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GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Ärsyttää ihoa.
Eye Irrit. 2 H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
STOT SE 3 H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

 

? Xi; Ärsyttävä
G
@

R36/37/38: Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
 
Tuote on Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaisen merkintävelvollisuuden alainen direktiivin "Yleinen luokitusdirektiivi EU:n valmisteille"
viimeksi korjatun version mukaisesti.
 
Luokitus vastaa voimassaolevaa EUlistaa, sitä on kuitenkin täydennetty ammattikirjallisuudesta ja yrityksiltä saaduilla tiedoilla.
 
  tarpeeton
 


~
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  Varoitus
 
etyyli2syanoakrylaatti
 
H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
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P260
Älä hengitä höyryä.
P280
Käytä suojakäsineitä / silmiensuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi
tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
P304+P340
JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.
P302+P352
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese saippualla ja runsaalla vedellä.
P403+P233
Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
P501
Säilytä säiliö(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä määräyksiä.
 
Syanoakrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmät hetkessä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
*


 
  Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisäaineita.
 
CAS: 7085850
etyyli2syanoakrylaatti
EINECS: 2303915

*

? Xi R36/37/38
G
@
 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
~
d

75100%


 
  Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi.
  Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessä pyydettävä lääkärin apua.
 
Jähmettynyttä ainetta ei vedetä pois iholta.
Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
Käännyttävä lääkärin puoleen, mikäli iho on jatkuvasti ärsyyntynyt.
  Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja ja käännytään lääkärin puoleen.
 
huuhtele suuta
Ei pakoteta oksentamaan, saatettava heti lääkärin hoitoon.
  Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
 
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

*


 
 
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisumu. Suuremmat palot torjutaan vesisumu alkoholeihin tehottomalla vaahdolla.
  Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia.
 
 
Räjähdys ja palokaasuja ei saa hengittää.
Käytettävä ulkoilmasta riippumatonta hengityssuojainta.
Käytettävä täyssuojapukua.
  Tulelle alttiit säiliöt jäähdytettävä vesisuihkulla

*


 
Käytettävä suojavarustusta. Suojautumattomat henkilöt pidettävä loitolla.
Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.
 
Estettävä pääsy viemäreihin, kellareihin ja ojiin
Jos ainetta on päässyt viemäriin tai vesistöön, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Estettävä pääsy viemäreihin/pintavesiin/pohjaveteen.
 
Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
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Saastunut aine on jätteenä hävitettävä kohdan 13 mukaisesti.



 
Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.
*


  Huolehdittava hyvästä tuuletuksesta/imusta työpaikalla.
  Erikoistoimenpiteitä ei tarvita.
 
 
  Säilytettävä viileässä paikassa.
  Ei tarvita.
 
Astiat on pidettävä tiiviisti suljettuina.
Suojattava kuumuudelta ja välittömältä auringonpaisteelta.
  Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

*


  Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
 

 

HTP (SF) Pitkäaikaisarvo: 1 mg/m³, 0,2 ppm

  Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin.
 
 
 
Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi.
Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.
Kaasuja/höyryjä/aerosoleja ei saa hengittää.
Vältettävä ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
 
Tilojen tuuletuksen ollessa riittämätön hengityssuojain.
Suodin B.
 
Suojakäsineet tai ihoa suojaava voide.

S̀

Suojakäsineet.

Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävää ja läpäisemätöntä.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakäsinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle / kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.
Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen.

 
Nitriilikumi (0.35 mm)
Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla.
Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakäsinemateriaalin kestävyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitää tarkistaa ennen
käyttöä.
 
Läpäisevyyden arvo: taso ≤ 480
Tarkka läpäisyaika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava.
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R̀

Tiiviit suojalasit.

  Työsuojavaatetus.
*


 
 
 

nestemäinen

väritön
 
tyypillinen
 


ei määrätty
 200 °C

 

85 °C

 

Tuote ei ole räjähdysvaarallinen.

  0,293 mmHg
 
 



 



 

*

1,08 g/cm³
liukenematon
20g/l VOC
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.


 
 
 
Ei hajaantumista määräystenmukaisessa käytössä.
Ei saa kuumentaa termisen hajaantumisen estämiseksi.
  Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
  Lämpö, kuumat pinnat, sytytyslähteet, lie
  vahvojen happojen ja hapettimien kanssa.
  Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia.

*


 
 
 
 
Ärsyttää ihoa.
 
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
 
  keuhkovaurion vaara nieltäessä
 
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
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  Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
 
 
Vesistövaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievästi vesistöä vaarantava.
Estetään aineen pääsy ohentamattomana tai suurina määrinä pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön.

*


 
  Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön.
 

08 04 09* liima ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita
 
  Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.
*


 
  tarpeeton
 
  tarpeeton
 
 
 
tarpeeton
 
 

tarpeeton

 
 
Ei
 

Ei vaarallinen aine ylläolevien asetusten mukaisesti

  tarpeeton

*


 



 
  WGK 1 (Oma luokitus): lievästi vettä vaarantava.
*


Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa
sopimuksellista oikeussuhdetta.
 
H315
Ärsyttää ihoa.
H319
Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
  Environment protection department.
 

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
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ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative



