Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro. 1907/2006 (REACH).

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi
YTONG LIM
Tuotenumero
REACH-rekisteröintinumero
Ei käytettävissä
Muu tunniste
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Voidaan käyttää myös SILKA-laattoihin
Käytöt joita ei suositella
Muihin tarkoituksiin käyttämistä ei suositella.
Koko teksti mainitun ja tunnistaa sovelluksen luokat on annettu kohdassa 16

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yrityksen nimi ja osoite
Xella Danmark A/S
Helge Nielsens Allé 7, 3.
DK-8723 Løsning
tlf: +45 7589 5066
fax: +45 7589 6030
Yhteyshenkilö
Jens Lauridsen
Sähköpostiosoite
Xella-danmark@xella.com
Päiväys
22-11-2013
SDS-versio
1.0
1.4 Hätäpuhelinnumero
09-4711/Myrkytystietokeskus tai suora numero 09-471977
Myrkytystietokeskus/HUS, Tukholmankatu 17, 00029 HUS (Helsinki)
112 Yleinen hätänumero
KOHTA 2: Vaaran yksilöinti
2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, STOT SE 3 // H335, H318, H315
H/R-lausekkeet annetaan täydessä sanamuodossaan kohdassa 2.2.

DPD/DSD luokitus
Ärsyttävä. (Xi).
Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.(R37/38). Vakavan silmävaurion vaara.(R41).
2.2 Merkinnät
varoitusmerkki

Huomiosanalla
Vaara!
Riskit ym.
YTONG LIM

1/7

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro. 1907/2006 (REACH).

Ärsyttää ihoa. (H315)
Vaurioittaa vakavasti silmiä. (H318)
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. (H335)
Sisältää
Portland cement
Yleiset
Ennaltaehkäisy

Turvallisuus

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101)
Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
(P280)
Pelastustoimenpi JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean
teet
minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka
huuhtomista. (P305+P351+P338)
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.
(P302+P352)
OS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai ääkäriin. (P301+P310)
Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. (P362)
Varastointi
Jätteiden
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501)
käsittely

2.3 Muut vaarat
Tuotteen valmistuksessa on kromi(VI)-pitoisuutta vähennetty ja sen osuus käyttövalmiissa laastijauheessa
on alle 2 ppm. Tämän vuoksi tuotetta ei tarvitse merkitä herkistäväksi, direktiivi 1999/45/EU, artikla 6(3).
Jotta kromipitoisuus pysyisi näin alhaisena, täytyy tuote varastoida ohjeiden mukaisesti ja noudattaa
varoitusta viimeisestä käyttöpäivästä. Mikäli tuotteen ilmoitettu varastointiaika ylitetään, lisääntyy
kromi(VI):lle herkistyneiden riski saada allergisia ihooireita.
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
ei määritettävissä

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.1/3.2. Aineet
NIMI:
TUNNISTENuMEROITA:
SISÄLTÖ:
DSD LUOKITUS:
CLP LUOKITUS:

Portland cement
CAS-nro: 65997-15-1 EY-nro: 266-043-4
>20%
Xi;R41 R37/38
STOT SE 3, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1
H315, H318, H335

(*) H/R-lausekkeet annetaan täydessä sanamuodossaan kohdassa 16. Työhygieeniset raja-arvot annetaan kohdassa 8, mikäli ne ovat
saatavilla.

Muut tiedot
KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleistä
Onnettomuustilanne: Ota yhteys lääkäriin tai ensiapuun - ota mukaan etiketti tai tämä
käyttöturvallisuustiedote. Jos oireet jatkuvat tai loukkaantuneen tilasta ei ole varmuutta, on käännyttävä
lääkärin puoleen. Älä koskaan anna tajuttomalle vettä tai vastaavaa.
Sisäänhengittäminen
Vie henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet tarkkailun alaisena.
Kosketus ihoon
Saastuneet vaatteet ja kengät riisutaan. Materiaalin kanssa kosketuksissa ollut iho pestään vedellä ja
saippualla. Ihon puhdistusainetta voidaan käyttää. ÄLÄ käytä liuottimia tai ohentimia.
Kosketus silmiin
Poista mahdolliset piilolasit. Huuhtele heti silmiä runsaalla vedellä (20 - 30 °C), kunnes ärsytys lakkaa ja
vähintään 15 minuuttia. Huolehdi siitä, että huuhtelet sekä ylä- että alaluomien alta. Käänny heti lääkärin
puoleen.
Nieleminen
YTONG LIM
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Anna henkilölle runsaasti juotavaa ja tarkkaile häntä. Pahoinvointitapauksessa: Ota heti yhteys lääkäriin ja
ota mukaan tämä käyttöturvallisuustiedote tai tuotteen etiketti. Älä oksennuta, ellei lääkäri suosittele sitä.
Pidä päätä alhaalla, ettei mahdollinen oksennus valu takaisin suuhun tai kurkkuun.
Palovamma
Huuhtele runsaalla vedellä, kunnes kipu lakkaa, ja jatka sen jälkeen 30 minuuttia.
4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Ärsyttävät vaikutukset: Tuote sisältää aineita, jotka aiheuttavat paikallista ärsytystä iho- ja
silmäkosketuksessa tai sisäänhengitettäessä. Kosketus paikallisesti ärsyttäviin aineisiin voi johtaa siihen,
että kosketusalueeseen imeytyy entistä helpommin vahingollisia aineita, kuten allergeeneja.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista:
Hakeudu välittömästi lääkäriin.
Tietoja lääkärille
Ota mukaan tämä käyttöturvallisuustiedote.
KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
5.1 Sammutusaineet
Suositus: alkoholia kestävä vaahto, hiilihappo, jauhe, vesisumu.
Vesirsuihkua ei saa käyttää, sillä se voi saada tulipalon leviämään.
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ei erityisvaatimuksia.
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Normaalit palontorjuntavarusteet ja täysi hengityssuojaus. Mikäli kemikaaliin joudutaan olemaan suorassa
yhteydessä, palontorjuntajohto voi ottaa yhteyden kemikaalitiedotukseen.
KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Vältä hengittämästä pölyä. Vältä suoraa kosketusta roiskuneeseen aineeseen.
6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Tuotetta ei saa päästää leviämään viemäreihin, vesistöihin tai
maaperään. Jos tuote likaa jokia ja järviä tai viemäreitä, on ilmoitettava vastaaville
viranomaisille.
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Vältettävä kuivan tuotteen lakaisua. Käytettävä teollisuusimuria tai kasteltava ja kerättävä talteen.
Puhdistukseen käytetään mahdollisuuksien mukaan puhdistusaineita. Liuottimia on vältettävä.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso tietoja jätteen käsittelystä kohdasta "Jätteiden käsittely". Ks. suojatoimenpiteet kohdasta
"Altistumisen ehkäiseminen / henkilökohtaiset suojaimet".
KOHTA 7: Käsittely ja varastointi
7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Tupakointi sekä ruuan ja juoman nauttiminen ei ole sallittua työtiloissa. Tietoja henkilökohtaisesta
suojauksesta on kohdassa "Altistumisen ehkäiseminen / henkilökohtaiset suojaimet". Vältä suoraa
kosketusta tuotteeseen. Vältettävä pölyn muodostusta. Kun käytetään säkkitavaraa ja avointa sekoitinta,
täytä laite ensin vedellä ja lisää sitten kuivalaasti hitaasti. Pidä matala kaatokorkeus. Käynnistä
sekoitin hitaasti. Älä purista tyhjiä säkkejä kasaan esim. suuremman säkin sisälle.
Järjestettävä riittävä ilmanvaihto ja/tai imu työtiloihin. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen.
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Säilytetään aina saman materiaalin säiliöissä kuin alkuperäinen. Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti
uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi. Säilytä kuivassa. Estä veden ja kosteuden
pääsy. Sopimattomassa säilytyksessä ( kosteissa tiloissa) tai suositellun sälytysajan ylittyessä, voi
kromaattisen supistajan vaikutus vähentyä.
7.3 Erityinen loppukäyttö
Tämä tuote tulee käyttää vain käyttää kuvattu kohdassa 1.2
KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
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Altistuksen raja-arvoja
Portland cement (HTTP)
HTP-arvot (8 h): - ppm | 5 mg/m3

DNEL / PNEC
Tietoja ei saatavilla

8.2 Altistumisen ehkäiseminen
Yhdenmukaisuutta annettujen raja-arvojen kanssa on kontrolloitava säännöllisesti.
Yleiset olosuhteita koskevat säännöt
Tupakointi, syöminen ja juominen ei ole sallittua työtiloissa, ei myöskään tupakan, ruuan ja juomien
säilytys.
Altistumisrajat
Ammattimaisia käyttäjiä koskevat työympäristölainsäädännön säännöt altistumisen enimmäispitoisuuksista.
Ks. työhygieeniset raja-arvot jäljempänä.
Tekniset toimet
Ilmassa liikkuvat kaasu- ja pölypitoisuudet on pidettävä mahdollisimman alhaisina ja niitä koskevien rajaarvojen (ks. jäljempänä) alapuolella. Käytä tarvittaessa kohdepoistoa, mikäli ilmanvaihto työpaikalla ei ole
riittävä. Huolehdi siitä, että silmähuuhtelupaikat ja hätäsuihkut on merkitty näkyvästi.
Hygieeniset varotoimet
Altistuneet kehon alueet on pestävä aina kun tuotteen käytössä on tauko tai kun työ loppuu. Pese aina
kädet, käsivarret ja kasvot.
Varotoimet ympäristöaltistuksen rajoittamiseksi
Huolehdi siitä, että tuotteen kanssa työskennellessä sen välittömässä läheisyydessä on leviämisen
estämiseen sopivaa materiaalia. Mikäli mahdollista, käytä työn aikana roiske alustaa.
Henkilökohtaiset suojavarusteet

Yleistä
Käytä vain CE-merkittyjä suojaimia.
Hengitystiet
Mikäli työpaikan tuuletus ei ole riittävä, käytetään puoli- tai kokokasvosuojainta, jossa on oma suodatin, tai
pakolaitetta. Valinta riippuu konkreettisesta työtilanteesta ja tuotteen parissa tehtävän työn kestosta.
Iho ja keho
On käytettävä erityisiä työvaatteita. Käytä tarvittaessa pelastuspukua, jos joudut tekemään työtä tuotteen
kanssa pitkän aikaa.
Kädet
Suositeltavaa: Nitriili. . Läpäisyaika: > 480 minuuttia (luokka 6).
Silmät
Mahdollisen pölyn tai roiskeen estämiseksi käytä tiiviitä suojalaseja säädöksen EN 166 mukaan.
KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Fysikaalinen tila Väri
Haju
pH
Kiinteä, rakeinen Valkoinen /
11,5Ei hajua
tai pulveri.
Harmaa
12,4*
Tilan muutos ja höyryt
Sulamispiste (°C)
Kiehumispiste (°C)
>450
Tietoja palo-ja räjähdysvaaran
Leimahduspiste (°C)
Syttyvyys (°C)
Räjähdysrajat (V %)
Hapettavat ominaisuudet
Liukoisuus
Vesiliukoisuus
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
Liukoinen 3 g/l.
9.2 Muut tiedot
Rasvaliukoisuus
Muuta

Viskositeetti

Massa (g/cm3)

-

1,4

Höyrynpaine (mm Hg)
Itsesyttyvyys°C
-
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-

*Liukoinen / 20°C

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1 Reaktiivisuus
Alkalinen reaktio veden kanssa. Kosketuksessa veteen aiottu reaktio tapahtuu, jossa tuote kovenee ja
muodostaa kiinteän massan, joka ei reagoi ympäristöönsä.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on stabiili niiden ehtojen mukaisissa oloissa, jotka annetaan kohdassa "Käsittely ja varastointi".
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei erityisvaatimuksia.
10.4 Vältettävät olosuhteet
Altistuminen kosteudelle.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Vahvat hapot, vahvat emäkset, vahvat hapettimet ja vahvat pelkistimet.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Tuotetta ei huonontunut, kun niitä käytetään kohdassa 1 määritetyn.
KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
Akuutti toksisuus
Aine

Laji

Testi

Altistumisreitti

Tulos

Tietoja ei saatavilla

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
Ärsyttää ihoa.
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
Vaurioittaa vakavasti silmiä.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Aspiraatiovaara
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Pitkäaikaisvaikutukset
Ärsyttävät vaikutukset: Tuote sisältää aineita, jotka aiheuttavat paikallista ärsytystä iho- ja
silmäkosketuksessa tai sisäänhengitettäessä. Kosketus paikallisesti ärsyttäviin aineisiin voi johtaa siihen,
että kosketusalueeseen imeytyy entistä helpommin vahingollisia aineita, kuten allergeeneja. Pitkä aikainen
altistuminen hengitettävälle sementti pölylle yli työntekijöille suositeltavien rajojen voi johtaa yskimiseen,
hengen ahdistukseen ja kroonisiin tukkeisiin hengitysteissä. Matalina pitoisuuksina , ei kroonista vaikutusta
huomattu. Sementti voi lisätä olemassa olevien iho, silmä ja hengitystie sairauksia kuten
keuhkolaajentumaa tai astmaa.
KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
12.1 Myrkyllisyys
Aine

Laji

Testi

Tutkimuksen kestosta

Tulos

Hajoavuus vesistöön

Testi

Tulos

Mahdollinen biokertyvyys

LogPow

BFC

Tietoja ei saatavilla

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Aine
Tietoja ei saatavilla

12.3 Biokertyvyys
Aine
Tietoja ei saatavilla
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12.4 Liikkuvuus maaperässä
Ei tietoja
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei tietoja
12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Sekoite sisältää Portland sementtiä. Suurien määrien vapautuminen veden yhteydessä aiheuttaa pH
määrän nousua. PH arvo laskeenopeasti laimennuksella ( epäorgaaninen mineraali rakennusmateriaali).
KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
Tämä tuote kuuluu asetusten vaarallisia jätteitä. Käyttäjä on vastuussa jätteen oikeasta koodauksesta ja
merkinnästä. Käytettäessä suositusten mukaisesti voidaan jätekoodinumerot valita
Euroopan jätekoodiluettelosta (EWC). Vuodot ja jäämät voidaan käyttää uudelleen. Käyttökelvottomat jätteet
sekoitetaan veteen ja annetaan kovettua. Kovettuneet tuotejäämät voidaan toimittaa hävitettäväksi teollisuus- tai
rakennusjätteenä koodeilla 17 01 01 tai 10 13 14. Kovettumattomat jätteet toimitetaan hävitettäväksi
jäteluokkanumeronsa mukaisesti. 17 09 03*: muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet (sekalaiset jätteet
mukaan luettuna), jotka sisältävät vaarallisia aineita. Jäämistä tyhjennetyt pakkaukset voidaan toimittaa hyötykäyttöön.

Jätteet
Euroopan jäteluetteloon
17 01 01
Erityiset merkinnät
Saastunut pakkaus
Jäämistä tyhjennetyt pakkaukset voidaan toimittaa hyötykäyttöön.

KOHTA 14: Kuljetustiedot
Ei vaarallinen tuote ADR- ja IMDG-sääntöjen mukaan.
14.1 – 14.4
ADR/RID

14.1 YKnumero

14.2 Kuljetuksessa
käytettävä virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen
vaaraluokka

IMDG

UN-no.

Proper Shipping Name

Class

PG*

14.4
Pakkausryhmä

Huomautus

EmS

Hazardous
constituent

MP**

14.5 Ympäristövaarat
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle
14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
Ei tietoja

(*) Packing group
(**) Marine pollutant

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
Käyttörajoitukset
Tuotetta ei saa käyttää ammattimaisesti alle 18-vuotiaille.
Erityiskoulutusta koskevat vaatimukset
Muuta
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei
2627245047, SDS Sikkerhedsdatablade
KOHTA 16: Muut tiedot
Lähteet
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 (REACH)
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Kohdassa 3 mainitut H/R-lausekkeet täydellisessä sanamuodossaan
R41 - Vakavan silmävaurion vaara.
R37/38 - Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Kohdassa 1 mainitut yksilöityjä käyttötapoja täydellisessä sanamuodossaan
Muut symbolit, jotka mainitaan kohdassa 2
Muuta
On suositeltavaa toimittaa tämä käyttöturvallisuustiedote tuotteen varsinaiselle käyttäjälle. Annettuja tietoja
ei saa käyttää tuotetiedot.
Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot koskevat vain kohdassa 1 mainittua tuotetta, eivätkä ne
välttämättä koske käyttöä yhdessä muiden tuotteiden kanssa.
Tämän käyttöturvallisuustiedotteen muutokset suhteessa viimeiseen olennaiseen muutosversioon (SDSversion ensimmäinen numero, ks. kohta 1) on merkitty sinisellä kolmiolla.
Käyttöturvallisuustiedotteen vahvistus
SRS
www.msds-eu.com
Viimeisen olennaisen muutoksen päivämäärä (SDS-version ensimmäinen numero)
Viimeisen vähäisen muutoksen päivämäärä (SDS-version viimeinen numero)
-
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