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KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 
1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste 
Kauppanimi
 Aqou Allrent 
Tuotenumero. 

- 

REACH rekisteröintinumero
 Ei sovellettavissa 

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

Täydellinen kuvaus yksityiskohtaisista käyttökategorioista löytyy kohdasta 16.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Tavarantoimittaja 

Yritys:
Osoite:
Postiosoite:
Maa:
Puhelin:
Kotisivu:
Yhteyshenkilö:
Sähköposti:

Käyttöturvallisuustiedotteen päiväys 
18.5.2015

Käyttöturvallisuustiedotteen versio
 1.0 

1.4 Hätäpuhelinnumero 
112 Hätänumero tai 09471977 myrkytystietokeskus

2 VAARAN YKSILÖINTI
2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotetta ei luokitella
Täydellinen luetteo H/P-lauseista on osiossa 2.2. mikäli saatavilla. 

DPD/DSD Luokittelu 
- 

2.2 Merkinnät
Varoitusmerkit

- 

Huomiosana
- 

Vaaralausekkeet
- 

Sisältää
- 

Turvalausekkeet

- 
- 
- 
- 

Yleistä 
Ennaltaehkäisevät 
Toimenpiteet
Säilytys
Jäte - 

2.3 Muut vaarat 

Muut merkinnät 
 Käyttöturvallisuustiedote on otettavissa haltuun. 
VOC 

0% 
3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINESOSISTA

3.1 / 3.2. Aineet 
Muuta tietoa 
(*) Täydellinen kuvaus H/R lausekkeista löytyy kohdasta 16. Työhygieniset raja-arvot löytyy kohdasta 8 - mikäli ne ovat saatavilla. 
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4 ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Yleistä
Onnettomuuden kohdatessa hakeudu lääkäriin tai päivystysvastaanotolle. Kaikissa epävarmoissa tilanteissa ja oireiden 
jatkuessa on otettava yhteyttä lääkäriin. Älä koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle tai krampeista kärsivälle henkilölle.
Hengitys 

-  

Iho
Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Ihokontaktissa pese heti saippualla ja vedellä ja huuhtele huolellisesti.
Roiskeet silmiin
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Huuhdo huolellisesti 20-30°C asteisella vedellä vedellä kunnes ärsytys 
loppuu. Pidä silmäluomet reilusti erillään toisistaan. Ärsytystilan jatkuessa hakeudu lääkärin vastaanotolle. 
Nieleminen
Anna henkilölle reilusti juotavaa ja seuraa henkilön tilaa. Pahoinvoinnin yhteydessä: ota välittömästi yhteys 
lääkäriin. Älä yritä oksentaa, ellei lääkäri suosittele sitä.
Palovamma
Huuhtele runsaalla vesimäärällä kunnes kipu loppuu. Jatka sen jälkeen vielä 30 min. 
4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Ei erityisiä
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei erityisiä
Tietoa lääkärille 
Ota mukaan tämä käyttöturvallisuustiedote

5 PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1 Sammutusaineet
Suositellaan: alkoholin kestävää vaahtoa, hiilidioksidia, pulveria, vesihöyryä
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ei erityisiä
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Pue täydellinen suojausvarustus sisältäen hengityslaitteen.

6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Ei erityisiä vaatimuksia. 
6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Ei erityisiä vaatimuksia.  
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Käytä hiekkaa, piimaata tai muuta vastaavaa nesteen keräämiseen. Soita 112 suurten päästöjen yhteydessä.
6.4 Viittaukset muihin kohtiin 
Katso kohta 7 varastoinnin ja käsittelyn osalta. Katso kohta 8 henkilösuojauksen osalta. Katso kohta 13 jätekäsittelyn osalta.

7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Katso kohta 8 henkilösuojauksen osalta. 
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 
Säilytä aina alkuperäispakkauksessa. 
7.3 Erityinen loppukäyttö 
Tätä ainetta tulee käyttää ainoastaan niihin käyttötarkoituksiin jotka on lueteltuna kohdassa 1.2.

8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat 

Raja-arvot
Ei tietoa
DNEL / PNEC 
Ei tietoa saatavilla

8.2 Altistumisen ehkäiseminen 
Seuranta tarkoituksenmukaisen käytön yhteydessä ei ole tarpeellista.
Yleistä
Tupakointi, syöminen tai tupakkatuotteiden, ruoan ja juoman säilyttäminen ei ole sallittua työskentelypaikoissa.
Altistumisskenaariot
Ei liitteitä tähän käyttöturvallisuustiedotteeseen. 
Altistumisrajat
Tuotteen ainesosille ei ilmene altistumisrajoja.
Tekniset toimenpiteet
Ei erityisiä vaatimuksia.
Hygieniset toimenpiteet
Työn päätyttyä altistuneet alueet vartalosta tulee pestä.
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Ympäristövaikutuksen rajaaminen
Ei erityisiä vaatimuksia.
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet 

- 

Yleistä
Käytä ainoastaan CE merkittyä suojausvarustusta.
Hengityssuojaus
Ei erityisiä vaatimuksia.
Ihon suojaus
Ei erityisiä vaatimuksia.
Käsien suojaus
Ei erityisiä vaatimuksia.
Silmien suojaus 
Ei erityisiä vaatimuksia.

9 FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 

Muoto Väri Haju pH 
Neste Sininen Miellyttävä 7 

Tiheys (g/cm3) 
1 

Sulamispiste (°C) Kiehumispiste (°C) 
- ~100 

Viskositeetti
-  
Höyrynpaine
(mm Hg)
- Vesiliukousuus  n-oktanoli/vesi:

Liukeneva - 
9.2 Muut tiedot

Rasvaliukoisuus Muuta
- N/A 

10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1 Reaktiivisuus
Ei tietoa 
10.2 Kemiallinen stabiilius 
Tuote on stabiilia kohdassa 7 kuvatuissa olosuhteissa
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei erityistä
10.4 Vältettävät olosuhteet

Ei erityistä 
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Vahvat hapot, pohjusteet, hapetusaineet ja vahvat laimennusaineet.
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet 
Tuotteesta ei muodostu hajoamistuotteita mikäli sitä käytetään kohdan 1 mukaisesti.

11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 

Myrkyllisyys
Aine Testi Altistumistie Tulos

Syövyttävyys/ärsyttävyys iholla
Ei tietoa saatavilla
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys
Ei tietoa saatavilla
Hengitystie-/ihoherkistyminen
Ei tietoa saatavilla
Mutageenisyys sukupuolisoluissa
Ei tietoa saatavilla
Syöpää aiheuttavat vaikutukset
Ei tietoa saatavilla
Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei tietoa saatavilla
Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
Ei tietoa saatavilla
Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Ei tietoa saatavilla
Aspiraatiovaara
Ei tietoa saatavilla
Pitkäaikaiset vaikutukset
Ei tietoa saatavilla
Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 
Ei erityistä.

12 TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1 Myrkyllisyys

Tuotenumero Testi Testin kesto TulosAine
Ei tietoa saatavilla 
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 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus 
Hajoavuus vesistössä Testi TulosAine

Ei tietoa saatavilla. 
 12.3 Biokertyvyys 

Potentiaalinen biokertyvyys LogPow BFC Aine
Ei tietoa saatavilla 

12.4 Liikkuvuus maaperässä 
Ei tietoa saatavilla

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei tietoa saatavilla

12.6 Muut haitalliset vaikutukset 
Ei erityisiä

13 JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät 

Vaarallisen jätteen käsittelyn säännöt eivät koske tätä tuotetta. 
Jäte 
EWC-koodi 

- 

Käytetty pakkaus
Ei erityisiä vaatimuksia.

14 KULJETUSTIEDOT
Ei vaarallinen tuote ADR ja IMDG mukaan. 
15 LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

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

- 

Muuta 
Se/ne tensidit jotka sisältyvät tähän valmisteeseen täyttävät kriteerit biologisen hajoamisen suhteen pesu- ja 
puhdistusaineita koskevan asetuksen (EG) nr 648/2004 mukaisesti. Tieto joka tukee tätä väittämää on saatavilla 
jäsenvaltioiden viranomaisilta ja on saatavissa suoralla henkilökohtaisella kyselyllä tai pesu- ja puhdistusaineiden 
valmistajan kyselyllä.

 15.2 Kemikaaliturvallisuusarvointi 
Ei suoritettu

2830324984, Blue & Gr een AB 

16 MUUT TIEDOT
Lähteet

Europarlamentin ja neuvoston asetus (EG) nr 1907/2006 18. joulukuuta 2006 koskien kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja 
rajoituksia (REACH). 
Europarlamentin ja neuvoston asetus (EG) nr 1272/2008 
Kemikaalivalvonnan ohje (KIFS 2005:7) koskien kemiallisten tuotteiden merkintää ja luokittelua, muutoksin.
Hygieeniset raja-arvot (AFS 2011:18) 
Jäteasetus (SFS 2011:927) 
Kemikaalivalvonnan ohje (KIFS 1998:8) koskien kemiallisia tuotteita ja bioteknisiä organismeja, muutoksin. (viimeisin KIFS 2008:1). 
Vakavien kemikaalionnettomuuksien ennaltaehkäisy (AFS 2005:19), muutoksin (viimeisin AFS 2007:10). 
Hygieeniset raja-arvot ja toimenpiteet ilmansaasteisiin liittyen (AFS 2005:17) 
Direktiivi 94/33/EG nuorten suojaamiseen työelämässä. 
Direktiivi 92/85/EEC raskaana oleville työntekijöille. 
Päätös 2000/532/EG komissiolta 3.5.2000 (jäte). 
Ympäristöosaston jäteasetus (2001:1063), muutoksin (viimeisin 2007:381). 

Luettelo H/P-lauseista jotka mainittiin kohdassa 3
- 

Täydellinen luettelo tunnistetuista käytöistä jotka mainittiin kohdassa 1 
- 

Muut symbolit jotka mainittiin kohdassa 2
- 

Muuta 
Tämä käyttöturvallisuustiedote suositellaan luovutettavaksi tuotteen loppukäyttäjälle. Käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot perustuvat nykyiseen 
tietämykseemme. Käyttöturvallisuustiedotteessa oleva tieto perustuu parhaaseen mahdolliseen tietoon edellyttäen, että tuotetta käytetään määriteltyyn 
käyttötarkoitukseen. Tämä käyttöturvallisuustiedote koskee ainoastaan tätä tuotetta ja se ei mahdollisesti ole hyödynnettävissä, mikäli tuotetta 
käytetään jonkin toisen tuotteen ainesosana. Mikäli tuotetta käytetään muuhun kuin siihen käyttötarkoitukseen, johon tuote on alun perin suunniteltu tai 
muuhun, kuin sille määriteltyyn käyttötarkoitukseen, on käyttö täysin käyttäjän vastuulla. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tarkoitus on kuvata tuotteen 
turvallisuusvaatimuksia. Tätä käyttöturvallisuustiedotetta ei saa käsittää takuuksi tuotteen ominaisuuksista ja tiedot eivät korvaa tuote-etikettiä.  
Muokattu tieto suhteessa aiempaan on merkitty sinisellä kolmiolla (Ensimmäinen numero käyttöturvallisuustiedotteen versiossa.)

Käyttöturvallisuustiedotteen laatija
Cecilia Evaldsson (Käännetty suomeksi Separettilla 10.8.2016)
Päivämäärä viimeiselle suurelle muokkaukselle (Ensimmäinen numero käyttöturvallisuustiedotteen versiossa.)
Päivämäärä viimeiselle pienelle muokkaukselle (Viimeinen numero käyttöturvallisuustiedotteen versiossa.)
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