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KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 

 
Päiväys: 30.9.2017 
 
 
1. Aineen/valmisteen ja yrityksen tunnistetiedot 

 
* Tuotenimi:  CLEARPRO  
* Tuotteen käyttötarkoitus: tapettien kiinnitysaine 
* Jakelija:   Arte NV 
   Senator A.Jeurissenlaan 1210 
   3520 ZONHOVEN 
   BELGIEN 
 
* Hätäpuhelinnumero: +32-11-81 93 00 
 
 
2. Koostumus/ainesosia koskevat tiedot 

 
* Kemiallinen määritelmä ja kuvaus: Tärkkelyspohjainen seos, joka sisältää alla mainittuja 
vaarallisia aineita. 
 
 
3. Vaaralliset aineet 

 
CAS-numero Kemiallinen nimi Painoprosenttia  LD 50  
7631-99-4      Natriumnitraatti korkeintaan 7,5 %  1955 mg (anioni)/kg (kani) 
 
Tuote ei sisällä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä julkaistussa, tiettyjen vaarallisten 
aineiden yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintöjä koskevassa liitteessä VI mainittuja erityisen 
vaarallisia aineita 0,1 prosentin pitoisuuksina tai sitä suurempina pitoisuuksina eikä muita 
vaarallisia aineita 1 prosentin pitoisuuksina tai sitä suurempina pitoisuuksina. 
 
Erityisriskejä koskevat tiedot: Tuotteessa on merkinnät, joissa varoitetaan nielemästä tuotetta, 
kehotetaan käyttämään suojakäsineitä ja suojalaseja, säilyttämään tuote lasten 
ulottumattomissa ja ottamaan yhteyttä lääkäriin nielemisen jälkeen. 
 
 
4. Ensiaputoimenpiteet 

 
* Yleistä tietoa 
+ Sisäänhengityksen jälkeen: Vie altistuneet henkilöt raikkaaseen ilmaan. 
+ Ihokontaktin jälkeen: Pese kosketuksissa olleet ihoalueet mahdollisimman pian. 
+ Silmäroiskeiden jälkeen: Huuhtele vedellä 15 minuutin ajan, ota yhteys lääkäriin. 
+ Nielemisen jälkeen: Jos henkilö on tajuissaan, anna vettä juotavaksi, ota yhteys lääkäriin.  
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5. Palontorjuntatoimenpiteet   

 
Tuote ei ole syttyvää märkänä. Epätavallisia palo- tai räjähdysvaaroja ei ole. Noudata 
olosuhteisiin soveltuvia palontorjuntatoimia. Kemikaalipalojen torjunnassa on käytettävä 
omavaraisia hengityslaitteita. 
 
6. Toimenpiteet päästövahingoissa 

 
Roiskeet on otettava talteen mahdollisimman tarkasti ja hävitettävä vaarattomana nestemäisenä 
jätteenä, tai jos roiskeet imeytetään ja kuivataan, kuivana jätteenä. Tuotejäämät voivat aiheuttaa 
liukastumisvaaran. Noudata paikallisia jätteiden hävittämistä koskevia määräyksiä. 
 
 
7. Käsittely ja varastointi 

 
Säilytyslämpötila: 10–38 °C (50–100 F). Suojele jäätymiseltä. Säilytä lasten ulottumattomissa. 
Kun astia ei ole käytössä, pidä se tiiviisti suljettuna. 
 
 
8. Altistumisen torjuminen ja henkilökohtaiset suojatoimenpiteet 

 
* Henkilökohtaiset suojavälineet: Hengityssuojaimet eivät yleensä ole tarpeen. Huoneessa on 
kuitenkin oltava hyvä ilmanvaihto (avoin ikkuna tai tuuletin). Suojavarustuksena on hyvä käyttää 
suojahansikkaita ja suojalaseja. Muut suojavälineet eivät ole yleensä välttämättömiä. 
 
* Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: Säilytä erillään elintarvikkeista. Pese kädet ennen 
ruokailua. 
 
 
9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet  

 
* Yleiset tiedot 
 
 Olomuoto: paksu nestemäinen liisteri 
 Väri: luonnonvalkoinen 
 Haju: mieto haju 
 
* Olomuodon muutos 
 
 Sulamispiste: ei koske tuotetta 
 Kiehumispiste: noin 100 °C (212 F) 
 Leimahduspiste: ei koske tuotetta 
 Itsesyttyvyys: tuote ei syty itsestään 
 Räjähtävyys: ei koske tuotetta 
 Tiheys: 1,12 g/cm3 
 Liukoisuus/vesiliukoisuus: liukenee täysin 
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10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus  

 
*Lämpötilan aiheuttamaa aineen hajoamista on vältettävä. Hajoamista ei tapahdu, jos ainetta 
säilytetään ja käytetään annettujen ohjeiden mukaisesti. 
* Vaaralliset reaktiot: ei ole. 
* Vaaralliset hajoamistuotteet: ei tiedossa. Ks. kohta 5: Palontorjuntatoimenpiteet. 
 
11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 

 
* Akuutti myrkyllisyys: suhteellisen myrkytön mutta ks. kohta 3: Vaaralliset aineet. 
* Ärsyttävyys 
 + Iho - lievästi ärsyttävä 

+ Silmät - lievästi ärsyttävä 
 
 
12: Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle 

 
* Tuotetta ei saa huuhdella pohjaveteen tai ojiin ilman tavanomaista jätevesikäsittelyä. 
 
 
13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat  

  
* Hävitettävä vaarattomana teollisuusjätteenä kaatopaikalla tai jätteenpolttolaitoksessa. 
 
 
14. Kuljetuksia koskevat tiedot 

 
* Yhdenmukaistettu tariffikoodi 3506.99 
* Tuotteeseen ei sovelleta seuraavia määräyksiä: ADR/RID (tiekuljetukset/rautatiekuljetukset), 
IMDG (meri) tai ICAO/IATA (ilma). 
 
 
15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot 

 
* Tuote on merkitty EU:n asetuksen liitteessä VI esitettyjen, vaarallisten aineiden ja valmisteiden 
yleistä luokitusta ja merkintää koskevien vaatimusten mukaisesti. 
* Tuotteen kaikki ainesosat on lueteltu seuraavissa kemiallisten aineiden luetteloissa: US EPA 
TSCA Chemical Substance Inventory, Canadian EPA Domestic Substances List ja Euroopassa 
kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo (EINECS).  
 
 
16. Muut tiedot 

 
* ei muita tietoja 


