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  OSA 1. AINEIDEN / SEIKKOJEN TUNNISTAMINEN JA YRITYKSEN TUNNISTAMINEN

1.1. Tuotetunnus
Tuotteen kauppanimi: MINERAL ASFALT QPR-S

1.2. Aineen tai seoksen merkittävät käyttötavat ja käyttötavat, joita ei suositella

1.2.1. hyväksytyt käyttötavat :
Tuote on tarkoitettu käytettäväksi kylmänä, jota käytetään materiaalina tienpintojen 
korjaamiseen.

1.2.2. Käyttötarkoituksia ei suositella :
Muut kuin kohdassa 1.2.1 mainitut

1.3. Tiedot käyttöturvallisuustiedotteen toimittajasta :
Budomex  Teresa Górniak & Partners Spółka Jawna
Osoite: BITUMINEN 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Varsova 48
Puhelin +48 533123499
faksi +48 146422015
Kortista vastaava henkilö: Marzena Brzdękiewicz, sähköposti: budomex-bis@wp.pl

1.4. Hätäkeskuksen puhelinnumero:
112 

                                         

OSA 1. TUOTTEEN / AINEIDEN TUNNISTAMINEN

Tuotteen nimi:  Asfalt QPR-Snimi:  Asfalt QPR-S



                                             OSA 2. VAARAN TUNNISTAMINEN

2.1. Aineen tai seoksen luokitus:
Asetuksen (EY) N: o 1272/2008 mukaisesti
Iho-ärsytys. 2 - ärsytyksen vaarakategoria H vaaran tyyppi:
H315 Ärsyttää ihoa
STOT RE 2 - Myrkylliset vaikutukset elimiin - toistuvan altistumisen vaaraluokka 1 z
luokitellaan H, jossa määritetään vaaran tyyppi:
H373 Voi aiheuttaa kateenkorvan, maksan ja luuytimen vaurioita pitkittyneinä tai toistuvina
altistuminen
Aquatic Chronic 3 - Vaarallinen vesiympäristölle. OIKEA vaaraluokka 3 z
annettu vaaralauseke :
H412 Haitallinen vesieliöille, aiheuttaen pitkäaikaisia vaikutuksia
Terveysvaara: tuote luokitellaan terveydelle vaaralliseksi, ks. Kohta 11.
Suora kosketus kuumaan tuotteeseen aiheuttaa lämpöpalovammoja.
Ympäristölle vaarallinen: tuote luokitellaan ympäristölle vaaralliseksi, 
haitallinen vesiympäristölle, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haitallisia muutoksia
vesiympäristölle
Fysikaaliset / kemialliset vaarat: tuote sisältää syttyviä aineosia. Yli 60 ° C: n lämpötiloissa 
höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt ovat ilmaa raskaampia, 
ne kerääntyvät maan pinnalle. Sytytys tapahtuu avotulella ja leimahduspiste  (77 ° C)

2.2. Etiketti
Asetuksen (EY) N: o 1272/2008 mukaisesti
GHS 08 GHS07

Vaaralausekkeet
H315 Ärsyttää ihoa
H351 epäillään aiheuttavan syöpää
H373 Voi aiheuttaa kateenkorvan, maksan ja luuytimen vaurioita pitkittyneinä tai 
toistuvana altistuksella
H412 Haitallinen vesieliöille, aiheuttaen pitkäaikaisia vaikutuksia

                                                   Varotoimenpiteet
Yleinen:
P101 Jos tarvitset lääkärin neuvoja, näytä käyttöturvatiedote



 
                                                   Ennaltaehkäisy:
P202 Älä käytä ennen kaikkien turvatoimenpiteiden lukemista
P260 Älä hengitä pölyä / savua / kaasua / sumua / höyryä
P273 Vältä päästämistä ympäristöön
P280 Käytä suojakäsineitä / suojavaatetusta / silmäsuojainta / kasvosuojainta
P332 + P313 Jos ihoärsytystä esiintyy: hakeudu lääkärin hoitoon
P308 + P313 Altistumisen tai kosketuksen yhteydessä: Lue ohjeet / hakeudu lääkärin 
hoitoon
                                                   Varastointi:

P501 Poista sisältö / säilö asianmukaisesti käyttöohjeen mukaan
 
                             kansalliset / kansainväliset määräykset
Vaarallinen aineosa: diesel nro. CAS 68476-34-6
2.3. Muut uhat :
Tuote ei täytä PBT- tai VPVB-kriteerejä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisesti

                            OSA 3. KOOSTUMUS / TIETOJA AINEISISTA

3.1 Seokset
Tuote on seos. Koostumus: nesteytetty diesel, asfaltti, muokattu polymeereillä.

Tuotteessa olevat vaaralliset aineet luokitellaan taulukon 3.1 mukaisesti
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N: o 1272/2008 liite VI ottaen 
huomioon sen päivitys, REACH-tiedot, kirjallisesti valmistajalta.
Luokat
REACH-rekisteröinti .
Katso vaaraluokkien ja H-lausekkeiden merkitys kohdasta 16.

                                                   OSA 4. TOIMENPITEET
4.1. Kuvaus ensiaputoimenpiteistä
Yleiset suositukset:
Jos olet kosketuksissa vammaisuuteen aiheuttavan tuotteen kanssa, soita heti lääkärille. 
Näytä lääkärille tuotteen käyttöturvallisuustiedote. Kerro lääkärillesi
ensiapu toimenpiteistä. 
Älä juota mitään tajuttomalle henkilölle.
Älä missään tapauksessa aiheuta oksentelua. Jos uhri oksentaa, käännä hänet 
kylkiasentoon ja estä tukehtumisen riski oksenuksella
.
Poista välittömästi tuotteen saastuttamat työvaatteet.

Ensiavun tarjoajien suojaaminen: Älä ryhdy toimenpiteisiin mikä aiheuttaisi riskin 
pelastajalle, ellet ole asianmukaisesti koulutettu. 
Käyttö on suositeltavaa: henkilönsuojaimet (ks. kohta 8).

Ihokosketus: poista saastuneet vaatteet, pese saastunut iho huolellisesti saippualla ja 
vedellä.

poista asfaltti paikat vaatteista petrolilla. Ihon palovammojen tapauksessa
viileä runsaalla vedellä. Tarjoa lääkärinhoitoa ihovaurioiden varalta.



Silmien saastuminen: poista piilolinssit, jos loukkaantunut käyttää niitä, pese silmät 
juoksevalla vedellä silmäluomen ollessa auki. Ota yhteyttä silmälääkäriin, jos sinulla on 
ärsytyksen oireita

Hengitysaltistus: johda uhri ulos altistumispaikasta. Anna lisähappea tarvittaessa, ota 
yhteys lääkäriisi tarvittaessa

Nieleminen: ota heti yhteys lääkäriin

Hätätilanne käyttöprosessin aikana :
- jos kuumaa tuotetta joutuu iholle, jäähdytä kosketuspiste huolellisesti vedellä
ota yhteys lääkäriisi, jos kyseessä on vakava palovamma. Älä käytä liuottimia

tuotejäämien poistaminen iholta.
- Jos käsittelyn aikana vapautuneista höyryjä hengitetään, jätä heti
vaara-alue, tarjoa pääsy raikkaaseen ilmaan. 
Yskänkohtausten ja hengitysvaikeuksien kanssa, ota heti yhteyttä lääkäriisi, vaikka yllä 
olevat oireet ilmeneisivät myöhemmin.

4.2. Tärkeimmät akuutit ja viivästyneet altistumisen oireet ja vaikutukset
Akuutit oireet - hengitysteiden, ihon ja silmien ärsytys, palovammojen riski kosketuksessa
kuuman tuotteen käytön aikana
Myöhemmät oireet - toistuva tai pitkäaikainen kosketus parien ja syntyvien tuotehöyryjen 
kanssa
kun työnnetään korotetuissa lämpötiloissa, se voi olla haitallista

                         OSA 5. MENETTELYT SYTTYMISTAPAUKSESSA
5.1. Palonsammuttimet
Sopivat sammutusaineet: jauheet, palohaavat, hiilidioksidi, hiekka. 
Sammutusaineet, joita ei voida käyttää turvallisuussyistä: voimakas vesisuihku -
tulipalon leviämisriski, nopeat roiskeet ja alueen saastuminen

5.2. Aineeseen tai seokseen liittyvät erityiset vaarat
Hiilioksideja, typen oksideja, rikkiä, hiilivetyjä, haitallisia höyryjä voi päästää tuotteen 
polttamisessa
muut haitalliset kaasut. Vältä palamistuotteiden hengittämistä, ne voivat aiheuttaa 
terveysriskin.
5.3. Tiedot palokunnille: käytä ehdottomasti hengityssuojainta ja sopivaa
suojavaatetusta palontorjunnan tai puhdistuksen aikana. 
 
                      OSA 6. MENETTELYT YMPÄRISTÖVIRANOMAISELLE

6.1. Henkilökohtaiset varotoimet, suojavälineet ja hätätoimenpiteet :
Käytä henkilönsuojaimia. Vältä höyryjen ja savutuotteiden hengittämistä. Vältä suoraa
kosketusta tuotteen kanssa 
- lämpöpalojen uhka. Poista sytytyslähteet
Suojaa muita säiliöitä ja säiliöitä kuumuudelta.
Ilmoita ympäristölle vaarat, poista kaikki henkilöt, jotka eivät osallistu vaara-alueella 
työskentelyyn, tarvittaessa evakuointi. soita asianmukaisille pelastuspalveluille (esim.
Palokunta, poliisi).
Pelastustoimenpiteisiin osallistuvan henkilöstön osalta: lue luvun 8 tiedot. Varmista 
osallistuminen oikeanlaiseen pelastustoimenpiteisiin



vain koulutetut henkilöt, jotka on varustettu vaatteilla ja suojavälineillä.

6.2. Ympäristövarotoimet :
Älä päästä tuotetta viemäreihin tai pohjavesiin. Älä huuhtele viemärijärjestelmään. Jos 
tuotetta pääsee ympäristöön ilmoitta asiasta asianomaisille viranomaisille.

6.3. Menetelmät ja materiaalin leviämisen estämiseksi ja poistamiseksi
saastuminen:
Jos säiliö on suljettu, tuote vuotaa,sulje vuodon lähde, kaada tuote ehjään pakkaukseen.
Älä huuhtele mitään tuotejäämiä vedellä viemärijärjestelmään.

6.4. Viittaukset muihin osioihin :
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet - kohta 8
Jätteiden käyttö - kohta 13

         OSA 7. MENETTELYT AINEIDEN JA SEKÄ JÄÄNNÖSTEN JA NIIDEN 
VARASTOINTI

7.1. Varotoimenpiteet turvalliselle käsittelylle :
Noudata yleisesti sovellettavia määräyksiä tuotetta käytettäessä ja varastoitaessa
työterveys ja -turvallisuus. Vältä suoraa kosketusta tuotteeseen, noudata henkilökohtaisia 
hygieniasääntöjä, käytä vaatteita, käsineitä ja suojalaseja, suojaa silmien ja ihon 
limakalvojen kosketusta tuotteen kanssa, vältä höyryjen ja höyryjen hengittämistä, 
työskentele hyvin tuuletetuissa tilassa.

Erityiset palo- ja räjähdyssuojatoimenpiteet :
Poista sytytyslähteet, älä käytä avotulta, älä tupakoi, asenna laitteet versioon
räjähdyssuojattu, käytä siltaa ja maadoitusta.
- tarjottava riittävä ilmanvaihto työn aikana 
- silmien huuhtelu kosketuksesta,
pese kädet saippualla töiden jälkeen
- kemikaalien käsittelyssä on noudatettava tavanomaisia varotoimenpiteitä.
7.2. Turvalliset säilytysolosuhteet, mukaan lukien kaikki keskinäiset tiedot
yhteensopimattomuudet :
1. Tuote varastoidaan eristetyissä säiliöissä, joka on tarkoitettu yksinomaan tälle tuotteelle.
2. Pakkaus on merkittävä lautasella: merkintä "Mineraali asfalttiseos QPR-S".
4. Käytä sideaineen varastointi, kuljetus lämpötila ja ohjeiden mukaisesti.
5. Älä kuumenna tuotetta (temp. > 100 ° C)

8. ALTISTUMISEN RAJA-ARVOT



           OSA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1. Tiedot fysikaalisista ja kemiallisista perusominaisuuksista:

Ulkonäkö                                       korkealaatuinen tummanruskea tai musta neste

Tuoksu                                          öljytuotteille ominainen

pH (1% vesisuspensio)                 7,5 - 8,5 -

Alkuperäinen kiehumispiste ja kiehumisalue: + 180 ° C

Leimahduspiste                              77 ° C

Syttyvyys                                         tuote sisältää syttyviä aineosia

Ylempi / alempi syttyvyysraja tai ylä- / ala räjähdysraja: tietoja ei ole saatavana

Höyrynpaine                         noin 50 Pa 25 ° C: ssa ja noin 2000 Pa 80 ° C: ssa

Höyryn tiheys                                  6 (ilma = 1)
(25 ° C)                                            0,92 - 0,98 g / cm

Vesiliukoisuus                           liukenematon öljy kosketuksessa veden kanssa valmisteen
                                                  komponentti erotetaan hitaasti ja liuotetaan pinnalta       

Liukoisuus muihin liuottimiin liukenee enimmäkseen                     orgaaniset liuottimet
yleisesti käytettynä                                                                           ei tietoja
                                                                 

Jakautumiskerroin: n-oktanoli / vesi                                     ei tietoja

Vaarallinen ainesoasa

Öljyasfaltti

Keroseeni

Puhdas mineraaliöljy



Syttymislämpötila                                                                yli 300 ° C

Viskositeetti                                                    ei merkitty

Räjähtävät ominaisuudet Ominaisuudet             mahdollista. 77 - 90 ° C kosketuksessa                                                                                                                                                                

                                           OSA 10. REAKTIIVISUUS
10.1. Reaktiivisuus:
Kuumassa varastoinnissa saattaa reagoida vaarallisesti voimakkaiden hapettimien 
kanssa, tämän reaktion nopeus on levityslämpötilassa (77-90 ° C) 10.2. Kemiallinen 
stabiilisuus:
Vakaa tuote normaaleissa ympäristöolosuhteissa (ks. Kohta 7 - varastointiolosuhteet)
10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus:
Reagoi vaarallisesti voimakkaiden hapettimien kanssa korotetussa lämpötilassa
10.4 Edellytykset välttämiseksi :
• lämmitys yli 100 ° C •
kosketus yli 200 ° C: n avotulen tai muun sytyttimen kanssa
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit:
ei syövytä metalleja, voi hitaasti muuttaa joidenkin muovien ja kumin ominaisuuksia
(pehmentää ja aiheuttaa jonkin ajan kuluttua heikkoutta ja halkeilua).
10.6 Vaaralliset:
palamiskaasut / lämpöhajoamisen aikana
hiilioksidit, noki, asfaltin tuhoamisen monimutkainen seos ja pienet määrät rikkioksideja ja 
oksideja
typpeä.

                                   OSA 11. MYRKYLLISET TIEDOT
11.1. Tiedot toksikologisista vaikutuksista:
Akuutti myrkyllisyys: Akuutti myrkyllisyys
suullisesti: ei tietoja akuutista myrkyllisyydestä

ihokosketus: ei tietoja akuutista myrkyllisyydestä
hengitys: tuotteesta ei ole tietoja

Akuutin myrkyllisyyden tuoteluokitus tehtiin laskentamenetelmällä ohjeiden mukaisesti
sisältyy liitteessä I olevaan 3.1.3.6 kohtaan
Vaarallisten aineosien toksikologiset tiedot:

Akuutti hengitysteiden myrkyllisyys: LC50 (rotta):> 4,81 mg / dm³ / 4h 
Akuutti myrkyllisyys suun kautta: ATE (arvioitu)> 2000 mg / kg - tuotetta ei luokitella

uhka akuuttia myrkyllisyyttä nielemisen jälkeen
Akuutti ihokosketusmyrkyllisyys: ATE (arvioitu)> 2000 mg / kg - tuotetta ei luokiteltu

aiheuttavan akuutin myrkyllisyyden riskin joutuessaan kosketukseen ihon kanssa



Akuutti hengitysteiden myrkyllisyys: ATE (arvioitu)> 5 mg / dm³ / 4h (sumut) - tuotetta ei 
luokitella
vaarallisena hengitysteitse akuutin myrkyllisyyden kautta

Ihosyövyttävyys / ärsytys: tuote luokitellaan ärsyttäväksi (vaarakategoria 2)

Vakava silmävaurio / silmä-ärsytys: tuote ei täytä luokitteluperusteita

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen: tuote ei täytä luokitteluperusteita

sukusolujen perimää vaurioittavat aineet: tuote ei sisällä vaarallisia aineosia
luetellut aineet ja tuotteet, joilla on mutageenisia vaikutuksia

Karsinogeenisuus: vaaralliseksi luokiteltu tuote (vaarakategoria 2)
sisältää vaarallisen aineosan, joka sisältyy aineiden ja vaikuttavien tuotteiden luetteloon
karsinogeeninen - diesel määrissä, jotka ylittävät luokituskynnyksen (> 1 painoprosenttia).)

Haitallinen vaikutus lisääntymiseen: tuote ei sisällä vaarallisia aineosia
luetellut aineet ja tuotteet, jotka ovat myrkyllisiä lisääntymiselle

Kohderyhmän myrkyllisyys - kerta-altistus: tuote ei täytä kriteerejä
luokittelu

Kohderyhmän toksisuus - toistuva altistuminen: toistuva tai pitkäaikainen
kosketus tuotehöyryparien kanssa, jotka syntyvät, kun niitä käytetään korotetuissa 
lämpötiloissa, voi olla
haitallista. 
Tuote, joka johtuu luokituskynnyksen ylittävästä dieselpitoisuudesta (> 10%)
painot.) luokitellaan vaaraluokkaan 2. Voi aiheuttaa kateenkorvan, maksan ja luuytimen 
vaurioita
luu pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen kautta

Aspiraatiovaara: tuote ei täytä luokitteluperusteita

Akuutin myrkytyksen oireet
Jatkuvasti hengitettynä yli 60 ° C: n säteileviä höyryjä tapahtuu
limakalvojen, silmien ja hengitysteiden ärsytys, sidekalvon punoitus, yskä, kipu ja
huimaus, uneliaisuus, muistin heikkeneminen, ärtyneisyys, hengenahdistus, pahoinvointi.

Akuuttia tuotemyrkytystä ei tapahdu käytännössä. Tuotteen nieleminen on 
epätodennäköistä. Nieleminen
aiheuttaa vatsavaivoja, röyhtäilyä, pahoinvointia ja oksentelua.
Kroonisen myrkytyksen oireet

Usein altistuminen tuotteelle voi aiheuttaa aknevaurioita iholla, ärsytystä
liiallinen keratoosi ja musta väri.
 Tuotehöyryt voivat aiheuttaa hermovaurioita ja
hajuhäiriö

OSA 12. Ekologiset tiedot
Ei tietoja tuotteesta

OSA 12.  EKOLOGISET TIEDOT

12.1   Ei tietoja

12.2   Ei tietoja

12.3  Ei tietoja



12.4. Maaperän vaikutukset :
Tuote on vettä kevyempi, kerääntyy sen pinnalle. Se ei liukene veteen, mutta hitaasti
vapauttaa öljyä siihen. Uhkaa maaperää ja pintavettä kuin öljy

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset :
Tuote ja sen ainesosat eivät täytä PBT- tai vPvB-kriteerejä asetuksen liitteen XIII 
mukaisesti
REACH .
12.6. Muut haitalliset vaikutukset :
Tuote luokitellaan ympäristölle vaaralliseksi, ympäristölle haitalliseksi
vesiohenteiset, voivat aiheuttaa pitkäaikaisia haitallisia muutoksia. Pyrkivät kaikin tavoin 
varmistamaan, että tuote ei
pääsi maaperään, juomavesiin, vesisäiliöitä jne.
                                          OSA 13. JÄTTEEN KÄSITTELY

13.1. Jätteiden hävittämismenetelmät :
Ota yhteyttä tuotteen valmistajaan jätteenkäsittelyvaihtoehdoista. Jos sellaista ei ole
mahdollisuudet, siirto hävittämiseen laitoksessa, jolla on lupa keräyksen, kuljetuksen alalla
jätteiden hyödyntäminen tai hävittäminen. Älä poista viemärijärjestelmään. Älä säilytä 
kaatopaikoilla

Suositeltava hävitysmenetelmä: tuote, joka ei sovellu asfalttimassan tuotantoon, voi olla
käyttö tienrakennuksessa apumateriaalina.
Toinen hävitysmenetelmä:
Jätetuotteen hyödyntäminen tai hävittäminen sovellettavien määräysten mukaisesti.
Jätekoodi on osoitettava erikseen paikassa, jossa jäte tapahtuu teollisuudesta ja paikasta 
riippuen
käyttää. Tuotteen pääkäytöstä johtuva ehdotettu jätekoodi :
Jätekoodi: 17 03 02 - muut kuin nimikkeessä 17 03 01 mainitut bitumiseokset
Käytettyjen pakkausten poistaminen: älä päästä ympäristöön. Hävittäminen
pakkausjätteet olisi suoritettava sovellettavien määräysten mukaisesti.
Uudelleenkäytettävä pakkaus, joka on tarkoitettu vain sideaineen varastointiin mahdollisen 
jälkeen
käytä siivousta uudelleen.
Jätekoodi: 15 01 10 * - pakkaus, joka sisältää tai sisältää vaarallisten aineiden jäämiä
saastunut.

                                        

                                          OSA 14. KULJETUSTIEDOT

Ei vaadi erityisiä kuljetusvälineitä. Tuotteeseen ei sovelleta ADR-määräyksiä
Kuljetus peitetyillä kuljetusvälineillä. Suojaa kuljetuspakkaukset ja rahtiyksiköt 
liikkumisen estämiseksi kuljetuksen aikana.
14.1
14.2.
14.3.
14.4.
14.5. Ympäristövaara:
14.6.
14.7.
Kuljetus irtotavarana MARPOL-yleissopimuksen liitteen II ja IBC-säännöstön mukaisesti:



IBC-koodi:
ei sovelleta

                   OSA 15. TIETOJA OIKEUDELLISISTA MÄÄRÄYKSISTÄ

15.1. Turvallisuutta, terveyttä ja ympäristönsuojelua koskevat erityiset säännökset
aineet tai seokset :
- Laki 25. helmikuuta 2011. kemiallisista aineista ja niiden seoksista (konsolidoitu teksti 
Journal of Laws. U. z
2019r. Pos. 1225)
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N: o 1907/2006, annettu 18.12.2006. 
rekisteröinnissä,
kemikaalien arviointi, hyväksyminen ja rajoittaminen (REACH) ja luominen
Euroopan kemikaalivirasto, jolla muutetaan direktiiviä 1999/45 / EY ja kumotaan asetus
Neuvosto (ETY) N: o 793/93 ja komission asetus (EY) N: o 1488/94 sekä neuvoston 
direktiivi 76/769 / ETY ja
Komission direktiivit 91/155 / ETY, 93/67 / ETY, 93/105 / EY ja 2000/21 / EY
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N: o 1272/2008, annettu 16 päivänä 
joulukuuta 2008. tapauksessa
aineiden ja seosten luokittelu, merkinnät ja pakkaaminen, direktiivien muuttaminen ja 
kumoaminen
67/548 / ETY ja 1999/45 / EY ja asetuksen (EY) N: o 1907/2006 muuttamisesta
- komission asetus (EY) N: o 790/2009, annettu 10 päivänä elokuuta 2009. sopeutuminen 
tieteen kehitykseen
Euroopan parlamentin ja neuvoston tekninen asetus (EY) N: o 1272/2008, annettu 16 
päivänä joulukuuta 2008.
aineiden ja seosten luokittelusta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (1 ATP)
- komission asetus (EU) N: o 286/2011, annettu 10. maaliskuuta 2011. sopeutuminen 
tieteen kehitykseen
Luokituksesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston tekninen asetus (EY) N: o 
1272/2008,
aineiden ja seosten merkinnät ja pakkaaminen (2 ATP)
- komission asetus (EU) N: o 618/2012, annettu 10. heinäkuuta 2012. sopeutuminen 
tieteen kehitykseen
Luokituksesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston tekninen asetus (EY) N: o 
1272/2008,
aineiden ja seosten merkinnät ja pakkaaminen (3 ATP)
- komission asetus (EU) N: o 487/2013, annettu 8. toukokuuta 2013. sopeutuminen tieteen 
kehitykseen
Luokituksesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston tekninen asetus (EY) N: o 
1272/2008,
aineiden ja seosten merkinnät ja pakkaaminen (4 ATP)
- komission asetus (EU) N: o 944/2013, annettu 2. lokakuuta 2013. sopeutuminen 
edistymiseen
Euroopan parlamentin ja neuvoston tieteellinen ja tekninen asetus (EY) N: o 1272/2008
aineiden ja seosten luokittelu, merkinnät ja pakkaaminen (5 ATP)
- komission asetus (EU) N: o 605/2014, annettu 5. kesäkuuta 2014. muuttaminen 
palautuksen mahdollistamiseksi



vaarojen ja turvalausekkeiden tunnistaminen kroaatiksi ja
mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EY) N: o
1272/2008 aineiden ja seosten luokittelusta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (6 ATP)
- Komission asetus (EU) 2015/1221, annettu 24. heinäkuuta 2015. parlamentin asetuksen 
muuttamisesta
Euroopan ja neuvoston (EY) N: o 1272/2008 aineiden luokittelusta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta
seokset sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen (7 ATP) -
Komission asetus (EU) 2016/918, annettu 19. toukokuuta 2016. muuttaminen, 
mukauttaminen
tieteen ja tekniikan kehitys, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N: o 
1272/2008
aineiden ja seosten luokittelusta, merkinnöistä ja pakkaamisesta (8 ATP)
- Komission asetus (EU) 2016/1179, annettu 19. heinäkuuta 2016. sopeutuminen tieteen 
kehitykseen
Luokituksesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston tekninen asetus (EY) N: o 
1272/2008,
aineiden ja seosten merkinnät ja pakkaaminen (9 ATP)
- Komission asetus (EU) 2017/776, annettu 4. toukokuuta 2017. sopeutuminen tieteen 
kehitykseen
Luokituksesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston tekninen asetus (EY) N: o 
1272/2008,
aineiden ja seosten merkinnät ja pakkaaminen (10 ATP)
- Komission asetus (EU) 2018/669, annettu 16. huhtikuuta 2018. sopeutuminen tieteen 
kehitykseen
Luokituksesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston tekninen asetus (EY) N: o 
1272/2008,
aineiden ja seosten merkinnät ja pakkaaminen (11 ATP)
- Komission asetus (EU) 2015/830, annettu 28. toukokuuta 2015. asetuksen (EY) N: o
Euroopan parlamentin ja neuvoston 1907/2006 rekisteröinnistä, arvioinnista, 
valtuutuksesta ja
sovellettavat kemikaalien rajoitukset (REACH)
- Perhe-, työ- ja sosiaalipolitiikkaministerin asetus, annettu 12. kesäkuuta 2018. 
tapauksessa
työympäristön terveydelle haitallisten tekijöiden enimmäispitoisuudet ja intensiteetti (Dz.
U. vuodesta 2018., tuote. 1286)
- Terveysministerin asetus 2. helmikuuta 2011. tekijätestauksesta ja mittauksesta
haitallista työympäristön terveydelle (Dz. U. vuodesta 2011., Ei. 33, tuote. 166)
- Työ- ja sosiaalipolitiikkaministerin asetus yleisistä turvallisuus- ja hygieniasäännöistä
Tuote luokiteltiin vaarallisten aineosien pitoisuuden perusteella
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N: o 1272/2008, annettu 16 päivänä 
joulukuuta 2008. tapauksessa
aineiden ja seosten luokittelu, merkinnät ja pakkaaminen, direktiivien muuttaminen ja 
kumoaminen
67/548 / ETY ja 1999/45 / EY .

Tietolähteet, joiden perusteella käyttöturvallisuustiedote kehitettiin :
Kortti kehitettiin yksittäisten komponenttien, tietojen, tietolomakkeiden perusteella



kirjallisuus sekä tiedot ja kokemus, myös tällä hetkellä voimassa olevat
määräykset.
ECHA: n Euroopan kemikaalivirasto, http://echa.europa.eu/

Harjoittelu:
Henkilöitä, jotka ovat kosketuksissa tuotteen kanssa ennen työn aloittamista, tulisi 
kouluttaa

ominaisuudet ja menetelmä käsitellä yllä olevaa tuotetta. 
Käytä suositellun käytön mukaan

valmistaja.
varaukset:
Perusoikeuskirjan sisältämät tiedot koskevat vain nimikettä, eikä niitä voida siirtää
samanlaisia tuotteita. "Turvallisuuslehti" kehitettiin parhaan tietomme ja
kerätyt nykyiset tiedot. Käyttöturvallisuustiedotteen sisältämiä tietoja tulisi pitää vain 
sellaisina
tuki kuljetuksen, jakelun, käytön ja varastoinnin turvalliselle käsittelylle. Tekijät
eivät ole vastuussa sisältämien tietojen väärinkäytöstä
ominaisuudet ".
"Kortti
Käyttöturvallisuustiedotteen päivitti: dr Piotr Mikołajewicz
Alkuperäisen kortin on kehittänyt: F.U. VELA (puh. +48 782 282 392, sähköposti: 
biuro@vela-doradztwo.pl) josta se on saatavilla alkuperäisenä versiona.
Kääntäjä ei vastaa mahdollisista tietovirheistä.


