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KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1: Tuotetunniste
Kauppanimi/Tunnuskoodi
Arcticvet käsidesi/
UFI-koodi
1.2: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoituskoodi (KT)
Biocidal products for human hygiene PT1 - Biocidal products used for human hygiene purposes applied on or in contact with human skin
or scalps for the primary purpo
Käyttötarkoitus sanallisesti
käsien desinfiointiin
Kemikaali on tarkoitettu
Kuluttajakäyttöön
1.3: Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Toimittaja
FinnTar Oy
Länsiportti 3
21530 Paimio
FI
info@arcticvet.com
+358405644096
1.4: Hätäpuhelinnumero
Myrkytystietokeskus (avoinna 24 t / vrk): 0800 147 111 (maksuton) 09 471 977 (normaalihintainen puhelu)
KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI
2.1: Aineen tai seoksen luokitus
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
2.2: Merkinnät
Vaara

GHS02

GHS07

Vaaralausekkeet
H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvalausekkeet
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.
P233 Säilytä tiiviisti suljettuna.
P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset
piilolinssit, jos sen voi te
Muut tiedot
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2.3: Muut vaarat
KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.2: Seos
Aineen nimi

CAS-numero

EY-numero

Etanoli

64-17-5

200-578-6

REACHIndeksinumero rekisteröintinu Pitoisuus
mero
01-2119457610603-002-00-5
65 - 75 %
43

Luokitus
Flam. Liq. 2
H225

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1: Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Hengitettynä: Tämä tuote ei sisällä hengitettyinä vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Jos myrkytysoireita kuitenkin ilmenee, tuotteelle
altistunut on suositeltua viedä pois altistusalueelta raittiiseen ilmaan ja pitää levossa. Lääkärin hoitoon tulee hakeutua, jos oireet jatkuvat.
Ihon kautta: Jos ihomuutoksia(polte, punaisuus, ihottuma, rakkulat) ilmenee, on hakeuduttava lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä
käyttöturvallisuustiedote. Silmäkosketuksen kautta: Huuhtele silmiä vähintään 15 minuutin ajan runsaalla huoneenlämpöisellä vedellä.
Silmien sulkemista ja hieromista tulee välttää. Nieltynä/aspiroituna: Nielemistapauksissa on hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja
näytettävä tämän tuotteen käyttöturvallisuustiedote.
4.2: Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Ei tiedossa
4.3: Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
ei sovellettavissa
KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1: Sammutusaineet
Käytä mieluiten monikäyttöisiä jauhesammuttimia (ABC-jauhe) tai vaihtoehtoisesti vaahto- tai hiilidioksidisammuttimia (CO ).
Sammutusaineena EI SUOSITELLA käytettäväksi vettä tai vesisumua.
5.2: Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Lämpöhajoamisen tai palamisen seurauksena voi syntyä reaktiotuotteita, jotka voivat olla erittäin myrkyllisiä ja aiheuttaa siksi vakavaa
haittaa terveydelle
5.3: Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Tulipalon voimakkuudesta riippuen saattaa olla tarpeen käyttää täyttä suojavaatetusta ja itsenäistä paineilmahengityslaitetta. Paikalla on
oltava vähimmäistason mukaiset turvalaitteet ja ensiapuvälineet (sammutuspeitteitä, ensiapupakkaus, jne.) Lisäsäännökset: Toimi sisäisen
pelastussuunnitelman ja onnettomuus- ja muissa hätätilanteissa toimimista koskevien ohjeiden mukaisesti. Poista kaikki syttymislähteet.
Tulipalon sattuessa viilennä korkeiden lämpötilojen seurauksena herkästi syttyviä, räjähtäviä ja BLEVEräjähdykselle alttiita tuotteita
sisältävät astiat ja varastosäiliöt. Palonsammutuksessa käytettyjen tuotteiden joutumista vesiympäristöön on vältettävä.
KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1: Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Eristä vuodot, jos tämä ei aiheuta lisävaaraa tehtävää suorittaville henkilöille. Alue on evakuoitava ja suojaamattomat henkilöt pidettävä
poissa. Koska altistuminen vuotaneelle tuotteelle on mahdollinen, henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö on pakollista (katso kohta 8).
Ensisijaisesti on vältettävä syttyvien höyry-ilma-seosten muodostuminen joko ilmanvaihdon avulla tai käyttämällä inertoivaa ainetta.
Poista kaikki syttymislähteet. Poista sähköstaattiset varaukset liittämällä yhteen ja maadoittamalla kaikki johtavat pinnat, joihin voi
muodostua staattista sähköä.
6.2: Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Pidettävä poissa viemäreistä, pinta- ja pohjavesistä.
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6.3: Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
On suositeltavaa: Imeytä kaatunut aine hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen ja siirrä se turvalliseen paikkaan. Älä imeytä
ainetta sahajauhoon tai muuhun tulenarkaan imeytysaineeseen.
6.4: Viittaukset muihin kohtiin
ei viittauksia
KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1: Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Estettävä varotoimenpitein staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Järjestettävä riittävä
ilmanvaihto ja/tai imu työtiloihin.
7.2: Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Huomioi palavia nesteitä
koskevat määräykset.
7.3: Erityinen loppukäyttö
KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.1: Valvontaa koskevat muuttujat
Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty
8.2: Altistumisen ehkäiseminen
Tekniset torjuntatoimenpiteet
Silmien ja kasvojen suojaus
Ihonsuojaus
Käsiensuojaus
Hengityksensuojaus
Termiset vaarat
Ympäristöaltistumisen torjuminen
Ympäristönsuojelua koskevan yhteisön lainsäädännön nojalla on suositeltavaa välttää tuotteen ja sen pakkauksen heittämistä luontoon.
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KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1: Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto
Neste
Haju
pistävä
Hajukynnys
ei sovellettavissa
pH
ei tiedossa
Sulamis- tai jäätymispiste
Ei tiedossa
Kiehumispiste ja kiehumisalue
78 (etanoli)
Leimahduspiste
12
Haihtumisnopeus
Ei tiedossa
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)
Ei tiedossa
Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja
ei sovellettavissa
Höyrynpaine
ei sovellettavissa
Höyryntiheys
ei sovellettavissa
Suhteellinen tiheys
Ei tiedossa
Liukoisuus (liukoisuudet)
Ei tiedossa
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
Ei tiedossa
Itsesyttymislämpötila
ei sovellettavissa
Hajoamislämpötila
Ei tiedossa
Viskositeetti
Ei tiedossa
Räjähtävyys
Ei tiedossa
Hapettavuus
Ei tiedossa
9.2: Muut tiedot
Ei tiedossa
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KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1: Reaktiivisuus
Ei odotettavissa vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan kemikaalien varastoinnista annettuja teknisiä ohjeita.
10.2: Kemiallinen stabiilisuus
Kemiallisesti stabiili ohjeiden mukaisissa käyttö-, käsittely- ja varastointiolosuhteissa.
10.3: Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa.
10.4: Vältettävät olosuhteet
Kuumuus, liekit ja kipinät . Höyryt saattavat muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa.
10.5: Yhteensopimattomat materiaalit
vahvat hapettavat aineet
10.6: Vaaralliset hajoamistuotteet
Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.
KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1: Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
Välitön myrkyllisyys
Etanoli: LD50/suun kautta/rotta >10000 mg/kg myrkyllisyys vähäistä.
Ihosyövyttävyys/ihoärsytys
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty, eikä tuote sisällä ihon kautta vaaralliseksi luokiteltuja aineita
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
Voi ärsyttää silmiä.
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset
Syöpää aiheuttavat vaikutukset
Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Aspiraatiovaara
Muut tiedot
KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1: Myrkyllisyys
Etanoli:LC50/48t/vesikirppu (daphnia) = 3700-6800 mg/l , LC50/96t/kirjolohi =14200 mg/l, LOEC(levä) =65 mg/l
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12.2: Pysyvyys ja hajoavuus
Etanoli: BOD5/COD >0,5; nopeasti biologisesti hajoava.
12.3: Biokertyvyys
Ei tiedossa
12.4: Liikkuvuus maaperässä
Ei tiedossa
12.5: 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
Ei tiedossa
KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
13.1: Jätteiden käsittelymenetelmät
Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Orgaaniset ainekset voidaan polttaa sopivassa laitoksessa, joka täyttää paikalliset
säädökset. Tarvittaessa otettava yhteys paikalliseen viranomaiseen
KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT
14.1: YK-numero (UN-numero)
1170
14.6: Erityiset varotoimet käyttäjälle
ei tunneta
14.7: Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
ei sovellettavissa
KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1: Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö
Ei tiedossa
15.2: Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei tiedossa
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KOHTA 16: MUUT TIEDOT
16.1:
Muutokset edelliseen versioon
Ei tiedossa
Lyhenteiden selitykset
Ei tiedossa
Tietolähteet
Ei tiedossa
Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa
Eye Irrit. 2: Laskentamenetelmä Flam. Liq. 2: Laskentamenetelmä (2.6.4.3.)
Luettelo vaara- ja turvalausekkeista
R11 Helposti syttyvää. R20 Terveydelle haitallista hengitettynä. H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti
silmiä. H332 Haitallista hengitettynä.
Työntekijöiden koulutus
On suositeltavaa, että tätä tuotetta käsittelevillä henkilöillä on työhön liittyvien vaarojen suojelu- ja ehkäisytoimenpiteitä koskeva
vähimmäiskoulutus, mikä helpottaa tämän käyttöturvallisuustiedotteen ja tuotemerkintöjen ymmärtämistä ja tulkintaa.
Muut tiedot
Ei tiedossa
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