Käyttöturvallisuustiedote
Mestarinöljy
1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
Valmistuspäivämäärä: 17-09-2009/ LFH
Korvaa: 08-04-2008
Käyttötarkoitus: Pintakäsittely

Toimittaja:

WoodCare Denmark A/S
Tværvej 6
6640 Lunderskov
Puh:99585600 Faksi:99585634
Hätäpuhelinnumero: 99585600
Hätäpuhelin päivystää klo 8–16
Yhteyshenkilö: Lene Funder Hein
Sähköposti: info@ttwoodcare

2. Vaaran yksilöinti
Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi kansallisten luokittelu- ja merkintäsääntöjen mukaan.
Lisätietoja
Henkilöt, joille kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti) aiheuttaa allergiaa, voivat saada tuotteesta allergisen reaktion.

3. Koostumus ja tiedot aineosista
EINECS-nro
205-250-6
245-018-1
265-149-8
265-150-3

CAS-nro
136-52-7
22464-99-9
64742-47-8
64742-48-9-a

Aineet
kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti)
2-ethylhexanoic acid, zirconium salt
Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet;Kerosiini täsmentämätön
Teollisuusbensiini (maaöljy), rikitön, raskas;Matalalla
kiehuva vetykäsitelty teollisuusbensiini

Luokitus
Xi;R38-R43
Xi;R38 N R50/53
Xn;R65
Xn;R65,R66

4) R65 ei koske tuotteen korkean viskositeetin vuoksi.

R-lausekkeiden sanamuoto, katso osa 16.

4. Ensiaputoimenpiteet
Hengitettynä
Mene raittiiseen ilmaan.
Nieltynä
Huuhtele suu huolellisesti ja juo 1–2 lasillista vettä pienin kulauksin.
Ihokosketuksen kautta
Pese iho vedellä ja saippualla.
Silmäkosketuksen kautta
Huuhtele heti vedellä (mieluiten huuhdontakupilla) vähintään 5 minuutin ajan. Avaa silmä hyvin. Poista mahd. piilolinssit.
Muut tiedot
Lääkärin hoitoon hakeuduttaessa mukana on oltava käyttöturvallisuustiedote tai -etiketti. Oireet: Katso osa 11.
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Mestarinöljy

5. Palontorjuntatoimenpiteet
Sammuta jauheella, vaahdolla, hiilidioksidilla tai vesisumulla. Älä ruiskuta vedellä, koska se voi aiheuttaa palon leviämisen. Jäähdytä
syttymätöntä varastoa vedellä tai vesisumulla. Siirrä säiliöt pois paloalttiilta alueelta, jos voit tehdä sen vaaratta. Vältä höyryjen ja savukaasujen
sisään hengittämistä ja mene raittiiseen ilmaan.

6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
Tupakointi ja avotulen käyttö kielletty. Käytä osassa 8 mainittuja henkilösuojaimia.
Ulosvalunut aine kerätään talteen hiekan, kemikaalien absorptioaineen, kissanhiekan tai muun imukykyisen materiaalin avulla ja toimitetaan
tarkoitukseen sopiviin jätesäiliöihin. Ks. kohdassa 13 olevia käytöstäpoistoa koskevia ohjeita.

7. Käsittely ja varastointi
Käsittely
Lisätietoja varotoimista ja henkilösuojaimista on osassa 8. Tupakointi ja avotulen käyttö kielletty.
Varastointi
Aine on säilytettävä turvallisesti, poissa lasten ulottuvilta ja erillään elintarvikkeista, rehuista, lääkevalmisteista ym vastaavista aineista.

8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
Varotoimenpiteet
Tuotetta on käytettävä tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
Hengityksensuojaus
Ei vaadita.
Käsineet ja suojavaatetus
Käytä suojakäsineitä tyyppiä nitriilikumi,
Silmiensuojaus
Käytä suojalaseja suojaamaan mahdollisilta roiskeilta.
Työperäisen altistuksen HTP-arvot
Ei sisällä ilmoitusvelvollisuutta edellyttäviä aineita.

9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
Tiheys: - g/ml 0,9
Olomuoto: Neste

Leimahduslämpötila: -°C >100

10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus
Tuote on stabiili, kun sitä käytetään toimittajan ohjeiden mukaan.
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11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
Välitön
Hengitettynä
Höyryjen hengittäminen voi ärsyttää ylempiä hengitysteitä.
Nieltynä
Nauttiminen voi aiheuttaa pahoinvointia.
Ihokosketus
Voi aiheuttaa lievää ärsytystä.
Silmäkosketus
Voi ärsyttää silmiä.
Herkistyminen
Tuote sisältää pieniä määriä ainesosaa kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti). Allergiset henkilöt voivat saada tuotteesta allergisen reaktion.

Pitkäaikaisvaikutukset

12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle
Vältä tuotteen joutumista viemäriin tai pintavesiin.

13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
Ulosvuotanut aine ja tähteet kootaan suljettuihin ja tiiviisiin säiliöihin ja toimitetaan paikalliselle ongelmajätelaitokselle.

14. Kuljetustiedot
Tuote ei kuulu vaarallisten aineiden ADR:n ja IMDG:n mukaisten tie- ja merikuljetusmääräysten piiriin.

15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot
Vaaranumero
On arvioitu, että tuotetta ei luokitella vaaralliseksi kansallisten luokittelu- ja merkintäsääntöjen mukaan.
Muut merkinnät
Sisältää kobolttibis(2-etyyliheksanoaatti). Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Innehåller (namn på allergiframkallande ämne/ämnen). Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC):
Tämä tuote sisältää enintään 25 g VOC/L. Raja-arvo on 500 g VOC/L (luok. A/i
Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.
Käytön rajoitukset
Alle 18-vuotiaat nuoret eivät saa käyttää tättä tuotetta ammattimaistesti tai altistua sille. Tämä sääntö ei kuitenkaan koske alle 15-vuotiaita
nuoria, jos tuote on tarpeellinen osa koulutusta.
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16. Muut tiedot
Koulutusvaatimukset
Erikoiskoulutusta ei vaadita, mutta tämän käyttöturvallisuustiedotteen perusteellinen tuntemus on suositeltavaa.
Käytetyt lähteet
807/2001 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä.
128/2002 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta.
624/2001 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vaarallisten aineiden luettelosta.
Muut tiedot
Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu niiden tietojen (esim. tekniset tiedotteet yms.) perusteella, jotka toimittaja on antanut käyttöön
tiedotetta laadittaessa.
Osan 3 R-lausekkeiden sanamuoto
R38 Ärsyttää ihoa/Irriterar huden.
R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä/Kan ge allergi vid hudkontakt.
R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliölle, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä./Mycket giftigt för vattenorganismer, kan
orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä/Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua./Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
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