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KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

TeknoSeesam® Bio
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 yrityksen tunnistetiedot
Julkaisupäivä

14.11.2012

Tarkistuspäivä

28.03.2018

1.1. Tuotetunniste
Kauppanimi

TeknoSeesam® Bio

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Tukes käyttötarkoituskoodi
(KT)

9 Puhdistus– ja pesuaineet

Aineen/seoksen käyttö

Viemärin biologinen puhdistusaine.

Toimialakoodi (TOL)

2041 Saippuan, pesu-, puhdistus– ja kiillotusaineiden valmistus

Kemikaalia voidaan käyttää
yleiseen kulutukseen

Kyllä

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Valmistaja
Yrityksen nimi

TeknoSeesam Oy

Toimiston osoite

Paavontie 66

Postinumero

39820

Paikkakunta

Kihniö

Maa

Finland

Puhelin

+358 40 731 4557

Sähköposti

info@teknoseesam.fi

Verkkosivu

www.teknoseesam.fi

Y-tunnus

2306302-0

1.4. Hätäpuhelinnumero
Hätänumero

Puhelin: (09) 471977 / (09) 4711
Kuvaus: Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17), 00029 HUS
Puhelin: 112
Kuvaus: Yleinen hätänumero
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KOHTA 2: Vaaran yksilöinti
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
CLP-luokitus, huomautuksia

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP/GHS]
mukaan.

2.2. Merkinnät
Muut huomautukset merkinnöistä (CLP)

Ei merkintöjä. Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi nykyisen lainsäädännön mukaan.

2.3. Muut vaarat
PBT / vPvB

PBT– ja vPvB-arvioinnin tulokset, ks. kohta 12.5.

Muut vaarat

Ei tunnettu.

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

TeknoSeesam® Bio

Huomautuksia aineosista

Tuote ei sisällä ilmoitusrajat ylittäviä määriä terveydelle tai ympäristölle haitalliseksi
luokiteltuja aineosia.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleistä

Hakeudu aina lääkäriin, jos tilanne on epäselvä tai oireet jatkuvat.

Hengitystiet

Jos oireita ilmenee, siirrä henkilö raittiiseen ilmaan.

Ihokosketus

Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Pese iho runsaalla vedellä ja saippualla.

Silmäkosketus

Huuhtele silmiä välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan pitäen
silmäluomia auki. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti, ja jatka
huuhtelua. Silmävammat on syytä tarkastuttaa silmälääkärillä.

Nieleminen

Tuotetta niellyt pyritään oksennuttamaan ja toimitetaan lääkärin hoitoon.

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

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuote voi kuitenkin ärsyttää silmiä.

Viivästyneet oireet ja vaikutukset

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus voi
kuitenkin ärsyttää ihoa ja aiheuttaa ihottumaa.

4.3 Välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet (jos tarpeen)
Muut tiedot

Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
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5.1 Sammutusaineet
Soveltuvat sammutusvälineet

Vesi, vaahto, CO2-jauhe tai hiekka.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Palo- ja räjähdysvaarat

Ei erityisiä vaaroja.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Henkilösuojaimet

Paineilmahengityslaite ja suojapuku.

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

Järjestä vuotopaikalle tehokas ilmanvaihto.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Ympäristövarotoimet

Suuria määriä tuotetta ei saa päästää maaperään, vesistöön eikä viemäriin.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Puhdistaminen

Tuote voidaan vesilaimennoksena huuhdella viemäriin. Suurien määrien ollessa
kysessä,
imeytetään aine hiekkaan, puruun tai turpeeseen ja/tai neutraloidaan sekä pyyhitään
talteen.
Jätteet kerätään kannellisiin astioihin ja toimitetaan hävitettäväksi voimassaolevien
jätehuoltosäännösten mukaisesti. Jälkihuuhtelu tehdään runsaalla vedellä.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Muita ohjeita

Ohjeet turvallisesta käsittelystä ks. kohta 7.
Ohjeet suojavarusteista ks. kohta 8.
Ohjeet jätteiden käsittelystä ks. kohta 13.

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

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Vältä tuotteen joutumista iholle tai silmiin.

Suojaavat toimenpiteet
Ohjeita yleiseen työhygieniaan

Noudata kemikaalien käsittelyssä tavanomaisia varotoimia ja hyvää työhygieniaa.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty tuotetta käsiteltäessä ja sen läheisyydessä.
Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päättyessä. Pese likaantuneet vaatteet ennen
uudelleenkäyttöä.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
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Varastointi

Säilytä tiiviisti suljettuna.

Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit ks. kohta 10.5.

Turvallisen varastoinnin olosuhteet
Tekniset toimenpiteet ja säilytysolosuhteet

Kuivassa ja lämpimässä varastossa.

Soveltuvat pakkaustavat

Varastoi alkuperäisessä pakkauksessa tai säiliössä.

7.3 Erityinen loppukäyttö
Erityiset käyttötavat

Ei ilmoitettu.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
Muut tiedot raja-arvoista

Ei soveltuvia altistumisen raja-arvoja.
DNEL/PNEC: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty, aineosien tietoja ei ole
käytettävissä.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen
Toimenpiteet altistumisen estämiseksi
Tuotteeseen liittyvät toimenpiteet altistumisen estämiseksi

Vältettävä kaikenlaista ihokosketusta ja tarvittaessa käytettävä henkilökohtaisia
suojaimia.

Tekniset toimenpiteet altistumisen estämiseksi

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.

Silmien tai kasvojen suojaus
Soveltuvat silmiensuojaimet

Käytä suojalaseja, mikäli on silmäkosketuksen vaara.

Käsien suojaus
Soveltuva käsinetyyppi

Käytä suojakäsineitä.

Soveltuvat materiaalit

Neopreeni, nitriili tai laminoitu muovi.

Ihonsuojaus
Soveltuvat suojavaatteet

Käytä asianmukaista suojavaatetusta.

Hengityksensuojaus
Hengityksensuojausta tarvitaan

Normaalisti ei tarpeen. Mikäli ilmanvaihto ei riitä pitämään aineosien pitoisuuksia
annettujen raja-arvojen alapuolella, muodostuu aerosolia/sumua tai käsittelet ainetta
korkeassa lämpötilassa, käytä hengityksensuojainta.

Suositeltavat hengityksen
suojaimet

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

Neste.

Väri

Väritön.

Haju

Miellyttävän tuoksuinen.

Hajukynnys

Huomautukset: Ei relevantti.

pH

Arvo: 9 – 11

Sulamispiste / sulamisalue

Huomautukset: Ei määritetty.

Kiehumispiste ja -alue

Huomautukset: Ei määritetty.

Leimahduspiste

Huomautukset: Ei määritetty.

Haihtumisnopeus

Huomautukset: Ei määritetty.

Syttyvyys (kiinteä, kaasu)

Ei tiedossa.

Räjähdysraja

Huomautukset: Ei määritetty.

Höyrynpaine

Huomautukset: Ei määritetty.

Höyryn tiheys

Huomautukset: Ei määritetty.

Tiheys

Arvo: ~ 1,0 kg/m³
Lämpötila: 25 °C

Liukoisuus

Huomautukset: Sekoittuu täysin veteen.

Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/vesi

Huomautukset: Ei määritetty.

Itsesyttyvyys

Huomautukset: Ei määritetty.

Hajoamislämpötila

Huomautukset: Ei määritetty.

Viskositeetti

Huomautukset: Ei määritetty.

Räjähtävyys

Ei luokiteltu räjähtäväksi.

Hapettavuus

Ei luokiteltu hapettavaksi.

9.2 Muut tiedot
Muut fyysiset ja kemialliset ominaisuudet
Huomautukset

Ei ilmoitettu.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1 Reaktiivisuus
Reaktiivisuus

Ei tiedossa, että olisi reaktiivinen normaaleissa käyttö– ja varastointiolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiilisuus

Suositelluissa käyttö– ja varastointiolosuhteissa stabiili.

Tämä käyttöturvallisuustiedote on luotu käyttäen Eco Publisheria (EcoOnline)

Tarkistuspäivä 28.03.2018

TeknoSeesam® Bio - Versio 1

Sivu 6 / 8

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

10.4 Vältettävät olosuhteet
Vältettävät olosuhteet

Ei tiedossa vältettäviä olosuhteita.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Vältettävät materiaalit

Vahvat hapot ja voimakkaat hapettimet.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Vaaralliset hajoamistuotteet

Typpioksidit.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
Muita myrkyllisyystietoja

Tuotetta ei ole luokiteltu välittömän myrkyllisyyden perusteella. Tästä nimenomaisesta
tuotteesta ei ole saatavilla myrkyllisyystietoja.

Muut terveysvaaroja koskevat tiedot
Syövyttävyys/ärsyttävyys
arviointi

Tuotetta ei ole luokiteltu ihoa syövyttäväksi tai ärsyttäväksi.

Silmävaurion/-ärsyttävyyden
arviointi

Tuotetta ei ole luokiteltu silmiä vaurioittavaksi tai ärsyttäväksi.

Herkistyminen

Tuotetta ei ole luokiteltu ihoa tai hengitysteitä herkistäväksi.

Mutageenisuus

Tuotetta ei ole luokiteltu perimää vaurioittavaksi.

Syöpävaarallisuus

Tuotetta ei ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi.

Lisääntymismyrkyllisyys

Tuotetta ei ole luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi.

Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - kerta-altistuminen,
luokitus

Tuotetta ei ole luokiteltu kerta-altistumisen aiheuttaman elinkohtaisen myrkyllisyyden
perusteella.

Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - toistuva altistuminen, luokitus

Tuotetta ei ole luokiteltu toistuvan altistumisen aiheuttaman elinkohtaisen
myrkyllisyyden perusteella.

Aspiraatiovaara, huomautuksia

Tuotetta ei ole luokiteltu aspiraatiovaaraa aiheuttavaksi.

Altistumisen oireet
Jos ihokontakti

Tuotetta ei ole luokiteltu ihoa syövyttäväksi tai ärsyttäväksi. Pitkäkestoinen tai toistuva
ihokosketus voi johtaa kuitenkin ihon kuivumiseen, ärtymiseen tai ihottumaan.

Jos roiskeita silmiin

Tuotetta ei ole luokiteltu silmiä vaurioittavaksi tai ärsyttäväksi. Voi kuitenkin ärsyttää
silmiä.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
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12.1 Myrkyllisyys
Vesieliöstö, kommentit

Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla ympäristömyrkyllisyystietoja.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Pysyvyys ja hajoavuus

Tuote on biologisesti hajoava.

12.3 Biokertyvyys
Biokertyvyyspotentiaali

Ei tietoja.

12.4 Liikkuvuus maaperässä
Huomautuksia, liikkuvuus

Tuote sekoittuu täysin veteen.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
PBT-arvioinnin tulokset

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty tuotteelle, aineosien tietoja ei ole
käytettävissä. Ei luokiteltu PBT/vPvB:nä voimassa olevien EU-kriteerien mukaan.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Ympäristötiedot, yhteenveto

Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla ympäristötietoja. Tuotetta ei ole
luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä
maaperään.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
Muut tiedot

Hävitettävä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten virallisten määräysten
mukaisesti. Vältettävä päästämistä ympäristöön.

KOHTA 14: Kuljetustiedot
Tuote luokiteltu vaaralliseksi

Ei

14.1. YK-numero
Huomautukset

Tuotetta ei ole luokiteltu kuljetusten suhteen.

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
14.4 Pakkausryhmä
14.5 Ympäristövaarat
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle
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14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön
mukaisesti

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

Asetus (EY) N:o 648/2004 pesuaineista

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointi
on tehty

Ei

KOHTA 16: Muut tiedot
Koulutusohjeet

Tutustuttava käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Tärkeimmät käyttöturvallisuustiedotteen laatimisessa
käytetyt lähteet

Toimittajan käyttöturvallisuustiedote 14.11.2012

Käytetyt lyhenteet

PNEC: Predicted No-Effect Concentration: arvioitu vaikutukseton pitoisuus
DNEL: Derived No-Effect Level: johdettu vaikutukseton altistumistaso

Muutokset edelliseen versioon (lisäykset, poistot tai
tarkistukset)

28.03.2018: Tuotteen luokitus ja muut tiedot tarkistettu. Tiedotteen ulkoasu,
osoitetiedot ja logo päivitetty.

Versio
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