuksiin sula tuotteen 
kanssa. Kiinteän sulamateriaalin poistaminen iholta vaatii lääketieteellistä apua. 

Ensiaputoimenpiteet silmäkontaktin 
jälkeen 

: Huuhtele varovasti vedellä vähintään 5 minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos niitä on 
ja helppo tehdä. Jatka huuhtelua. Kiinteän sulamateriaalin poistaminen silmistä 
vaatii lääketieteellistä apua. Hakeudu lääkäriin, jos ärsytys kehittyy tai jatkuu. 

Ensiaputoimenpiteet nieltyä : Huuhtele suu. Älä aiheuta oksentamista. Ota yhteys lääkäriin. 
4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 
Oireet / vaikutukset : Ei odoteta aiheuttavan merkittävää vaaraa normaalissa käytössä odotettavissa 

olosuhteissa. Pitkäaikainen kosketus suuriin pölymääriin voi aiheuttaa mekaanista 
ärsytystä. Termisten palovammojen vaara kosketuksessa sula tuotteen kanssa. 

Oireet / vaikutukset hengityksen jälkeen : Ei odoteta aiheuttavan merkittävää hengitysvaaraa normaalin käytön 
ennakoiduissa olosuhteissa. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen pölyhiukkasille 
voi johtaa fibroosiin (pneumokonioosi). Käsittelyn aikana merkittävin 
altistumisreitti on savujen hengittäminen (hengittäminen). Jos höyryjä hengitetään, 
ne voivat aiheuttaa sairauden, jota kutsutaan yleisesti metallihöyrykuumeksi ja 
jonka oireet muistuttavat influenssaa; Oireet voivat viivästyä 4–12 tuntia ja alkavat 
äkillisellä janoilla ja makealla, metallisella tai huonolla maulla suussa. Muita oireita 
voivat olla ylähengitysteiden ärsytys, johon liittyy yskä ja limakalvojen kuivuus, 
väsymys ja yleinen pahoinvointi. Kuume, vilunväristykset, lihaskipu, lievä tai vaikea 
päänsärky, pahoinvointi, satunnainen oksentelu, liiallinen henkinen toiminta, 
runsas hikoilu, liiallinen virtsaaminen, ripuli ja uupumus. 

Oireet / vaikutukset ihokosketuksen 
jälkeen 

: Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa ihon ärsytystä. Termisten palovammojen 
vaara kosketuksessa sula tuotteen kanssa. 

Oireet / vaikutukset joutuessaan silmiin : Voi ärsyttää silmiä. Termisten palovammojen vaara kosketuksessa sula tuotteen 
kanssa. 

Oireet / vaikutukset nieltynä : Nieleminen voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia. 
Krooniset oireet : Mitään ei odoteta normaaleissa käyttöolosuhteissa. Massiivisessa muodossa ei ole 

kroonista vaaraa.  Jos fyysisesti sitä muutetaan liuskojen, nauhojen, pölyjen tai 
höyryjen valmistamiseksi sulatetusta materiaalista: Kupari: Ylikuormitus höyryille 
voi aiheuttaa metallihöyrykuumeen (vilunväristykset, lihaskiput, pahoinvointi, 
kuume, kurkun kuivuminen, yskä, heikkous, lihavuus); metallinen tai makea maku; 
ihon ja hiusten värimuutokset. Limakalvojen kudosvauriot voivat seurata kroonista 
pölyaltistumista. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 
Jos altistuminen tai hätää, hakeudu lääkärin hoitoon. Jos tarvitset lääkärin neuvoja, pidä tuotteen pakkaus tai etiketti käsillä. 

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet   
5.1. Sammutusaineet 
Sopivat sammutusaineet : Kuiva hiekka; Luokan D sammutusaine (metallijauhepaloille). 
Sopimattomat sammutusaineet : Halogenoidut yhdisteet. Älä käytä raskasta vesivirtaa. Raskaan vesivirran käyttö voi 

levittää tulipaloa. Älä käytä suoraa vettä palavaan / sulaan tuotteeseen; ne voivat 
aiheuttaa höyryräjähdyksen ja tulipalon leviämisen. 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 
Tulipalovaara : Ei pidetä syttyvänä, mutta voi palaa korkeissa lämpötiloissa. 
Räjähdysvaara : Tuote itsessään ei ole räjähtävää, mutta jos pölyä muodostuu, ilmaan ripustetut 

pölypilvet voivat olla räjähtäviä. 
reaktiivisuus : Vakaa ympäristön lämpötilassa ja normaaleissa käyttöolosuhteissa. Vaarallisia 

reaktioita ei tapahdu normaaleissa olosuhteissa. 
Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalossa : Hiilioksidit (CO, CO 2 ). Metallioksidit. Kuparioksidit. Tunnistamattomat orgaaniset 

yhdisteet. 
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5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet 
Varotoimenpiteet tulipalo : Ole varovainen, kun sammutat kemiallisen tulipalon. 
Palontorjuntaohjeet : Käytä vesisumua tai sumua alttiiden astioiden jäähdyttämiseen. Älä hengitä 

tulipaloista tai hajoamisesta johtuvia höyryjä. 
Suojaus palontorjunnan aikana : Älä päästä paloalueelle ilman asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien 

hengityksensuojaimet. 
Muita tietoja : Älä lisää vettä sulaan materiaaliin, koska se voi roiskuttaa. 

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 
6.1. Henkilökohtaiset varotoimet, suojavarusteet ja hätätoimenpiteet 
Yleiset toimenpiteet : Vältä pitkäaikaista kosketusta silmiin, ihoon ja vaatteisiin. Vältä pölyn 

hengittämistä. Vältä pölyn muodostumista. Anna mahdollisuuksien mukaan 
sulamateriaalin jähmettyä luonnollisesti. 

6.1.1. Ei-hätähenkilöstölle 
Suojavarusteet : Käytä sopivia henkilönsuojaimia (PPE). 
Hätätoimenpiteet : Evakuoi tarpeeton henkilöstö. 
6.1.2. Hätäapuhenkilöille 
Suojavarusteet : Varusta siivoushenkilöstö asianmukaisella suojauksella. 
Hätätoimenpiteet : Saapuessaan tapahtumapaikalle ensimmäisen vastaajan odotetaan tunnistavan 

vaarallisten aineiden läsnäolo, suojelemaan itseään ja kansalaisia, turvaamaan 
alueen ja pyytämään koulutetun henkilöstön apua heti, kun olosuhteet sen sallivat. 
Tuuleta alue. 

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 
Estä pääsy viemäreihin ja yleisiin vesiin. 
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 
Suojausta varten : Suojaa kiinteät vuodot asianmukaisilla esteillä ja estä kulkeutuminen ja pääsy 

viemäreihin tai puroihin. 
Siivousmenetelmät : Puhdista vuodot välittömästi ja hävitä jätteet turvallisesti. Jäähdytä sulamateriaali 

leviämisen rajoittamiseksi. Hiukkaset ja pöly: Ota tuote talteen imuroimalla, 
lapioimalla tai pyyhkimällä. Käytä pölynsuojaa, kun poistat mekaanisesti. Siirrä 
vuotanut materiaali sopivaan astiaan hävitettäväksi. Ota yhteys toimivaltaisiin 
viranomaisiin vuodon jälkeen. 

6.4. Viittaukset muihin kohtiin 
Katso altistumisen torjunta ja henkilönsuojaimet kohdasta 8 ja hävittämistä koskevat kohdat kohdasta 13. 

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

pölyn annetaan kerääntyä, voi ilmassa muodostua palavia pölypitoisuuksia, jotka 
voivat syttyä ja aiheuttaa räjähdyksen. Sula metalli ja vesi voivat olla räjähtävä 
yhdistelmä. Kosketuksessa happojen kanssa voi muodostua palavaa vetykaasua. 
Termisten palovammojen vaara kosketuksessa sula tuotteen kanssa. 

Turvallisen käsittelyn varotoimet : Pese kädet ja muut altistuneet alueet miedolla saippualla ja vedellä ennen 
syömistä, juomista tai tupakointia ja poistuessasi työstä. Suojaa iho ja silmät 
kosketukselta sulaan materiaaliin. Vältä pitkäaikaista kosketusta silmiin, ihoon ja 
vaatteisiin. Vältä pölyn hengittämistä. Vältä pölyn muodostumista tai leviämistä. 
Käytä sopivia henkilönsuojaimia (PPE).  

Hygieniatoimenpiteet : Käsittele hyvien työhygienia- ja turvallisuusmenettelyjen mukaisesti. Pese 
saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. 

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 
Tekniset toimenpiteet : Noudata sovellettavia määräyksiä. 
Varastointiolosuhteet : Pidä astia suljettuna, kun sitä ei käytetä. Varastoi kuivassa, viileässä paikassa. Pidä / 

säilytä poissa suorasta auringonvalosta, erittäin korkeasta tai matalasta 
lämpötilasta ja yhteensopimattomista materiaaleista. 

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

7.3. Erityinen loppukäyttö 
MarkForged 3D-tulostusmateriaali. 
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KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet  
8.1. Ohjausparametrit 
 

Kupari (7440-50-8) 
Itävalta MAK (mg / m³) 1 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  

 0,1 mg / m³ (hengitettävä osuus, savu) 
Itävalta MAK Lyhyt aika-arvo (mg / m³) 4 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  

 0,4 mg / m³ (hengitettävä fraktio, savu) 
Belgia Raja-arvo (mg / m³) 0,2 mg / m³ (savu)  

 1 mg / m³ (pöly ja sumu) 
Bulgaria OEL TWA (mg / m³) 0,1 mg / m³ (metallihöyry) 
Kroatia GVI (granična vrijednost izloženosti) 

(mg / m³) 
0,2 mg / m³ (savu)  
 1 mg / m³ (pöly) 

Kroatia KGVI (kratkotrajna granična vrijednost 
izloženosti) (mg / m 3) 2 mg / m³ (pöly) 

Ranska VLE (mg / m³) 2 mg / m³ (pöly) 
Ranska VME (mg / m³) 0,2 mg / m³ (savu)  

 1 mg / m³ (pöly) 
Kreikka OEL TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ (savu)  

 1 mg / m³ (pöly) 
Kreikka OEL-STEL (mg / m³) 2 mg / m³ (pöly) 
USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ (savu) 
Latvia OEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m 3 
Espanja VLA-ED (mg / m3) 0,1 mg / m³ (ks. UNE EN 481: 1995 työpaikan 

ilmakehissä hengitettävästä jakeesta) 
Sveitsi KZGW (mg / m³) 0,2 mg / m³ (hengitettävä pöly) 
Sveitsi MAK (mg / m³) 0,1 mg / m³ (hengitettävä pöly) 
Alankomaat Grenswaarde TGG 8H (mg / m³) 0,1 mg / m³ (hengitettävä pöly) 
Yhdistynyt kuningaskunta WEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ (pöly ja sumu)  

 0,2 mg / m³ (savu) 
Yhdistynyt kuningaskunta WEL STEL (mg / m³) 0,6 mg / m³ (laskettu savu)  

 2 mg / m³ (pöly ja sumu) 
Tšekin tasavalta Expoziční-raja (PEL) (mg / m³) 1 mg / m³ (pöly)  

 0,1 mg / m³ (savu) 
Tanska Grænseværdie (langvarig) (mg / m³) 1 mg / m³ (pöly ja jauhe)  

 0,1 mg / m³ (savu) 
Viro OEL TWA (mg / m³) 1 mg / m³ (pöly kokonaismäärä)  

 0,2 mg / m³ (hengitettävä pöly) 
Suomi HTP-arvo (8 h) (mg / m³) 0,02 mg / m³ (hengitettävä pöly) 
Unkari AK-Arvo Lähde 1 mg / m 3  

 0,1 mg / m³ (savu) 
Unkari CK-Arvo Lähde 4 mg / m 3  

 0,4 mg / m³ (savu) 
Irlanti OEL (8 tunnin ref) (mg / m³) 0,2 mg / m³ (savu)  

 1 mg / m³ (pölyt ja sumu) 
Irlanti OEL (15 minuutin ref) (mg / m3) 2 mg / m³ (pölyt ja sumu)  

 0,6 mg / m³ (laskettu savu) 
Liettua IPRV (mg / m³) 1 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  

 0,2 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 
Norja Grenseverdier (AN) (mg / m³) 0,1 mg / m³ (savu)  

 1 mg / m³ (pöly) 
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Kupari (7440-50-8) 
Norja Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 

m3) 
0,3 mg / m³ (arvo laskettu - savu)  
 2 mg / m³ (arvo laskettu-pöly) 

Puola NDS (mg / m³) 0,2 mg / m³ 
Romania OEL TWA (mg / m³) 0,5 mg / m³ (pöly) 
Romania OEL-STEL (mg / m³) 0,2 mg / m³ (savu)  

 1,5 mg / m³ (pöly) 
slovakia NPHV (priemerná) (mg / m³) 1 mg / m³ (hengitettävä fraktio)  

 0,2 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 
Ruotsi Nivågränsvärde (NVG) (mg / m³) 0,01 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 
Portugali OEL TWA (mg / m³) 0,2 mg / m³ (savu)  

 1 mg / m³ (pöly ja sumu) 
 

Hiukkaset, joita ei ole muuten säännelty (PNOR) (ei sovelleta) 
Belgia Raja-arvo (mg / m³) 3 mg / m³ (alveolaarinen fraktio)  

 10 mg / m³ (hengitettävä fraktio) 
Ranska VME (mg / m³) 10 mg / m³ (rajoittava raja, hengitetty)  

 5 mg / m³ (rajoittava alveolaarinen raja-arvo) 
USA ACGIH ACGIH TWA (mg / m³) 3 mg / m  3  Hengitettävä fraktio  

 10 mg / m  3  Kokonaispöly 
Espanja VLA-ED (mg / m3) 10 mg / m 3 (termit liukoiset ja liukenemattomat 

ymmärretään viitaten veteen hengitettävään 
fraktioon)  
 3 mg / m³ (termit liukoiset ja liukenemattomat 
ymmärretään viitaten vedessä hengitettävään 
fraktioon) 

Irlanti OEL (8 tunnin ref) (mg / m³) 10 mg / m³ (hengitettävissä)  
 4 mg / m³ (hengitettävä) 

Irlanti OEL (15 minuutin ref) (mg / m3) 30 mg / m³ (laskettu kokonaismäärä 
hengitettävissä)  
 12 mg / m³ (laskettu hengitettäväksi) 

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

Norja Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg / 
m3) 

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

slovakia NPHV (priemerná) (mg / m³) 10 mg / m 3 
Portugali OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m 3 (hengitettävä fraktio, hiukkaset, 

jotka eivät sisällä asbestia ja <1% kiteistä 
piidioksidia)  
 3 mg / m 3 (hengitettävä fraktio, hiukkaset, jotka 
eivät sisällä asbestia ja<1% kiteistä piidioksidia) 

Islanti OEL TWA (mg / m³) 10 mg / m³ (kokonaan pölyä)  
 5 mg / m³ (hengitettävä pöly) 
0,5 mg / m³ (pöly) 
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8.2. Altistumisen hallinta 
Asianmukaiset suunnitteluohjeet : Mahdollisen altistumisen läheisyydessä on oltava käytettävissä sopivia silmien / 

kehon pesuvälineitä. Varmista riittävä ilmanvaihto, etenkin ahtaissa tiloissa. 
Hiukkaset ja pöly: Käytä paikallista pakokaasu- tai laimennusilmanvaihtoa tai muita 
tukahduttamismenetelmiä pölytasojen pitämiseksi altistusrajojen alapuolella. 
Teholaitteet olisi varustettava asianmukaisilla pölynkeräyslaitteilla. On 
suositeltavaa, että kaikissa tämän tuotteen käsittelyssä mukana olevissa 
pölynpoistolaitteissa, kuten paikallisissa poistoilmanvaihto- ja 
materiaalinsiirtojärjestelmissä, on räjähdyksenestoaukot tai 
räjähdyssuojausjärjestelmä tai happipuutosympäristö. Varmista, että kaikkia 
kansallisia / paikallisia määräyksiä noudatetaan. 

Henkilökohtaiset suojaimet : Käsineet. Suojavaatetus. Suojalasit. 

   
Suojavaatetusmateriaalit : Kemiallisesti kestävät materiaalit ja kankaat. 
Käsien suojaus : Käytä suojakäsineitä. 
Silmien ja kasvojen suojaus : Kemialliset suojalasit. 
Ihon ja vartalon suojaus : Käytä sopivaa suojavaatetusta. 
Hengityssuojain : Jos altistumisrajat ylitetään tai ärsytys kokee, on käytettävä hyväksyttyjä 

hengityksensuojaimia. Käytä hyväksyttyä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on 
riittämätöntä, ilmavapaa ilmakehässä tai jos altistustasoja ei tunneta. 

Muita tietoja : Älä syö, juo tai tupakoi käytön aikana. 

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
9.1. Tiedot fysikaalisista ja kemiallisista perusominaisuuksista 
Fyysinen tila : vankka 

  

Ulkomuoto : Tietoja ei ole saatavilla 
    

Väri : Tietoja ei ole saatavilla 
  

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 höyryntiheys 20 ° C: ssa : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Suhteellinen tiheys : Tietoja ei ole saatavilla 
    

Liukoisuus : Tietoja ei ole saatavilla 
  

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

Viskositeetti : Tietoja ei ole saatavilla 
    

Räjähtävät ominaisuudet : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Hapettavat ominaisuudet : Tietoja ei ole saatavilla 
  

Räjähdysrajat : Tietoja ei ole saatavilla 
  

9.2. Muita tietoja 
Ei lisätietoja 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 
10.1. reaktiivisuus 
Vakaa ympäristön lämpötilassa ja normaaleissa käyttöolosuhteissa. Vaarallisia reaktioita ei tapahdu normaaleissa olosuhteissa. 
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10.2. Kemiallinen stabiilisuus 
Vakaa suositelluissa käsittely- ja varastointiolosuhteissa (katso kohta 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 kerääntyminen (räjähdysvaaran 
minimoimiseksi).  
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 
Vahvat hapot, vahvat emäkset, vahvat hapettimet. Syövyttävät aineet, jotka ovat kosketuksissa metallien kanssa, voivat tuottaa 
syttyvää vetykaasua. 
10.6. Vaarallisia hajoamistuotteita 
Mitään ei odoteta normaaleissa käyttöolosuhteissa. Terminen hajoaminen tuottaa: Metallioksidit. 

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

Ihosyövyttävyys / ärsytys : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 
eivät täyty) 

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

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 
eivät täyty) 

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 
eivät täyty) 

Karsinogeenisuus : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 
eivät täyty. Huomautus N: luokittelua syöpää aiheuttavaksi aineeksi ei 
tarvitse soveltaa, jos koko puhdistushistoria on tiedossa ja voidaan 
osoittaa, että aine, josta se on valmistettu, ei ole syöpää aiheuttava.) 

 
 

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

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 
eivät täyty) 

 
 

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit 
eivät täyty) 

 
 

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

 

Oireet / vammat hengityksen jälkeen : Ei odoteta aiheuttavan merkittävää hengitysvaaraa normaalin käytön 
ennakoiduissa olosuhteissa. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen 
pölyhiukkasille voi johtaa fibroosiin (pneumokonioosi). Käsittelyn 
aikana merkittävin altistumisreitti on savujen hengittäminen 
(hengittäminen). Jos höyryjä hengitetään, ne voivat aiheuttaa 
sairauden, jota kutsutaan yleisesti metallihöyrykuumeksi ja jonka oireet 
muistuttavat influenssaa; Oireet voivat viivästyä 4–12 tuntia ja alkavat 
äkillisellä janoilla ja makealla, metallisella tai huonolla maulla suussa. 
Muita oireita voivat olla ylähengitysteiden ärsytys, johon liittyy yskä ja 
limakalvojen kuivuus, väsymys ja yleinen pahoinvointi. Kuume, 
vilunväristykset, lihaskipu, lievä tai vaikea päänsärky, pahoinvointi, 
satunnainen oksentelu, liiallinen henkinen toiminta, runsas hikoilu, 
liiallinen virtsaaminen, ripuli ja uupumus. 

Oireet / vammat ihokosketuksen jälkeen : Pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa ihon ärsytystä. Termisten 
palovammojen vaara kosketuksessa sula tuotteen kanssa. 

Oireet / vammat silmiin joutumisen jälkeen : Voi ärsyttää silmiä. Termisten palovammojen vaara kosketuksessa sula 
tuotteen kanssa. 

Oireet / vammat nieltynä : Nieleminen voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia. 
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Krooniset oireet : Mitään ei odoteta normaaleissa käyttöolosuhteissa. Massiivisessa 
muodossa ei ole kroonista vaaraa.  Jos fyysisesti sitä muutetaan 
liuskojen, nauhojen, pölyjen tai höyryjen valmistamiseksi sulatetusta 
materiaalista: Kupari: Ylikuormitus höyryille voi aiheuttaa 
metallihöyrykuumeen (vilunväristykset, lihaskiput, pahoinvointi, 
kuume, kurkun kuivuminen, yskä, heikkous, lihavuus); metallinen tai 
makea maku; ihon ja hiusten värimuutokset.  Limakalvojen 
kudosvauriot voivat seurata kroonista pölyaltistumista. 

 
 

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 
12.1. Myrkyllisyys 
Ekologia - yleinen : Ei luokiteltu. Tämä tuote sisältää komponentteja, jotka ovat ympäristölle 

vaarallisia, ja prosessoinnissa syntyvät pienet sirut ja pöly voivat olla erittäin 
myrkyllisiä vesieliöille ja haitallisia vesieliöille, aiheuttaen pitkäaikaisia vaikutuksia. 

 
 

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 
Kupari  
Pysyvyys ja hajoavuus Ei vahvistettu. 

 

Kupari (7440-50-8) 
Pysyvyys ja hajoavuus Ei helposti biohajoavaa. 

 

12.3. Biokertyvyys 
Kupari  
Biokertyvyys Ei vahvistettu. 

 

12.4. Liikkuvuus maaperässä 
Ei lisätietoja 
 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 
Kupari  
PBT: ei merkitystä - rekisteröintiä ei vaadita 
vPvB: ei merkitystä - rekisteröintiä ei vaadita 

 

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

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 
 

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät 
Tuotteen / pakkauksen 
hävittämissuositukset 

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

Ekologia - jätemateriaalit : Vältä päästämistä ympäristöön. 

KOHTA 14: Kuljetustiedot 
Tässä mainitut lähetyskuvaukset on laadittu tiettyjen oletusten mukaisesti SDS: n laatimishetkellä, ja ne voivat vaihdella joukon 
muuttujia, jotka saattoivat olla tiedossa tai eivät ehkä olleet tiedossa SDS: n antamishetkellä. 
ADR / RID / IMDG / IATA / ADN mukaisesti 
 
 
 

ADR IMDG IATA ADN EROON 
14.1. YK-numero 
Ei kuljetuskustannuksia 
14.2. YK: n oikea lähetysnimi 
Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  Ei sovellettavissa  
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka 
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 pilaantuminen: 
Ei 

Ympäristölle 
vaarallinen: Ei 

Ympäristölle 
vaarallinen: Ei 

Ympäristölle 
vaarallinen: Ei 
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14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle 
Ei lisätietoja. 
14.7. Kuljetus irtotavarana MARPOL-sopimuksen liitteen II ja IBC-säännöstön mukaisesti 
Ei sovellettavissa. 
 
 

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 
 

15.1. Aineelle tai seokselle erityiset turvallisuus-, terveys- ja ympäristömääräykset / -lainsäädäntö 
15.1.1. EU-asetukset 
 
 

Ei sisällä REACH-aineita, joilla on liitteen XVII rajoitukset. 
Ei sisällä mitään ainetta REACH-ehdokasluettelossa. 
Ei sisällä REACH-liitteen XIV aineita. 
 

Kupari (7440-50-8) 
Listattu ETY-luetteloon EINECS (olemassa olevien kaupallisten kemiallisten aineiden eurooppalainen luettelo) 
 
 

15.1.2. Kansalliset määräykset 
Ei lisätietoja. 
 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty. 
  

KOHTA 16: Muut tiedot 
 

Valmistuspäivä tai viimeisin muutos : 15/11/2019 
Tietolähteet : Tämän käyttöturvallisuustiedotteen luomisessa saadut ja käytetyt tiedot voivat olla 

peräisin tietokannan tilauksista, viranomaisten viranomaisten virallisilta 
verkkosivustoilta, tuote- / ainesosien valmistajien tai toimittajien erityisistä 
tiedoista ja / tai resursseista, jotka sisältävät ainekohtaiset tiedot ja luokitukset 
GHS: n tai he myöhemmin hyväksyivät GHS: n. 

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

 
 
 
 

Muutosten ilmoittaminen  Ei lisätietoja 
 
 

Lyhenteet ja akronyymit 
ACGIH - Yhdysvaltain hallitusten teollisuushygienistien konferenssi  
 ADN - Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä 
sisävesikuljetuksista  
 ADR - Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä 
tiekuljetuksista  
 ATE - akuutin myrkyllisyyden arvio  
 BCF - Biokeskittymistekijä  
 BEI - biologisen altistumisen indeksit (BEI)  
 BOD - Biokemiallinen hapenkulutus  
 CAS-nro - Chemical Abstracts Service Number  
 CLP - Luokittelu-, merkintä- ja pakkausasetus (EY) N: o 1272/2008  
 COD - kemiallisen hapen kysyntä  
 EY - Euroopan yhteisö  
 EC50 - mediaanin tehokas keskittymä  
 ETY - Euroopan talousyhteisö  
 EINECS - olemassa olevien kaupallisten kemiallisten aineiden eurooppalainen 
luettelo  
 EMS Ei. (Tulipalo) - IMDG-hätäaikataulu Tulipalo  
 EMS Ei. (Vuoto) - IMDG-hätäaikatauluvuoto  
 EU - Euroopan unioni  
 ErC50 - EC50 kasvunopeuden pienentämisen kannalta  
 GHS - kemikaalien maailmanlaajuisesti harmonisoitu luokitus- ja 
merkintäjärjestelmä  
 IARC - Kansainvälinen syöpätutkimusvirasto  
 IATA - Kansainvälinen lentoliikenneyhdistys  
 IBC-koodi - kansainvälinen massakemikaalikoodi  
 IMDG - Kansainväliset vaaralliset tavarat merenkulusta  
 IPRV - Ilgalaikio Poveikio Ribinis Dydis  
 IOELV - ohjeellinen työperäisen altistumisen raja-arvo  
 LC50 - Medium Lethal -pitoisuus  
 LD50 - Medium Lethal Dose  
 LOAEL - alin havaittu kielteinen vaikutus  
 LOEC - pienin havaittu vaikutuspitoisuus  
 Log Koc - Maaperän orgaanisen hiili-vesi-jakaantumiskerroin  
 Log Kow - Oktanoli / vesi-jakaantumiskerroin  

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie  
 NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe  
 NDSP - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Pulapowe  
 NOAEL - Haitallisen vaikutuksen taso, jota ei ole havaittu  
 NOEC - Ei havaittu vaikutuspitoisuus  
 NRD - Nevirsytinas Ribinis Dydis  
 NTP - kansallinen toksikologiaohjelma  
 OEL - työperäisen altistumisen raja-arvot  
 PBT - pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen  
 PEL - Sallittu altistumisraja  
 pH - potentiaalinen vety  
 REACH - kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset  
 RID - Vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat 
määräykset  
 SADT - Itsestään kiihtyvä hajoamislämpötila  
 SDS - käyttöturvallisuustiedote  
 STEL - lyhytaikaisen altistumisen raja  
 Elinkohtainen myrkyllisyys - Elinkohtainen myrkyllisyys  
 TA-Luft - Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft  
 TEL TRK - teknisen ohjauksen keskittymät  
 ThOD - teoreettinen hapen kysyntä  
 TLM - mediaani-toleranssiraja  
 TLV - kynnyksen 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 - aikapainotettu 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'-esitys  
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 Log Pow - Liuenneen aineen tasapainopitoisuuden (C) suhde kaksifaasisessa 
järjestelmässä, joka koostuu kahdesta pääosin sekoittumattomasta 
liuottimesta, tässä tapauksessa oktanolista ja vedestä  
 MAK - suurin työpaikan keskittymä / suurin sallittu pitoisuus  
 MARPOL - Kansainvälinen yleissopimus pilaantumisen estämiseksi 

 VME - Valeur Limite De Moyenne -näyttely  
 vPvB - Erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä  
 WEL - työpaikan altistumisen raja  
 WGK - Wassergefährdungsklasse 

 

EU GHS SDS 

 
Nämä tiedot perustuvat nykyiseen tietomme ja on tarkoitettu kuvaamaan tuotetta vain terveys-, turvallisuus- ja 
ympäristövaatimuksia varten. Siksi sitä ei pidä tulkita takaamiseksi tuotteen erityisiä ominaisuuksia. 
 
Ei 
Väärä 


