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KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

OIL LEAK NO MORE
Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista), liitteen II vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
Julkaisupäivä

17.01.2017

Tarkistuspäivä

04.06.2020

1.1. Tuotetunniste
Kauppanimi

OIL LEAK NO MORE

Tuotekoodi

165-2360500

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Aineen/seoksen käyttö

Öljyvuodon estoaine

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yrityksen nimi

Orapi Nordic Oy Ab

Postiosoite

Kivipyykintie 10

Postinumero

01260

Paikkakunta

VANTAA

Maa

Suomi

Puhelin

09 894 6430

Sähköposti

sales-finland@orapi.com

Y-tunnus

FI17546595

1.4. Hätäpuhelinnumero
Hätänumero

Puhelin: 112
Kuvaus: Yleinen hätänumero
Puhelin: 0800 147 111 (maksuton)
09 471 977 (normaalihintainen puhelu)
Kuvaus: Myrkytystietokeskus (avoinna 24 t/vrk)

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Aineen / seoksen vaaralliset
ominaisuudet

Seosta ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1272/2008/EY
(CLP) mukaan luokiteltu vaaralliseksi.
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2.2. Merkinnät
Täydentävät tiedot

EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

2.3. Muut vaarat
PBT / vPvB

(EY) N:o 1907/2006 liitteen XIII mukaiset kriteerit aineen/seoksen
luokittelemiseksi ryhmiin PBT (hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen)– tai
vPvB (erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä) eivät täyty.

Muut vaarat

Tuote voi aiheuttaa liukkaita olosuhteita.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.2. Seokset
Seoksen kuvaus

Tuote ei sisällä terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi luokiteltuja aineita
pitoisuuksina, jotka tulisi huomioida.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleistä

Mikäli ilmenee oireita tai kaikissa epäilyttävissä tapauksissa otettava yhteys
lääkäriin.

Hengitystiet

Tunnettaessa hengitysoireita: Potilas on siirrettävä raittiiseen ilmaan. Otettava
yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat.

Ihokosketus

Riisu likaantuneet vaatteet. Iho pestään perusteellisesti saippualla ja vedellä tai
käytetään hyväksyttyä ihonpuhdistusainetta. EI SAA käyttää liuottimia tai
ohentimia. Jos esiintyy ihoärsytystä, otettava yhteys lääkäriin.

Silmäkosketus

Huuhdeltava varovasti vedellä useiden minuuttien ajan. Poistettava mahdolliset
piilolasit, mikäli mahdollista. Jatketaan huuhtelemista. Otettava yhteyttä lääkäriin,
mikäli esiintyy ärsytystä tai ärsytys jatkuu.

Nieleminen

Suu huuhdellaan vedellä. EI saa oksennuttaa. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli
esiintyy oireita.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Yleiset oireet ja vaikutukset

Katso myös kohta 11.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat
ohjeet
Muut tiedot

Tietoa ei ole käytettävissä.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
5.1 Sammutusaineet
Soveltuvat sammutusvälineet

Vaahto, CO2, jauhe tai vesisumu.

Soveltumattomat
sammutusvälineet

Suuritehoinen paloruisku.
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5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Palo- ja räjähdysvaarat

Kuumuus voi aiheuttaa astiassa vaarallista paineen nousua – suljetut astiat
saattavat rikkoutua.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Henkilösuojaimet

Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta.

Palontorjuntatoimenpiteet

Vesijäähdytys on suositeltavaa.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Yleiset toimenpiteet

Tuuletettava alue. Vältettävä tuotteen joutumista silmiin, suuhun tai iholle.
Poistettava kaikki sytytyslähteet, mikäli se on turvallista. Tupakointi kielletty.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Ympäristövarotoimet

Kootaan vuoto, imeytetään se palamattomaan imeytysaineeseen (esim.
hiekkaan, maahan, piimaahan, vermikuliittiin) ja siirretään astiaan paikallisten/
kansallisten säädösten mukaisesti hävittämistä varten (katso kohta 13).

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Leviämisen estäminen

Imeytetään inerttiin huokoiseen aineeseen.

Puhdistaminen

Puhdistettava ensisijaisesti pesuaineella.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Muita ohjeita

Katso kohdissa 7 ja 8 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi
7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Käsittely

Pestävä kädet käsittelyn jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty
kemikaaleja käsiteltäessä.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet
Varastointi

Säilytettävä kuivassa paikassa ja suljetussa astiassa. Suojattava jäätymiseltä,
kuumuudelta ja auringonpaisteelta. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden,
juomien eikä eläinravinnon kanssa.

7.3 Erityinen loppukäyttö
Erityiset käyttötavat

Tietoa ei ole käytettävissä.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
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8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Aineosan nimi
ÖLJYSUMU
Raja-arvot

Tunnistaminen

Altistusraja-arvot
HTP-arvo (8 h) : 5 mg/m³

Vuosi

Lähde: HTP-arvot 2018.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen
Toimenpiteet altistumisen estämiseksi
Tuotteeseen liittyvät toimenpiteet
altistumisen estämiseksi

Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Mikäli suinkin mahdollista, on tämä
saavutettava paikallisella imulla tai hyvällä yleisellä tuuletuksella. Iho on pestävä
kosketuksen jälkeen. Riisuttava likaantunut vaatetus ja pestävä se ennen
uudelleenkäyttöä. Käytä vain puhtaita ja huollettuja suojaimia. Säilytä suojaimet
puhtaassa paikassa.

Silmien tai kasvojen suojaus
Soveltuvat silmiensuojaimet

Mikäli todennäköisesti esiintyy roiskeita, käytä sivusuojilla varustettuja, EN166
mukaisia suojalaseja.

Käsien suojaus
Ihon ja käsien suojaus,
pitkäaikainen kosketus

Suositellaan standardin EN374 mukaisten muovi– tai kumikäsineiden käyttöä.

Soveltuvat materiaalit

Nitriilikumi (NBR).

Ihonsuojaus
Soveltuvat suojavaatteet

Ei erityisiä vaatimuksia. Työvaatetus. Pese likaantuneet vaatteet ennen
uudelleenkäyttöä.

Hengityksensuojaus
Toimenpiteet
hengityksensuojaukseen

Normaalisti mitään henkilökohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita.

Suositeltu välinetyyppi

Kiinteiltä ja nestemäisiltä hiukkasilta/tuotesumulta suojaa EN149:2001 mukainen
suodattava puolinaamari FFP1.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto

neste

Väri

väritön

Haju

hiilivedynkaltainen

Sulamispiste / sulamisalue

Huomautukset: ei määritetty

Kiehumispiste ja -alue

Arvo: > 250 °C

Leimahduspiste

Arvo: > 180 °C

Höyrynpaine

Arvo: < 0,01 kPa
Lämpötila: 20 °C
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Tiheys

Arvo: < 1

Liukoisuus

Liuotin: Vesi
Huomautukset: liukenematon

Viskositeetti

Huomautukset: tietoja ei ole käytettävissä

Räjähtävyys

ei räjähtävä

9.2 Muut tiedot
Muut fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
Fysikaaliset ja kemialliset
ominaisuudet

ei määritetty

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1 Reaktiivisuus
Reaktiivisuus

Tietoa ei ole käytettävissä.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiilisuus

Stabiili normaaleissa olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa.

10.4 Vältettävät olosuhteet
Vältettävät olosuhteet

Kuumuus, liekit ja kipinät.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Vältettävät materiaalit

Hapettavat aineet (voimakkaat).

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Vaaralliset hajoamistuotteet

Tietoa ei ole käytettävissä.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
Muut terveysvaaroja koskevat tiedot
Välittömän myrkyllisyyden arviointi

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Ihosyövyttävyyden / ihoärsytyksen
arviointi

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Silmävaurion / -ärsyttävyyden
arviointi

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.
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Hengitysteiden herkistymisen
arviointi

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Ihon herkistymisen arviointi

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Hengitystiet

Sumun hengittäminen aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Ihokosketus

Toistuva tai pitkäaikainen kosketus valmisteeseen voi aiheuttaa luonnollisen
rasvan poistumisen ihosta aiheuttaen ihon kuivumista.

Mutageenisuuden arviointi

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Syöpävaarallisuuden arviointi

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Lisääntymismyrkyllisyyden
arviointi

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - kerta-altistuminen,
luokitus

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - toistuva altistuminen,
luokitus

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Aspiraatiovaaraluokituksen
arviointi

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Altistumisen oireet
Muut tiedot

Tietoa ei ole käytettävissä.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
12.1 Myrkyllisyys
Myrkyllisyys vesieliöille, levät

Myrkyllisyyskategoria: Akuutti
Arvo: > 200 mg/l
Vaikuttava annospitoisuus: ERC50
Testin kesto: 72 h

Myrkyllisyys vesieliöille, äyriäiset

Myrkyllisyyskategoria: Akuutti
Arvo: > 1000 mg/l
Vaikuttava annospitoisuus: EC50
Testin kesto: 48 h
Laji: Daphnia

Ekotoksisuus

Tuotetta ei ole luokiteltu myrkylliseksi tai haitalliseksi vesieliöille.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Biohajoavuus

Arvo: > 90 %
Menetelmä: OECD TG 301 B

12.3 Biokertyvyys
Biokertyvyyden arviointi

Tietoa ei ole käytettävissä.

12.4 Liikkuvuus maaperässä
Liikkuvuus

Imeytyy maa-ainekseen.
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12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja
myrkyllisiä (PBT). Tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan erittäin
pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Muut ekologiset tiedot

Veden pinnalle muodostunut kalvo voi haitata hapen siirtymistä ja vahingoittaa
eliöitä.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
Asianmukaiset
hävittämismenetelmät, tuote

Hävitettävä ongelmajätteenä paikallisten ja kansallisten säädösten mukaisesti.

Asianmukaiset
hävittämismenetelmät, saastunut
pakkaus

Kokonaan tyhjennetyt astiat, joissa ei ole pisaroita tai muita jäännöksiä, voidaan
käsitellä teollisuusjätteenä ja mahdollisesti kierrättää.

Eurooppalainen jätekoodi (EWC)

Eurooppalainen jätekoodi (EWC): 130207 helposti biohajoavat moottori-,
vaihteisto– ja voiteluöljyt

Kansallinen lainsäädäntö

Jätelaki 646/2011. Valtioneuvoston asetus jätteistä 19.4.2012/179.

KOHTA 14: Kuljetustiedot
Tuote luokiteltu vaaralliseksi

Ei

14.1. YK-numero
Huomautukset

Ei luokiteltu

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Huomautukset

Ei ADR/RID:n, ADNR:n, IMDG-koodin, ICAO/IATA-säädösten tarkoittamia
vaarallisia aineita.

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
Huomautukset

Ei luokiteltu

14.4 Pakkausryhmä
14.5 Ympäristövaarat
ADR/RID/ADN

Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi.

IMDG

Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi.

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle
14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Kuljetus irtolastina (Kyllä / Ei)

Ei
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KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö
Lainsäädäntö ja säädökset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1272/2008/EY aineiden ja seosten
luokituksesta, merkinnästä ja pakkaamisesta (CLP).

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointi

Tietoa ei ole käytettävissä.

KOHTA 16: Muut tiedot
Suositeltavat käyttörajoitukset

Vain ammattikäyttöön.

Lisätietoja

Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa on esitetty vain turvallisuustietoja eikä se
korvaa mahdollisia tuotetietoja tai tuoteselostetta.

Tärkeimmät
käyttöturvallisuustiedotteen
laatimisessa käytetyt lähteet

Valmistajan toimittamat tiedot /käyttöturvallisuustiedote 2016-12-28 v1.0

Käytetyt lyhenteet

ADR: European agreement concerning the international carriage of dangerous
goods by Road.
IMDG: International Maritime Dangerous Goods.
IATA: International Air Transport Association.
ICAO: International Civil Aviation Organisation
RID: Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by
rail.
PG: Packing group.
LQ /LTD QTY= Limited Quantities.
HTP: Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet.
DNEL: Derived no effect level.
PNEC: Predicted no effect concentration.
STOT SE: Specific target organ toxicity - single exposure.
BCF: Biological concentration factor.
NOEC: No Observed Effect Concentration.
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic.
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative.
LD50: annos, jolla puolet koe-eliöistä kuolee.
LC50: pitoisuus, jossa puolet koe-eliöistä kuolee.
ErC50: keskimääräinen kasvua 50 % estävä pitoisuus.
EC50: pitoisuus, joka aiheuttaa vaikutuksen puolelle koe-eliöistä (effective
concentration).
NOEC: pitoisuus, jolla ei havaita mitään vaikutusta.
LOEC: alin pitoisuus, jolla vaikutus havaitaan.
ATE: välittömän myrkyllisyyden estimaatti.
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