Uni-Etch/Select HV Etch/Etch 37
Käyttöturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2015/830, mukaan

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
1.1.

Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely

: Seokset

Tuotenimi

: Uni-Etch/Select HV Etch/Etch 37

Tuotekoodi

: MP0020/MP0022/MP0125

1.2.

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

1.2.1.

Merkitykselliset tunnistetut käytöt

Aineen/seoksen käyttö
1.2.2.

: Sillä vain reseptillä

Käytöt, joita ei suositella

Muita tietoja ei ole saatavissa
1.3.

Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja
Bisco, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
60193 Schaumburg, IL
T 847.534.6000 - F 847.891.5049
sales@bisco.com - www.bisco.com

Ainoa edustaja
Manufacturer:
Bisco, Inc. 1100 W Irving Park Road, Schaumburg, IL 60193 USA
1-847-534-6000, during normal business hours
www.bisco.com
EC Representative:
Bisico France, 120, allée de la Coudoulette, 13680 Lançon de
Provence, France
Telephone: 33-4-90-42-92-92

1.4.

Hätäpuhelinnumero

Hätänumero

: CHEMTREC - 24-Hour Hazmat Emergency Communications Center
Domestic: 1-800-424-9300 Outside the U.S.: 1-703-527-3887, collect calls accepted

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti
2.1.

Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti
Välitön myrkyllisyys (suun kautta),
Kategoria 4
Ihosyövyttävyys/ihoärsytys, vaarakategoria
1A

H302
H314

H-lausekkeiden koko teksti: katso 16 artikla
Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset
Haitallista nieltynä. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
2.2.

Merkinnät

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti Näytettävät lisämerkinnätNäytettävät ylimääräiset luokittelut
Varoitusmerkit (CLP)

:

Huomiosana (CLP)

: Vaara

Vaaralausekkeet (CLP)

: H302 - Haitallista nieltynä
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Turvalausekkeet (CLP)

: P264 - Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen
P270 - Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä
P280 - Käytä silmiensuojainta, kasvonsuojainta, suojakäsineitä
P301+P312 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN,
lääkäriin,jos ilmenee pahoinvointia.
P301+P330+P331 - JOS NIELTY: Huuhdo suu. EI SAA oksennuttaa
P303+P361+P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut
vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta.
P304+P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista
vaivaton hengitys
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean
minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

GHS05
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P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN, lääkäriin
P321 - Erityishoitoa tarvitaan (katso Ensiaputoimenpiteet pakkauksen merkinnöissä)
P330 - Huuhdo suu
P405 - Varastoi lukitussa tilassa
P501 - Hävitä sisältö ja säiliö vaarallisten tai erityisjätteiden jätteidenkeräilylaitos, vaarallisten
jätteiden käsittelyä varten luvan saanut yritys tai hyväksytty vaarallisten jätteiden keräyspiste,
paitsi puhdistettujen, tyhjien säiliöiden osalta, sillä niitä voidaan käsitellä normaalien jätteiden
tapaan, vaarallisten tai erityisjätteiden keräyspiste, paikallisten, alueellisten, kansallisten ja/tai
kansainvälisten lakien mukaisesti.

2.3.

Muut vaarat

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.1.

Aineet

Ei sovellettavissa
3.2.

Seokset

Nimi

Tuotetunniste

%

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

Phosphoric Acid, conc=85%

(CAS-nro) 7664-38-2
(EY-nro) 231-633-2
(Indeksinumero) 015-011-00-6

37.6 - 43.5

Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318

Tuotetunniste

Erityiset pitoisuusrajat

(CAS-nro) 7664-38-2
(EY-nro) 231-633-2
(Indeksinumero) 015-011-00-6

( 10 =<C < 25) Eye Irrit. 2, H319
( 10 =<C < 25) Skin Irrit. 2, H315
(C >= 25) Skin Corr. 1B, H314

Erityiset pitoisuusrajat:
Nimi
Phosphoric Acid, conc=85%

H-lausekkeet sanallisina: ks. kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1.

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, yleiset

: Ota heti yhteys lääkäriin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty

: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut
iholle

: Wash with water and soap. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. Riisu saastunut vaatetus välittömästi.
Ota heti yhteys lääkäriin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut
silmään

: Rinse immediately with plenty of water for 15 minutes. Hakeudu lääkäriin. Huuhdo huolellisesti
vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
Ota heti yhteys lääkäriin.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty

: Give milk to drink. Juota runsaasti vettä. Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. Ota heti yhteys
lääkäriin.

4.2.

Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena

: Palovammoja.

Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin

: Vakavia silmävaurioita.

Oireet/vaikutukset nieltynä

: Palovammoja.

4.3.

Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireen mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
5.1.

Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet
5.2.

: Dry chemical powder. Carbon dioxide. Vesisuihku. Kuiva jauhe. Vaahto. Hiilidioksidi.

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palovaara

: Combustible.

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa

: Voi tuottaa myrkyllistä savua.

5.3.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa

12/1/2017

: Älä ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Erillinen kannettava hengityslaite.
Täydellinen suojavaatetus.
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KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
6.1.

Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

6.1.1.

Muu kuin pelastushenkilökunta

Hätätoimenpiteet
6.1.2.

Pelastushenkilökunta

Suojaimet
6.2.

: Tuuleta vuotoalue. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Älä hengitä
pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.

: Älä ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Lisätietoja kohdassa 8: "Altistumisen
ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet".
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Vältettävä päästämistä ympäristöön. Prevent soil and water pollution.
6.3.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Puhdistusmenetelmät

: Imeytä valunut neste imukykyiseen materiaaliin. Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi.

Muut tiedot

: Hävitä aineet tai kiinteät jäämät valtuutetussa paikassa.

6.4.

Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja kohdassa 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi
7.1.

Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

: Varmista hyvä ilmanvaihto työpisteessä. Avoid prolonged and repeated contact with skin.
Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Älä hengitä
pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita.

Käsittelylämpötila

: 20 - 25 °C

Hygieniatoimenpiteet

: Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty
kemikaalia käytettäessä. Pese aina kätesi käsiteltyäsi tätä tuotetta.

7.2.

Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet

: Säilytettävä alkuperäispakkauksessa. Varastoi lukitussa tilassa. Varastoi paikassa, jossa on
hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä.

Varastointilämpötila

: 20 - 25 °C

Varastointialue

: Keep out of direct sunlight.

7.3.

Erityinen loppukäyttö

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
8.1.

Valvontaa koskevat muuttujat

Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2.

Altistumisen ehkäiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:
Varmista hyvä ilmanvaihto työpisteessä.
Käsien suojaus:
Suojakäsineet
Silmien suojaus:
Tiiviit suojalasit
Ihonsuojaus:
Käytä sopivaa suojavaatetusta
Hengityksensuojain:
Jos ilmanvaihto on riittämätön, on käytettävä sopivaa hengityksensuojainta
Ympäristön altistumisen hallinta:
Vältettävä päästämistä ympäristöön.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
9.1.
Olomuoto
12/1/2017

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
: Neste
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Olomuoto

: Semi Gel.

Väri

: Blue.

Haju

: hajuton.

Hajukynnys

: Tietoja ei saatavilla

pH

: <1

Suhteellinen haihtumisnopeus
(butyyliasetaattiin=1)

: Tietoja ei saatavilla

Sulamispiste

: Ei sovellettavissa

Jähmettymis-/jäätymispiste

: Tietoja ei saatavilla

Kiehumispiste

: Tietoja ei saatavilla

Leimahduspiste

: Tietoja ei saatavilla

Itsesyttymislämpötila

: Tietoja ei saatavilla

Hajoamislämpötila

: Tietoja ei saatavilla

Syttyvyys (kiinteä, kaasu)

: Ei sovellettavissa

Höyrynpaine

: Tietoja ei saatavilla

Suhteellinen höyryntiheys 20 °C:n lämpötilassa

: Tietoja ei saatavilla

Suhteellinen tiheys

: Tietoja ei saatavilla

Liukoisuus

: Tietoja ei saatavilla

Log Pow

: Tietoja ei saatavilla

Viskositeetti, kinemaattinen

: Tietoja ei saatavilla

Viskositeetti, dynaaminen

: Tietoja ei saatavilla

Räjähtävät ominaisuudet

: Tietoja ei saatavilla

Hapettavat ominaisuudet

: Tietoja ei saatavilla

Räjähdysraja-arvot

: Tietoja ei saatavilla

9.2.

Muut tiedot

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1.

Reaktiivisuus

Tuote on ei-reaktiivinen normaaleissa käyttö-, varasto- ja kuljetusolosuhteissa.
10.2.

Kemiallinen stabiilisuus

Stable under normal conditions.
10.3.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tiedetä mitään vaarallisia reaktioita normaaleissa käyttöolosuhteissa.
10.4.

Vältettävät olosuhteet

Ei mitään suositelluissa varasto- ja käsittelyolosuhteissa (katso osa 7).
10.5.

Yhteensopimattomat materiaalit

Metallit.
10.6.

Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei todennäköisesti muodosta vaarallisia hajoamistuotteita normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
11.1.

Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys (suun kautta)

: Oraalinen: Haitallista nieltynä.

Välitön myrkyllisyys (ihon kautta)

: Ei luokiteltu

Välitön myrkyllisyys (hengitysteitse)

: Ei luokiteltu

Uni-Etch/Select HV Etch/Etch 37
LD50 suun kautta, rotta

1530

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

: Vakava silmävaurio, kategoria 1, on otettu huomioon

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

: Ei luokiteltu

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

: Ei luokiteltu

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

: Ei luokiteltu

pH: < 1
pH: < 1

12/1/2017

FI (suomi)

4/7

Uni-Etch/Select HV Etch/Etch 37
Käyttöturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2015/830, mukaan

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

: Ei luokiteltu

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

: Ei luokiteltu

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva
altistuminen

: Ei luokiteltu

Aspiraatiovaara

: Ei luokiteltu

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
12.1.

Myrkyllisyys

Ympäristövaikutukset - yleiset

: Neutraloimaton tuote saattaa olla vaarallinen vesieliöille.

Välitön myrkyllisyys vesieliöille

: Ei luokiteltu

Krooninen myrkyllisyys vesieliöille

: Ei luokiteltu

Phosphoric Acid, conc=85% (7664-38-2)
LC50 kalat 1
12.2.

138 mg/l (LC50)

Pysyvyys ja hajoavuus

Phosphoric Acid, conc=85% (7664-38-2)
Pysyvyys ja hajoavuus
Biokemiallinen hapen tarve (BOD)

Biodegradability: not applicable. No (test)data on mobility of the components available.

Kemiallinen hapenkulutus (COD)

Not applicable

ThOD

Not applicable

12.3.

Biokertyvyys

Phosphoric Acid, conc=85% (7664-38-2)
Biokertyvyys
12.4.

Not applicable

Not bioaccumulative.

Liikkuvuus maaperässä

Muita tietoja ei ole saatavissa
12.5.

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Muita tietoja ei ole saatavissa
12.6.

Muut haitalliset vaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
13.1.

Jätteiden käsittelymenetelmät

Jätteiden käsittelymenetelmät

: Sisältö/astia hävitettävä luvan saaneen jätteenkäsittelijän lajitteluohjeiden mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot
ADR/RID/IMDG/IATA/ADN:n mukaan
14.1.

YK-numero

YK-nro (ADR)

: 1805

YK-nro (IMDG)

: Ei säädelty

YK-nro (IATA)

: Ei säädelty

YK-nro (ADN)

: Ei säädelty

YK-nro (RID)

: Ei säädelty

14.2.

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (ADR)

: FOSFORIHAPPOLIUOS

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (IMDG)

: Ei säädelty

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (IATA)

: Ei säädelty

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (ADN)

: Ei säädelty

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (RID)

: Ei säädelty

Kuljetusasiakirjan kuvaus (ADR)

: UN 1805 FOSFORIHAPPOLIUOS, 8, III, (E)

14.3.

Kuljetuksen vaaraluokka

ADR
Kuljetuksen vaaraluokka (ADR)

: 8

Vaaralipukkeet (ADR)

: 8

12/1/2017
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:

IMDG
Kuljetuksen vaaraluokka (IMDG)

: Ei säädelty

IATA
Kuljetuksen vaaraluokka (IATA)

: Ei säädelty

ADN
Kuljetuksen vaaraluokka (ADN)

: Ei säädelty

RID
Kuljetuksen vaaraluokka (RID)
14.4.

: Ei säädelty

Pakkausryhmä

Pakkausryhmä (ADR)

: III

Pakkausryhmä (IMDG)
Pakkausryhmä (IATA)

: Ei säädelty
: Ei säädelty

Pakkausryhmä (ADN)

: Ei säädelty

Pakkausryhmä (RID)

: Ei säädelty

14.5.

Ympäristövaarat

Ympäristölle vaarallinen

: Ei

Merta saastuttava aine

: Ei

Muut tiedot

: Muita tietoja ei ole saatavissa

14.6.

Erityiset varotoimet käyttäjälle

- Maakuljetus
luokittelukoodi (ADR)

: C1

Rajoitetut määrät (ADR)

: 5l

Vapautetut määrät (ADR)

: E1

Pakkausohjeet (ADR)

: P001, IBC03, LP01, R001

Yhteiskäytössä olevia pakkauksia koskevat
erityismääräykset (ADR)

: MP19

Säiliökontteja ja irtotavarakontteja koskevat
ohjeet (ADR)

: T4

Säiliökontteja ja irtotavarakontteja koskevat
erityismääräykset (ADR)

: TP1

Säiliökoodi (ADR)

: L4BN

Säiliöajoneuvo

: AT

Kuljetusluokka (ADR)

: 3

Kuljetusta koskevat erityismääräykset - Kolli
(ADR)

: V12

Vaaran tunnusnumero (Kemler-luku)

: 80

Oranssikilpi

:

Tunnelirajoitus (ADR)

: E

EAC-koodi

: 2R

- Merikuljetukset
Ei säädelty
- Ilmakuljetus
Ei säädelty
12/1/2017
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- Jokikuljetukset
Ei säädelty
- Rautatiekuljetus
Ei säädelty
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

15.1.1.

EU-säännökset ja määräykset

Ei sisällä REACH-asetuksen XVII liitteen mukaisesti rajattuja tuotteita
Ei sisällä REACH-ehdokasaineita
Ei sisällä REACH-liitteessä XIV luetteloituja aineita
15.1.2.

Kansalliset määräykset

Saksa
Viittaus VwVwS-liitteeseen

: Saksalainen vaarallisuusluokka vesistölle (WGK) 3, erittäin vaarallinen vesiympäristölle
(Luokitus VwVwS:n 4. liitteen mukaisesti)

Liittovaltion päästövalvontaa koskevan lain
toimeenpanoa koskeva 12. säädös 12.BImSchV

: Ei kuulu 12. BlmSchV (päästöiltä suojelemista koskeva asetus) -asetuksen piiriin

Alankomaat
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Aineosia ei ole sisällytetty luetteloon

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Aineosia ei ole sisällytetty luetteloon

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Borstvoeding

: Aineosia ei ole sisällytetty luetteloon

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Aineosia ei ole sisällytetty luetteloon

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Aineosia ei ole sisällytetty luetteloon

Tanska
Tanskan sääntöjen mukaiset suositukset
15.2.

: Alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää tuotetta

Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot
H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:
Eye Dam. 1
Skin Corr. 1B
H302
H314
H318

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, vaarakategoria 1
Ihosyövyttävyys/ihoärsytys, vaarakategoria 1B
Haitallista nieltynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Vaurioittaa vakavasti silmiä

KTT EU (REACH, liite II)
Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat yhdenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen kanssa sillä edellytyksellä, että ne ovat olleet
käytettävissä käyttöturvallisuustiedotetta laadittaessa (katso päivitys- ja versiopäivä)
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