Tämä käyttöturvallisuustiedote valmistetaan vapaaehtoisesti. Sitä ei vaadita asetuksen (EY) N:o
1907/2006 31 artiklan mukaisesti.
Suomi

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Bona Öljypintojen Hoitoaine

Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan
tunnistustiedot
Tuotetunniste
Tuotenimi

: Bona Öljypintojen Hoitoaine

Tuotenimi

: Bona Oil Refresher

Tuotteen kuvaus

: Tuote lattian huoltoon

Käyttöturvallisuustiedotteen

: Bona AB
Box 210 74
SE-200 21 MALMÖ
SWEDEN
Tel. +46-(0)40-38 55 00
: Environment@bona.com

toimittajan tiedot

Tämän KTT:n
vastuuhenkilön
sähköpostiosoite
Hätäpuhelinnumero
Toimittaja
Puhelinnumero

: +46 (0)40 385500

Toiminta-ajat

: 8:00 - 16:00

Tietojen rajoitukset

: Tiedot Englanti vain!

Vaaran yksilöinti
Aineen tai seoksen luokitus

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Merkinnät

Ei huomiosanaa.
Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Lisämerkinnät

: Sisältää 5-Decyne-4,7-diol, 2,4,7,9-tetramethyl-. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

Turvalausekkeet
Muut vaarat, jotka eivät
aiheuta luokitusta

: Ei tiedossa.

Koostumus ja tiedot aineosista
Ei sisällä ainesosia, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina
luokitellaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa.
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Ensiaputoimenpiteet
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Silmäkosketus

: Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Huuhdo huolellisesti vedellä usean
minuutin ajan. Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
: Ei sovelleta.

Ihokosketus
Nieleminen

: JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ota yhteys lääkäriin, jos ilmenee
pahoinvointia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

Hengitystiet

: Ei sovelleta.

Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.
Silmiin roiskunut liuos voi aiheuttaa ärsytystä ja parantuvan vaurion.

Palontorjuntatoimenpiteet
Sammutusaineet
Soveltuva sammutusaine

: Suositus: alkoholinkestävä vaahto, CO₂, jauheet, vesisumu.

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Palossa muodostuvia vaarallisia
hajoamistuotteita

: Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita: hiilimonoksidi,
hiilidioksidi, savu, typen oksideja.

Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Muu kuin
pelastushenkilökunta

: Vältä höyryn tai sumun hengittämistä.

Ympäristöön kohdistuvat
varotoimet

: Ei saa päästää viemäreihin tai vesistöihin.

Käsittely ja varastointi
Turvallisen käsittelyn
edellyttämät toimenpiteet
Turvallisen varastoinnin
edellyttämät olosuhteet,
mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

: Varottava kemikaalin joutumista silmiin. Vältettävä höyryn, roiskeiden ja sumun
hengittämistä. Ei saa päästää viemäreihin tai vesistöihin.
: Pidä säiliö suljettuna. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti uudelleen ja pidettävä
pystysuorassa vuotojen estämiseksi.

Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
Altistumisen
ehkäiseminen

Käsien suojaus

Pitkäaikaisessa
:
tai toistuvassa käytössä on käytettävä
seuraavantyyppisiä käsineitä:
Suositellaan: nitriilikumi
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Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto

:
:
:
:

Väri
Haju
pH
Suhteellinen tiheys
Liukoisuus
(liukoisuudet)

Nestemäinen.
Valkoinen.
Ei saatavilla.
8
: 1,01
: Liukenee seuraaviin aineisiin: kylmä vesi ja kuuma vesi.

Stabiilisuus ja reaktiivisuus
Reaktiivisuus

: Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen
ainesosille.

Kemiallinen stabiilisuus

: Stabiili suositelluissa säilytys- ja käsittelyolosuhteissa.

Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.
Silmiin roiskunut liuos voi aiheuttaa ärsytystä ja parantuvan vaurion.

Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
Myrkyllisyys
Seos on arvioitu Euroopan neuvoston CLP-asetuksen N:o 1272/2008 yhteenlaskumenetelmällä ja sitä ei ole luokiteltu
vaaralliseksi ympäristölle.
Ei saa päästää viemäreihin tai vesistöihin.

Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
Tuote

: Ei saa päästää viemäreihin tai vesistöihin. Hävitä kaikkien kansallisten ja paikallisten
määräysten mukaisesti.

Pakkaaminen

: Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.
Pakkausmateriaalijäte tulisi kierrättää. Polttamista tai kaatopaikalle hävittämistä tulee
harkita ainoastaan silloin kun kierrätys ei ole mahdollista.

Erityiset
varotoimenpiteet

: Ei tiedossa.

Kuljetustiedot
Tätä valmistetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi kuljetuksia koskevien kansainvälisten määräysten mukaan (ADR/RID,
IMDG, ICAO/IATA).
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Lainsäädäntöä koskevat tiedot
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö
Liite XIV – Luvanvaraisten aineiden
luettelo

Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.

Erityistä huolta aiheuttavat aineet

: Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite XVII – Tiettyjen vaarallisten
aineiden, valmisteiden ja tuotteiden
valmistuksen, markkinoille
saattamisen ja käytön rajoitukset

: Ei sovelleta.

Muut EU-määräykset

VOC Valmiiksi
käytettävälle seokselle

: Ei saatavilla.

NACE

: Ei saatavilla.

UC62

: Ei saatavilla.

Muut tiedot
Painopäivä

: 2018-11-01.
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Huomautus lukijalle
Tiedot tässä käyttöturvallisuustiedotteessa perustuvat tämänhetkiseen tietämykseen ja nykyisen lainsäädännön.
Siinä annetaan ohjeita terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä näkökohtia ja sitä ei tule pitää takuuna
teknisen suorituksen tai sopivuuden tiettyyn käyttötarkoitukseen. Tuotetta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin
on esitetty kohdassa 1, ellei viitataan toimittajan ja saadaan kirjalliset käsittelyohjeet. Koska tietyt käyttöolosuhteet
tuotteen ulkopuolella toimittajan ohjaus, käyttäjä on vastuussa siitä, että hän noudattaa voimassa olevan
lainsäädännön määräyksiä. Sisältämät tiedot tässä käyttöturvallisuustiedotteessa ei ole käyttäjän omia työkohteen
riskinarviointeja, joita edellytetään muussa terveys-ja turvallisuuslainsäädännössä.
P600 -0
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Muut tiedot
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