
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 yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

1.4. Hätäpuhelinnumero

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Teflex Pintadesinfiointiaine

06.04.2020

Teflex Pintadesinfiointiaine

Desinfiointiaine.

PP-BIO-2 Disinfectants and algaecides not intended for direct application to
humans or animals

Ei ihmisten hygieniaa (PT1) varten.

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Oy Soft Protector Ltd

PL 100

02761

Espoo

Finland

+358 9 887 0430

info@softcare.fi

www.softcare.fi

0834157-1

Puhelin: 0800 147 111 tai 09 471 977
Avoinna 24 h/vrk.
Kuvaus: Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17), 00029 HUS

Puhelin: 112
Avoinna 24 h/vrk.

Julkaisupäivä

Kauppanimi

Aineen/seoksen käyttö

Käyttötarkoituskoodi

Ei-suositeltavat käyttötavat

Teollisuuskäyttö

Ammattikäyttö

Kuluttajakäyttö

Yrityksen nimi

Postiosoite

Postinumero

Paikkakunta

Maa

Puhelin

Sähköposti

Verkkosivu

Y-tunnus

Hätänumero
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KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

2.2. Merkinnät

2.3. Muut vaarat

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

Kuvaus: Yleinen hätänumero

Aquatic Chronic 3; H412

PHMB (1415;4.7); Polyhexamethylene biguanide hydrochloride with a mean
number-average molecular weight (Mn) of 1415 and a mean polydispersity (PDI)
of 4.7 (PHMB(1415;4.7)) 0 < 0,1 %, Kvaternääriset ammoniumyhdisteet,
bentsyyli-C12-16-alkyylidimetyyli, kloridit 0 < 0,1 %

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P501 Hävitä sisältö / pakkaus paikallisten ja kansallisten vaatimusten mukaisesti.

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

Ei ilmoitettu.

Seos

Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Sisältö Huomautuksia
PHMB (1415;4.7) ;
Polyhexamethylene biguanide
hydrochloride with a mean
number-average molecular
weight (Mn) of 1415 and a mean
polydispersity (PDI) of 4.7
(PHMB(1415;4.7) )

CAS-numero:
1802181-67-4

Acute Tox. 4;
H302
Acute Tox. 2;
H330
Eye Dam. 1; H318
Skin Sens. 1;
H317
STOT SE 3; H335
Aquatic Acute 1;
H400; M-kerroin
10
Aquatic Chronic 1;
H410; M-kerroin
10

0 < 0,1 %

Kvaternääriset
ammoniumyhdisteet,
bentsyyli-C12-16-alkyylidimetyyli,
kloridit

CAS-numero: 68424-85-1
REACH-rek.nro:
01-2119970550-39-XXXX

Acute Tox. 4;
H302
Skin Corr. 1B;
H314
Aquatic Acute 1;
H400; M-kerroin

0 < 0,1 %

Luokitus asetuksen (EY) N: o
1272/2008 [CLP / GHS]
mukaisesti

Etiketin tiedot

Vaaralausekkeet

Turvalausekkeet

PBT / vPvB

Muut vaarat

Koostumustyyppi
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat
ohjeet

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

10
Aquatic Chronic 1;
H410; M-kerroin 1

Kaikkien vaaralausekkeiden tekstit ovat kokonaisuudessa osiossa 16.

Hakeudu aina lääkäriin, jos tilanne on epäselvä tai oireet jatkuvat. Näytä
lääkärille tämä käyttöturvallisuustiedote, pakkaus tai etiketti.

Jos oireita ilmenee, toimita lääkäriin. Jos oireet jatkuvat tai ovat vakavia, toimita
lääkäriin.

Pese iho huolellisesti runsaalla vedellä ja saippualla. Jos oireita ilmenee,
hakeudu lääkäriin.

Huuhtele silmiä välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan pitäen
silmäluomia auki. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti, ja
jatka huuhtelua. Jos silmä-ärsytystä ilmenee, hakeudu lääkäriin.

EI saa oksennuttaa. Huuhtele suu vedellä. Hakeudu lääkäriin.

Ei tiedossa välittömiä oireita tai vaikutuksia.

Ei tiedossa viivästyneitä oireita tai vaikutuksia.

Hoito oireiden mukaan.

Hiilidioksidi, jauhe tai vaahto. Vesisumu.

Älä käytä suoraa vesisuihkua (voi levittää tulta).

Ei erityisiä vaaroja. Tuote ei ole syttyvää.

Tulipalossa voi muodostua terveydelle haitallisia ja myrkyllisiä kaasuja.
Hiilidioksidi. Häkä.

Paineilmahengityslaite ja suojapuku.

Noudatettava työpaikan yleisiä varotoimenpiteitä tulipalon varalta.

Älä päästä sammutusvesiä ympäristöön tai viemäriin.

Huomautuksia aineosista

Yleistä

Hengitystiet

Ihokosketus

Silmäkosketus

Nieleminen

Välittömät oireet ja vaikutukset

Viivästyneet oireet ja vaikutukset

Muut tiedot

Soveltuvat sammutusvälineet

Soveltumattomat
sammutusvälineet

Palo- ja räjähdysvaarat

Vaaralliset palamistuotteet

Henkilösuojaimet

Palontorjuntatoimenpiteet

Muut tiedot
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KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Suojaavat toimenpiteet

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

Turvallisen varastoinnin olosuhteet

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Pysäytä vuoto, jos sen voi vaaratta tehdä.
Estä asiattomien pääsy vaara-alueelle.

Vältä sumun tai suihkeen hengittämistä. Varottava aineen joutumista iholle ja
silmiin. Käytä asianmukaisia suojavarusteita. Henkilökohtaiset suojaimet, kts.
kohta 8.

Estä aineen pääsy viemäriin, vesistöön tai maaperään.

Pysäytä vuoto, jos sen voi vaaratta tehdä. Rajoita vuoto kuivalla hiekalla tai
mullalla.

Huuhtele suurella vesimäärällä.

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

Käsittele varoen välttäen läikkymistä, roiskeita ja vuotoja. Vältä sumun tai
suihkeen hengittämistä. Vältä tuotteen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille.

Noudata kemikaalien käsittelyssä tavanomaisia varotoimia ja hyvää työhygieniaa.
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty tuotetta käsiteltäessä ja sen
läheisyydessä. Kädet ja muut altistuneet ihoalueet on pestävä tuotteen käsittelyn
jälkeen ja ennen taukoja. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen
uudelleenkäyttöä.

Säilytettävä viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytettävä kuivassa.
Suojattava lämmöltä ja suoralta auringonvalolta. Säilytettävä lasten
ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon
kanssa.

Suojaa jäätymiseltä. Suojattava suoralta auringonvalolta.
Yhteensopimattomat materiaalit ks. kohta 10.5.

Yleiset toimenpiteet

Henkilökohtaiset varotoimet

Ympäristövarotoimet

Leviämisen estäminen

Puhdistaminen

Muita ohjeita

Käsittely

Ohjeita yleiseen työhygieniaan

Varastointi

Vältettävät olosuhteet
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7.3 Erityinen loppukäyttö

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Toimenpiteet altistumisen estämiseksi

Silmien tai kasvojen suojaus

Käsien suojaus

Ihonsuojaus

Hengityksensuojaus

Asianmukainen ympäristön altistumisen hallinta

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Varastoi tiiviisti suljetussa alkuperäisessä astiassa tai säiliössä.

Pidä säiliöt tiiviisti suljettuina ja pystyasennossa vuotojen välttämiseksi.

Arvo: 8 - 48 °C

Ei ilmoitettu.

Ei soveltuvia altistumisen raja-arvoja.
DNEL/PNEC: Ei saatavilla.

Henkilönsuojaimet on valittava voimassaolevien CEN -standardien mukaisesti ja
yhdessä henkilönsuojainten toimittajan kanssa.

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.

Jos on roiskeiden vaaraa tai muodostuu aerosolia, käytä tiiviitä suojalaseja.

Käytettävä suojakäsineitä jos on kosketuksen tai roiskeiden vaara.

Viittaus standardiin: EN 374.

Kun käsineissä havaitaan kulumisen merkkejä, ne on vaihdettava uusiin.
Saastunut vaatetus on poistettava ja iho pestävä huolellisesti saippualla ja
vedellä työn päätyttyä.

Käytä asianmukaista suojavaatetusta.

Jos muodostuu höyryä, sumua tai aerosolia, käytä hengityksensuojainta.
Suurissa pitoisuuksissa käytettävä sopivaa hengityssuojainta.

Älä päästä tuotetta viemäriin, vesistöön tai maaperään.

Soveltuvat pakkaustavat

Säilytystiloja ja säiliöitä koskevat
vaatimukset
Varastointilämpötila

Erityiset käyttötavat

Valvontaa koskevat muuttujat,
huomautuksia

Tuotteeseen liittyvät toimenpiteet
altistumisen estämiseksi

Tekniset toimenpiteet altistumisen
estämiseksi

Soveltuvat silmiensuojaimet

Soveltuva käsinetyyppi

Käsien suojaimet

Käsien suojaus, huomautuksia

Soveltuvat suojavaatteet

Hengityksensuojausta tarvitaan

Ympäristöaltistumisen torjuminen
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9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

9.2 Muut tiedot

Muut fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Neste.

Väritön.

Tunnusomainen.

Huomautukset: Ei tiedossa.

Huomautukset: Ei tiedossa.

Arvo: ~ 0 °C

Arvo: ~ 100 °C

Huomautukset: Ei syttyvä.

Huomautukset: Ei tietoja.

Ei tietoja.

Huomautukset: Ei määritettävissä.

Huomautukset: Ei tiedossa.

Huomautukset: Ei tietoja.

Arvo: ~ 1 kg/dm³

Liuotin: Vesi
Huomautukset: Vesiliukoinen.

Huomautukset: Ei tiedossa.

Huomautukset: Ei itsestään syttyvä.

Huomautukset: Ei määritetty.

Huomautukset: Ei tiedossa.

Ei luokiteltu räjähtäväksi.

Ei luokiteltu hapettavaksi.

Ei ilmoitettu.

Ei reaktiivinen normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa.

Tuote on pysyvä normaaleissa varastointiolosuhteissa.

Olomuoto

Väri

Haju

Hajukynnys

pH

Sulamispiste / sulamisalue

Kiehumispiste ja -alue

Leimahduspiste

Haihtumisnopeus

Syttyvyys (kiinteä, kaasu)

Räjähdysraja

Höyrynpaine

Höyryn tiheys

Tiheys

Liukoisuus

Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/
vesi
Itsesyttyvyys

Hajoamislämpötila

Viskositeetti

Räjähtävyys

Hapettavuus

Huomautukset

Reaktiivisuus

Stabiilisuus
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10.4 Vältettävät olosuhteet

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Muut terveysvaaroja koskevat tiedot

Altistumisen oireet

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Ei vaarallisia reaktioita normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa.

Säilytä viileässä. Suojaa auringonvalolta. Suojaa jäätymiseltä.

Ei tiedossa yhteensopimattomia materiaaleja.

Vaarallisia hajoamistuotteita ei annettu. Tuotteen hajotessa tulipalossa tai
korkeissa lämpötiloissa voi muodostua terveydelle haitallisia yhdisteitä
(hiilidioksidi, häkä).

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

Tuotetta ei ole luokiteltu ihoa syövyttäväksi tai ärsyttäväksi.

Tuotetta ei ole luokiteltu silmiä vaurioittavaksi tai ärsyttäväksi.

Tuotetta ei ole luokiteltu ihoa tai hengitysteitä herkistäväksi.

Tuotetta ei ole luokiteltu perimää vaurioittavaksi.

Tuotetta ei ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi.

Tuotetta ei ole luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi.

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

Tuotetta ei ole luokiteltu toistuvan altistumisen aiheuttaman elinkohtaisen
myrkyllisyyden perusteella.

Tuotetta ei ole luokiteltu aspiraatiovaaraa aiheuttavaksi.

Ei ilmoitettu.

PHMB (1415;4.7); Polyhexamethylene biguanide hydrochloride with a mean

Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

Vältettävät olosuhteet

Vältettävät materiaalit

Vaaralliset hajoamistuotteet

Muita myrkyllisyystietoja

Ihosyövyttävyyden / ihoärsytyksen
arviointi
Silmävaurion / -ärsyttävyyden
arviointi
Herkistyminen

Mutageenisuus

Syöpävaarallisuus, muut tiedot

Lisääntymismyrkyllisyys

Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - kerta-altistuminen,
luokitus
Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - toistuva altistuminen,
luokitus
Aspiraatiovaaraluokituksen
arviointi

Muut tiedot

Aineosa
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number-average molecular weight (Mn) of 1415 and a mean polydispersity (PDI)
of 4.7 (PHMB(1415;4.7))

Myrkyllisyyskategoria: Akuutti
Arvo: 0,321 mg/l
Vaikuttava annospitoisuus: LC50
Testin kesto: 96 t
Laji: Oncorhynchus mykiss
Menetelmä: OECD 203

Myrkyllisyyskategoria: Krooninen
Arvo: 4,98 µg/l
Vaikuttava annospitoisuus: NOEC
Testin kesto: 28 pv
Laji: Pimephales promelas
Menetelmä: OECD 210

PHMB (1415;4.7); Polyhexamethylene biguanide hydrochloride with a mean
number-average molecular weight (Mn) of 1415 and a mean polydispersity (PDI)
of 4.7 (PHMB(1415;4.7))

Myrkyllisyyskategoria: Akuutti
Arvo: 20,6 µg/l
Vaikuttava annospitoisuus: ERC50
Testin kesto: 72 t
Laji: Pseudokirchneriella subcapitata
Menetelmä: OECD 201

Myrkyllisyyskategoria: Akuutti
Arvo: 2,79 µg/l
Testin kesto: 72 t
Laji: Pseudokirchneriella subcapitata
Menetelmä: OECD 201
Huomautukset: ErC10 kasvunopeus

PHMB (1415;4.7); Polyhexamethylene biguanide hydrochloride with a mean
number-average molecular weight (Mn) of 1415 and a mean polydispersity (PDI)
of 4.7 (PHMB(1415;4.7))

Myrkyllisyyskategoria: Akuutti
Arvo: 0,156 mg/l
Vaikuttava annospitoisuus: EC50
Testin kesto: 48 t
Laji: Daphnia magna
Menetelmä: OECD 202

Myrkyllisyyskategoria: Krooninen
Arvo: 5,44 µg/l
Vaikuttava annospitoisuus: NOEC
Testin kesto: 21 pv
Laji: Daphnia magna
Menetelmä: OECD 211

Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla ympäristömyrkyllisyystietoja.
Tuote on aineosiensa perusteella haitallista vesieliöille ja voi aiheuttaa
pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

Myrkyllisyys vesieliöille, kalat

Aineosa

Myrkyllisyys vesieliöille, levät

Aineosa

Myrkyllisyys vesieliöille, äyriäiset

Ekotoksisuus
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12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

12.3 Biokertyvyys

12.4 Liikkuvuus maaperässä

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

14.4 Pakkausryhmä

14.5 Ympäristövaarat

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Ei tietoja.

Tuotteen päästämistä ympäristöön tulee välttää.

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Hävitettävä
voimassa olevien paikallisten ja kansallisten virallisten määräysten mukaisesti.

Puhdistamattomia tyhjiä pakkauksia tulee käsitellä samalla tavalla kuin tuotetta
sisältäviä. Toimita tyhjät säiliöt hyväksyttyyn jätteenkäsittelylaitokseen kierrätystä
tai hävittämistä varten.

Hävitettävä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten virallisten määräysten
mukaisesti.

Ei

Tuotetta ei ole luokiteltu kuljetusten suhteen.

Ei

Pysyvyyden ja hajoavuuden
kuvaus/arviointi

Biokertyvyyden arviointi

Liikkuvuus

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Muut ekologiset tiedot

Asianmukaiset
hävittämismenetelmät, tuote

Asianmukaiset
hävittämismenetelmät, saastunut
pakkaus

Muut tiedot

Tuote luokiteltu vaaralliseksi

Huomautukset

IMDG:n mukainen merta
saastuttava aine
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14.7. Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja
ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

KOHTA 16: Muut tiedot

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012
biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä

Ei

H302 Haitallista nieltynä.
H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H330 Tappavaa hengitettynä.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Luokituksen arvioinnissa on käytetty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP/GHS]
mukaista yhteenlaskumenetelmää.

Tutustuttava käyttöturvallisuustiedotteeseen.

Raaka-aineiden käyttöturvallisuustiedotteet
Valmistajan toimittamat tuotetiedot

DNEL: Derived No-Effect Level: johdettu vaikutukseton altistumistaso
EC50: Effective concentration: pitoisuus, joka tappaa tai tekee liikkumattomiksi
50 % koe-eliöistä
ErC50: Effective concentration (growth rate): pitoisuus, joka alentaa koe-eliön
kasvunopeutta 50 %
LC50: Lethal concentration: pitoisuus, joka tappaa 50 % koe-eliöistä
NOEC: No Observed Effect Concentration: pitoisuus, jolla ei havaittu vaikutuksia
PNEC: Predicted No-Effect Concentration: arvioitu vaikutukseton pitoisuus

1

Sweco Industry

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat käyttöturvallisuustiedotteen
julkaisuhetkellä voimassaoleviin, julkisiin tietolähteisiin, kuten voimassaolevaan
lainsäädäntöön sekä Asiakkaan Swecolle toimittamiin Asiakkaan tuotteita
koskeviin tietoihin. Asiakas vastaa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja
ajantasaisuudesta.

Lainsäädäntö ja säädökset

Kemikaaliturvallisuusarviointi on
tehty

Käytettyjen H-lausekkeiden
luettelo (kohdissa 2 ja 3)

CLP-luokitus, lisätietoja

Koulutusohjeet

Tärkeimmät
käyttöturvallisuustiedotteen
laatimisessa käytetyt lähteet
Käytetyt lyhenteet

Versio

Laatija

Huomautukset
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