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Käyttöturvallisuustiedote asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH) 

 
 

1. Aineen / seoksen ja yhtiön / yrityksen tunnistaminen 
 
 
Tuotetunniste: 
 

DST-DEGREEZ/11 Tuotenro: 2118433 (DK) 
 

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt joita ei suositella:  
Käytetään rasvanpoistoaineena metalliteollisuudessa. 
  
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:  
  

Valmistaja: 
 
 
 
Toimittaja:  

DST-CHEMICALS A/S 
Merkurvej 27B 
DK-6000 Kolding    
 
Porin NPT Oy, Satamakatu 5A, 28880 PORI. 
+358 400 620 720. www.nesteprosessitekniikka.fi  
  

Yhteyshenkilö: Pernille Simonsen. E-mail: pks@dstchemicals.com 
 
 

Hätäpuhelinnumerot: +45 75 50 63 60 (DST-Chemicals / S, arkipäivisin klo 08-16) 
Myrkytystietokeskus puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde) avoinna 24 
t/vrk. 
 

Päiväys: 01.09.2014 

 
2. Vaaran yksilöinti 
 
Aineen tai seoksen luokitus:  

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi valmistedirektiivin 1999/45/EY mukaan. 
  
Merkinnät: 

 
  

Merkintä 1999/45/EY mukaan: 
 
Ei ole. 
 

 
 

  
(EY) nro. 648/2004 asetuksen mukaan: 
 
Tämä tuote sisältää mm.: 15 - 30 % an- ja non-ionisia pinta-aktiivisia aineita. 
 

 
 

  
Muut vaarat: Ei tunneta.  
PBT / vPvB: Ainesosat eivät ole koostumukseltaan PBT / vPvB REACH - kriteerien mukaiset, liite XIII.  
 

  

www.nesteprosessitekniikka.fi
mailto:pks@dstchemicals.com
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3. Koostumus / ainesosat 
 
Aineet: - 
Seokset:  
 
Neuvoston direktiivin 67/548 / ETY mukaan tuote ei sisällä luokiteltuja ainesosia (ainedirektiivi) 
 

 
4. Ensiaputoimenpiteet 
 
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus: 
 
Hengittäminen: 
 
Ei olennaista. 
 
Ihokontakti: 
 
Saastuneet vaatteet ja kengät riisutaan. Huuhtele iho ja pese runsaalla vedellä ja saippualla. 
 
Silmäkontakti: 
 
Poista mahdolliset piilolinssit. Huuhtele heti silmiä runsaalla vedellä tai fysiologisella suolavedellä vähintään 15 min. 
ajan. Jos ärsytys ei lakkaa, hakeudu lääkäriin.  
 
Nieleminen: 
 
Vältä oksentamista. Huuhtele suu runsaalla vedellä ja juo runsaasti vettä. Pahoinvoinnin jatkuessa hakeudu 
lääkäriin. 
  
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät ja viivästyneet: 
 
Tuote voi ärsyttää jos se on pitkäaikaisessa kosketuksessa ihon kanssa.  
 
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääkärinhoitoa ja erityishoitoa koskevat ohjeet: 
 
Tajuttomuus: Ota välittömästi yhteys lääkäriin tai kutsu ambulanssi. Näytä tämä käyttöturvallisuustiedote lääkärille 
tai ensiapuasemalle.  
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5. Palontorjuntatoimenpiteet 
 
Sammutusaineet: 
 
Tuote ei ole syttyvä. Tulipalon sattuessa käytä vesisumua (ei koskaan vesisuihkua – palo leviää), vaahtoa, pulveria 
tai hiilihappoa.  
 
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat: 
 
Vältä hengittämästä savukaasuja. 
 
Ohjeet palontorjuntajoukoille: 
 
Käytä ilmalla varustettua hengityssuojainta.  
 
 
6. Toimenpiteet tahattoman päästön sattuessa 
 
Varotoimenpiteet, henkilökohtaiset suojaimet ja hätätilanteet: 
 
Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, katso kohta 8. 
 
Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: 
 
Vältä viemäristöön joutumista, katso kohta 12.  
 
Tapoja ja välineitä suojaukseen ja puhdistukseen: 
 
Suuremman päästön sattuessa aine peitetään/imetään kankaalla, hiekalla tai muulla imukykyisellä materiaalilla ja 
käsitellään kemikaalijätteenä. Huuhtele runsaalla vedellä. Lisätietoja käsittelystä, katso kohta 13. 
 
Viittaukset muihin kohtiin: 
 
Ei ole. 
 
 
7. Käsittely ja varastointi 
 
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet: 
 
Vältä kontaktia ihon ja silmien kanssa. Vältä hengittämästä aerosoleja. 
Juoksevan veden ja silmäsuihkun tulee olla helposti saatavilla.   
Huolehdi, että käyttöturvallisuustiedote on tuotteen kanssa työskentelevien henkilöiden saatavilla. 
Hygieniaa ja turvallisuutta koskevia perussäädöksiä tulee noudattaa työskenneltäessä kemikaalien kanssa. 
 
 
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, tässä kohtaa myös yhteensopimattomuudet: 
 
Säilytettävä suljetussa alkuperäispakkauksessa, viileässä mutta roudattomassa paikassa. Lämpötila 5 °C – 25 °C. 
Säilytettävä erillään elintarvikkeista, rehuaineista jne. 
  
Paloalttiuden luokitus: -  
 
Erityiset käyttökohteet: 
 
Vesipohjainen, neutraali ja biologisesti hajoava rasvoittumisen puhdistusaine teolliseen käyttöön öljyjen 
poistamiseksi kaikilta metallipinnoilta. Käyttöpitoisuus 5 %. Optimaalinen prosessin lämpötila on yli 35 °C. Prosessin 
kesto on riippuvainen hoidon ja lian tyypistä. 
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8. Altistuksen rajoittaminen/henkilökohtaiset suojatoimenpiteet 
 
Valvontaparametri: 
 
Ainesosilla ei ole raja-arvoja sosiaali- ja terveysministeriön HTP-arvot julkaisun 2012:5 mukaan. 
 
Torjuntatoimenpiteet: 
 
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: 
Ei erityisvaatimuksia. 
 
Henkilökohtaiset suojavarusteet:  
 
Hengitystiet: Jos on aerosolien kehittymisen vaara, käytetään hyväksyttyjä hengityksen suojavarusteita. Huolehdi 
hyvästä ilmastoinnista/imusta työpaikalla. 
Ihonsuojaus: Kaiken tyyppisiä kumikäsineitä voidaan käyttää, lukuun ottamatta PVA -käsineitä. Käsineet tulee 
vaihtaa kun niissä näkyy kulumisen merkkejä. 
Silmiensuojaus: Roiskevaaran yhteydessä, esim. sekoitettaessa, tulee käyttää suojalaseja joissa on sivusuoja.  
 
Torjuntatoimenpiteet ympäristön altistumiselle:  
 
Tuotteen mahdolliset jäämät ja jätteet, tulee kerätä ja hävittää kohdan 13 mukaisesti.  
Käsittely ja jäteveden johtaminen tulee olla kunnallisten säädösten mukainen.  
 
 
9. Fysikaaliset ja kemikaaliset ominaisuudet 
 
Fysikaalisia ja kemikaalisia perusominaisuuksia koskevat tiedot: 
 
Olomuoto: Kirkas kellertävä neste 
 

Höyrynpaine: - 

Haju:- 
 

Höyryntiheys: -  

Hajukynnys: - 
 

Tiheys: 1,1 g/cm3 

pH-arvo (20 °C): 7,0 
 

Vesiliukoisuus: Liukeneva 

Sulamispiste / jäätymispiste: - 
 

Jakaantumiskerroin n-oktanoli / vesi: log Pow<3 

Kiehumispiste ja kiehumisalue: - 
 

Itsesyttymislämpötila: - 

Leimahduspiste:- 
 

Lämpöhajoaminen: -  

Haihtumisnopeus: - 
 

Viskositeetti:- 
 

Syttyvyys: - 
 

Räjähtävyys: - 
 

Ylä-/ala syttyvyys tai räjähdysvaara vol.%: - 
  

Hapettava ominaisuus: -  

Muut tiedot: - Tarkoittaa, ei tietoja tai ei olennaista- 
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10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 
 
Reaktiivisuus: 
 
Stabiili suositelluissa säilytysolosuhteissa.  
 
Kemiallinen stabiilisuus: 
 
Stabiili suositelluissa säilytysolosuhteissa. 
 
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: 
 
Ei tunneta.  
 
Vältettävät olosuhteet: 
 
Ei tunneta. 
 
Yhteensopimattomat materiaalit: 
 
Ei tunneta.  
 
Vaaralliset hajoamistuotteet: 
 
Ei tunneta. 
 
 
11. Toksikologiset tiedot 
 
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista: 
 
Ei saatavilla olevaa tietoa. 
 
Oireet: 
 
Hengitettäessä:  
 
Tuote saattaa, aerosoleja hengitettäessä, ärsyttää hengitysteitä.  
 
Iho: 
 
Tuotetta ei ole luokiteltu ärsyttäväksi pitoisuudella 3 kertaa maksimi käyttöpitoisuus (Scantox, OECD normin 404 
tammikuu mukaan: Punoitus: 0,8 – Turvotus: 0,3). 
 
Silmät: 
 
Tuote vaikuttaa ärsyttävästi silmäkontaktissa.  
 
Nieltäessä: 
 
Nieleminen saattaa aiheuttaa pahoinvointia, pahanolontunnetta ja oksennuttaa. 
 
 
Pitkäaikaisvaikutukset: 
 
Ei tunneta 
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12. Ympäristötoksikologiset tiedot 
 
Myrkyllisyys: 
 
Ei saatavilla olevaa tietoa. 
 
Pysyvyys ja hajoavuus: 
 
Tuote on biologisesti helposti hajoava OECD normin 302B mukaisesti. 
Tensidejä sisältävien tuotteiden hajoavuus on pesuaineita koskevan direktiivin EY/648/2004 mukainen. 
 
Biokertyvyys: 
 
Tuote ei ole biokertyvä OECD normin 117 mukaisesti. 
 
Liikkuvuus maaperässä: 
 
Ei saatavilla olevaa tietoa. 
 
PBT- ja vPVB-arvioinnin tulokset: 
 
Ainesosat eivät ole PBT/vPvB, REACH liitteen XIII kriteerien mukaisesti.  
 
Muut haitalliset vaikutukset: 
 
Ei tunneta.   
 
 
13. Jätteenkäsittely 
 
Jätteiden käsittelymenetelmät: 
 
Loppukäyttäjän vastuulla on, riippuen käytöstä ja likaantumisasteesta, asettaa jätekoodit käytettyyn DST-DEGREEZ 
aineeseen. 
Tuotetta ei tarvitse käsitellä vaarallisena jätteenä. Tuotteen päästöt ja jäämät toimitetaan kunnalliseen keräys- ja 
noutopisteeseen.  
 
Euroopan jäteluettelo (EWC): 20 01 30  

 
 
14. Kuljetustiedot 

Tuotetta ei tarvitse merkitä vaarallisena aineena 
kuljetettaessa (ADR/RID/IMDG). 

 
YK-nro.: - 

 

 
YK-kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (UN 
proper shipping name): - 

Kuljetuksen vaaraluokka/luokat: - Pakkausryhmä: - 
Ympäristövaarat: Ei erityisiä kuljetussäädöksiä Erityiset varotoimet käyttäjälle: Ei ole  
Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 –sopimuksen II-liitteen ja IBC -säännöstön mukaisesti:  
Ei olennaista 
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15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot 
 
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai 
lainsäädäntö: 
 
Ei ole. 
 
Kemikaaliturvallisuusarviointi: 
 
Ei CSA:ta.  
 
 
16. Muut tiedot 
 
Kohdassa 2 ja 3 mainitut lausekkeet: 
 
Ei ole. 
 
Lyhenteet: 
 
CSA = Chemical Safety Assesment (Kemikaaliturvallisuusarviointi)   
PBT= Persistent, Bioaccumulative, Toxic (hitaasti hajoava, biokertyvä, myrkyllinen) 
vPvB = very Persistent, very Bioaccumulative (hyvin hitaasti hajoava ja hyvin voimakkaasti biokertyvä) 
 
Viitteet: 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45 / EY - Kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta  
Ey asetus nro. 1272/2008 – Aineiden ja seosten luokitus, merkintä ja pakkaus 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1213/2011 aineista, jotka ovat vaarallisia työpaikan ilmastolle 
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:5; HTP-arvot 2012 Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet 
Euroopan jäteluettelo, 2001/118/EY 
ADR/RID Vaarallisten aineiden maakuljetus, 2011 
IMDG Kansainvälinen merikuljetus - vaaralliset tuotteet, 2010 
 
Koulutus- ja neuvontaohjeet: 
 
Tuotetta saavat käyttää vain ne henkilöt, jotka ovat saaneet hyvän ohjeistuksen työn suorittamisesta ja jotka 
tuntevat tämän käyttöturvallisuustiedotteen. 
 
Lisätietoja: 
 
Käyttöturvallisuustiedote laadittu REACH-asetuksen (EY) No 1907/2006 ja uusimpien muutosten (EU). 453/2010 
mukaan. 
 
Muutokset edelliseen versioon: 1-16 
Versio muutettu 1.9.2014 Korvaa version 1.10.2012 
 

 


