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Asetusten 453/2010 ja 1272/2008 mukaisesti
(Kaikki viittaukset EU-asetuksiin ja -direktiiveihin on lyhennetty numeromuotoisiksi)
Laadittu 16.9.2015

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste
Kauppanimi  EPSCement® EC350M

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Tunnistetut käytöt  Kevytbetoni, käytöt, joita ei suositella: 
  rakenteet, joihin kohdistuu suuri kuormitus.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yritys  EPSCement AB
  SE-134 82 Gustavsberg, Sverige 
Puhelin  +46 (0)8 - 449 15 35
Sähköposti  info@epscement.com

1.4 Hätäpuhelinnumero
Ota hätätilanteessa yhteyttä myrkytystietokeskukseen, hätänumero 112.
Myrkytystietokeskus, muut kuin hätätapaukset: Puhelin 09 471 977, http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/myrkytystietokeskus/
Sivut/default.aspx

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
Asetuksen 1272/2008 mukainen luokitus  - Ärsyttää ihoa (luokka 2).
  - Peruuttamattomat vaikutukset silmiin (luokka 1). 
  - Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen. 
   Voi ärsyttää hengitysteitä (luokka 3 vastaavasti).
2.2 Merkinnät
Asetuksen 1272/2008 mukaiset merkinnät  Varoitusmerkit

Huomiosana  Vaara

Vaaralausekkeet
H315  -  Ärsyttää ihoa.
H318  -  Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H335  -  Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
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Turvalausekkeet
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
P271 - Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean   
  minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. 
  Jatka huuhtomista.
P310 - Ota välittömästi yhteys lääkäriin.
P501 - Vie sisältö/pakkaus valtuutettuun jätteenkäsittelylaitokseen.

2.3 Muut vaarat
Ei ole.

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINESOSISTA
Tämä tuote koostuu seoksesta, joka sisältää useita erilaisia kiinteitä ainesosia.

3.2 Seokset
Huomaa, että taulukossa esitetään tunnetut vaarat, jotka liittyvät ainesosiin puhtaassa muodossaan. Vaarat vähenevät tai poistuvat, kun ainesosia sekoitetaan 
tai laimennetaan. Katso kohta 16d.

Ainesosien luokitukseen ja merkintöihin liittyvät selitykset ovat kohdassa 16e. Viralliset lyhenteet on kirjoitettu normaalilla tyylillä. Tiedot ja/tai täydennykset, 
joita on käytetty seoksen luokituksen laskennassa, on kirjoitettu kursiivilla, katso kohta 16b. Sementistä on vähennetty kromia, joten H317, Voi aiheuttaa 
allergisen ihoreaktion, jää pois.

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 
Yleistä - Älä koskaan yritä antaa tajuttomalle henkilölle nestettä tai muuta suun kaut-
ta.  Jos epäröit vähänkin tai oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin. 
  Hyvin emäksinen sekoitettaessa veteen.
Hengitettäessä  -  Anna vahingoittuneen levätä lämpimässä paikassa, johon tulee raitista ilmaa. 
Jos oireet eivät poistu,   ota yhteyttä lääkäriin.
Roiskeet silmiin -  Älä hiero silmiä. Huuhtele silmää useiden minuuttien ajan haalealla vedellä.  
  Ota yhteyttä lääkäriin.
Jos kemikaalia joutuu iholle -  Jauhe: Harjaa pois sekä pese saippualla ja vedellä. Märkä massa: 
  Riisu märät vaatteet. Pese altistunut alue huolellisesti vedellä ja saippualla.
  Jos oireita ilmenee, ota yhteys lääkäriin.
Jos kemikaalia on nielty -  Juo runsaasti vettä. ÄLÄ oksennuta. 
  Jos ilmenee pahoinvointia, ota yhteys lääkäriin.

Ainesosat Luokitus Pitoisuus

RAKENNUSSEMENTTI CEM II

CAS-nro   65997-15-1
EY-nro     266-043-4

STOT SE 3resp, Eye Dam 1, Skin Irrit 2; H335, H318, H315 90 - 95 %

POLYSTYREENI

CAS-nro   9003-53-6 
EY-nro     202-851-5

- 5 - 10 %

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPSCement®
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4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Jos sementtiä (kuivaa tai märkää) joutuu silmiin, voi aiheutua jopa pysyviä vakavia silmävaurioita. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
Voi ärsyttää ihoa. Voi ärsyttää hengitysteitä hengitettäessä.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Oireenmukainen hoito. Kun olet yhteydessä lääkäriin, pidä tämä käyttöturvallisuustiedote käsillä.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet
Käytetään sopivaa sammutusainetta.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tuote ei ole palovaarallinen.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Tulipalon yhteydessä on käytettävä hengityssuojaa. Palopaikan muu materiaali on suojattava.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Älä hengitä pölyä. Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatteisiin puhdistuksen aikana. Käytä suositeltuja suojavarusteita, 
katso kohta 8. Pidä asiattomat ja suojaamattomat henkilöt turvallisen välimatkan päässä.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin, maaperään tai vesistöihin.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Lakaistaan varovasti kasaan ja kerätään. Märkä sementti: Poista märkä sementti ja laita se säiliöön. Anna materiaalin kuivua ja kovettua, ennen kuin se 
viedään pois kohdassa 13 olevan kuvauksen mukaisesti.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Kohdissa 8 ja 13 on tietoja henkilönsuojaimista ja jätteiden käsittelystä.

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
- Älä hengitä pölyä. Vältä kosketusta ihoon ja silmiin.
- Pidä tuote erillään elintarvikkeista sekä poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta. 
- Älä syö, juo tai tupakoi tiloissa, joissa tuotetta käsitellään.
- Pese kädet, kun olet käsitellyt tuotetta.
- Työpaikalla on oltava mahdollisuus suihkuun ja silmien huuhteluun hätätilanteissa.
- Vältä toimintaa, josta syntyy pölyä. Katso kotisivuilta/säkistä ohjeet pölytöntä käsin sekoittamista varten.
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7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
-  Säilytettävä kuivassa ja viileässä paikassa.
-  Säilytetään muovitetulla avaamattomalla lavalla enintään 12 kuukauden ajan pakkauspäivämäärästä.
-  Sementistä on vähennetty kromia kromiallergian minimoimiseksi. Kromin vähennyksen katsotaan olevan voimassa vähintään 6 kuukautta.

7.3 Erityinen loppukäyttö
Katso tunnistetut käytöt kohdasta 1.2.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
 8.1.1 Kansalliset raja-arvot AFS 2011:18, Ruotsi
             Kaikkien ainesosien (katso kohta 3) hygieeniset raja-arvot puuttuvat.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen
- Työstä aiheutuvien riskien ehkäisemiseksi on kiinnitettävä huomiota terveysriskeihin (katso kohdat 2, 3 ja 11), joita liittyy tuotteeseen tai johonkin sen 
 ainesosaan EU-direktiivien 89/391 ja 98/24 sekä kansallisen työturvallisuuslainsäädännön mukaisesti.
- Käytä suojalaseja, naamiomallisia suojalaseja tai suojavisiiriä.
- Suojaa kaikki paljaat ihoalueet, jotka voivat joutua kosketuksiin tuotteen kanssa. 
- Käytä soveltuvia suojavaatteita tarvittaessa (pölysuodatin IIb (P2) voi olla tarpeen).
- Käytä soveltuvaa hengityssuojaa hiomisen ja/tai muun pölyä muodostavan toiminnan aikana (pölysuodatin IIb (P2) voi olla tarpeen).

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
a) Olomuoto
b) Haju
c) Hajukynnys
d) pH
e) Sulamis- tai jäätymispiste
f) Kiehumispiste ja kiehumisalue
g) Leimahduspiste
h) Haihtumisnopeus
i) Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)
j) Ylempi/alempi palavuus- tai räjähdysraja
k) Höyrynpaine
l) Höyryntiheys
m) Suhteellinen tiheys
n) Liukoisuus veteen
o) Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi
p) Itsesyttymislämpötila
q) Hajoamislämpötila
r) Viskositeetti
s) Räjähtävyys
t) Hapettavuus

Olomuoto: Jauhe, väri: harmaanvalkoinen 
Ei soveltuva
Ei soveltuva
Noin 12,5 veteen
Ei soveltuva
Ei soveltuva
Ei soveltuva
Ei soveltuva
Ei soveltuva
Ei soveltuva
Ei soveltuva
Ei soveltuva
Noin 450 kg/m3 kovettuneena tuotteena
Sekoitettavissa
Ei soveltuva
Ei soveltuva
Ei soveltuva
Ei soveltuva
Ei soveltuva
Ei soveltuva
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KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET  (jatkoa sivulta 4)

9.2 Muut tiedot
Käytettävissä ei ole tietoja.

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
Sementti reagoi veden kanssa ja muodostaa kalsiumhydroksidia, joka tuottaa suuren pH-arvon (12,5 - 13,5), ja kovettuu.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on stabiili normaaleissa varastointi- ja käyttöolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Sementti ei aiheuta vaarallisia reaktioita.

10.4 Vältettävät olosuhteet
Vältä kosteutta ja sadetta.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tunneta.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Hajoamista ei tapahdu normaaleissa olosuhteissa.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 
Välitön myrkyllisyys  - Ei luokiteltu välittömästi myrkylliseksi aineeksi.
Vaarallisuus terveydelle -  Pölyn hengittäminen voi ärsyttää limakalvoja.
Myrkyllisyys toistuvina annoksina -  Tietojemme mukaan tuotteella ei ole ilmoitettu olevan mitään kroonisia vaikutuksia.
Syöpää aiheuttavat vaikutukset - Tietojemme mukaan tuotteella ei ole ilmoitettu olevan mitään syöpää aiheuttavia vaikutuksia.
CMR-vaikutukset  -  Tietojemme mukaan tuotteella ei ole ilmoitettu olevan mitään mutageenisiä vaikutuksia.
Ärsyttävyys ja syövyttävyys - Nieltäessä voi ärsyttää suuta ja nielua.
   - Sementti tai veteen sekoitettu sementti voi aiheuttaa vakavia silmävaurioita.   
   - Pitkäaikainen ihokosketus yhdessä veden kanssa voi syövyttää ihoa.
Arvostelukyvyn ja muun mielenterveyden vaikutukset - Tietojemme mukaan tuote ei vaikuta arvostelukykyyn tarkoituksenmukaisessa käytössä.

Sivu 5/8KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPSCement®
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KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Myrkyllisyys
Normaalissa käytössä ei tunneta tai odoteta ekologisia vahinkoja.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Pysyvyys- ja hajoavuustiedot puuttuvat.

12.3 Biokertyvyys
Biokertyvyyttä koskevat tiedot puuttuvat.

12.4 Liikkuvuus maaperässä
Luonnossa liikkuvuutta koskevat tiedot puuttuvat.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Sementistä on vähennetty kromia, joten H317, Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion, jää pois. Tuote ei sisällä aineita, joiden arvioidaan olevan PBT- tai vPvB-ai-
neita asetuksen (EY) Nro 1907/2006 (REACH) liitteen XIII mukaisesti.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tunnettuja vaikutuksia tai riskejä.

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELY

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
Tuotteen jätekäsittely  - Noudata paikallisia määräyksiä.
Tuotteen kierrätys  - Kuiva jauhe kerätään tiiviiseen säiliöön ja viedään kaatopaikalle. Märän massan on annettava 
kuivua.    Sen jälkeen sitä voidaan käyttää esimerkiksi täytemaana.  
Jätteen kuljetus  - Ei määritelty.

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT
Tämän tuotteen kuljetuksen oletetaan tapahtuvan ainoastaan maanteitse tai rautateitse, ja täten vain ADR/RID-kuljetussäännökset pätevät. 
Jos tarkoituksena on käyttää muita kuljetustapoja, tulee ottaa yhteyttä tämän käyttöturvallisuustiedotteen julkaisijaan.

14.1 YK-numero
Ei luokiteltu vaaralliseksi.

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
Ei soveltuva.

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
Ei soveltuva.

14.4 Pakkausryhmä
Ei soveltuva.

Sivu 6/8KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPSCement®
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KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT (jatkoa sivulta 6)

14.5 Ympäristövaarat
Ei soveltuva.

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle
Ei soveltuva.

14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
Ei soveltuva.

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö
Ei soveltuva.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Sementistä on vähennetty kromia, joten H317, Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion, jää pois (katso kohta 12.5 edellä). Arviointia ja kemikaaliturvallisuusra-
porttia 1907/2006 Liitteen I mukaisesti ei ole vielä tehty.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

16a. Selvitys muutoksista, jotka on tehty edellisen version jälkeen
Tämän asiakirjan versiot: Edellinen versio 7.6.2012, tuotteen koostumusta muutettu

16b. Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden selitykset
Täydelliset vaaraluokka- ja kategoriakooditekstit on mainittu kohdassa 3

STOT SE 3vastaavasti  - Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen, saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä 
    (Luokka 3 vastaavasti).
Eye Dam 1    - Peruuttamattomat vaikutukset silmiin (luokka 1).
Skin Irrit 2    - Ärsyttää ihoa (luokka 2).

Kohdassa 2 mainittujen riskien yksityiskohtainen kuvaus
STOT SE 3vastaavasti  - Ohimenevät vaikutukset elimeen: hengitysteiden ärsytys. Tietyissä vaikutuksissa elimiin  
    aine ei täytä kaikkia ehtoja, jotta se voitaisiin luokitella luokkaan 1 tai 2. Kyseessä ovat   
    vaikutukset, jotka vaikuttavat ihmisen toimintaan lyhytaikaisesti ja ohimenevästi altistuksen jälkeen  
    ja jotka eivät jää pysyviksi.
Eye Dam 1   - Jos aine aiheuttaa vähintään yhden eläimen silmässä sarveiskalvolle, iirikselle tai sidekalvolle vaiku 
    tuksia, jotka eivät mene ohi normaalissa 21 päivän tarkkailuajassa ja/tai seuraavat positiiviset reakti 
    ot havaitaan vähintään kahdella kolmesta testatusta eläimestä: - sarveiskalvon sameus >= 3 ja/tai -  
    iriitti > 1,5 laskettuna keskiarvoksi arvioituna 24, 48 ja 72 tunnin kuluttua testimateriaalin 
    asettamisesta.

Skin Irrit 2   - Vähintään yksi ihoärsytyksen ehto 1 - 3 täyttyy.
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Kohdan 14 lyhenteiden selitykset
ADR - Eurooppalainen sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista.
RID  - Kansainvälisiä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat määräykset.

16c. Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet
Perustiedot vaarojen laskemiseksi on ensisijaisesti otettu virallisesta eurooppalaisesta luokitusluettelosta, 1272/2008 Liite I, päivitettynä 2015-06-23.  
Kun tällaisia tietoja ei ole ollut saatavilla on toissijaisesti käytetty dokumentaatiota, johon tämä virallinen luokitus perustuu, esimerkiksi IUCLID-tietokantaa 
(International Uniform Chemical Information Database). Kolmanneksi on käytetty tunnetuilta kansainvälisiltä kemikaalitoimittajilta saatuja tietoja ja neljänneksi 
muuta saatavilla olevaa tietoa, esimerkiksi muiden yrityksien käyttöturvallisuustiedotteita tai voittoa tavoittelemattomilta organisaatioilta saatuja tietoja, jolloin 
asiantuntija on arvioinut lähteen luotettavuuden. Jos luotettavaa tietoa ei kuitenkaan ole saatu, vaarat on arvioinut asiantuntija samankaltaisten aineiden omi-
naisuuksien perusteella sekä 1907/2006:ssa ja 1272/2008:ssa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Täydelliset tässä käyttöturvallisuustiedotteessa mainittujen säädösten tekstit
453/2010 - KOMISSION ASETUS (EU) N:o 453/2010, annettu 20 päivänä toukokuuta 2010, kemikaalien rekisteröinnistä,  
  arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o  
  1907/2006 (REACH) muuttamisesta.
1272/2008 - EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008,  
  aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY  
  muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta.
AFS 2011:18 - Työympäristöviraston määräykset ja yleiset ohjeet hygienian raja-arvoista.
89/391  NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja  
  terveyden parantamisen edistämiseksi työssä.
98/24 - NEUVOSTON DIREKTIIVI, 98/24/EY, annettu 7 päivänä huhtikuuta 1998, työntekijöiden terveyden ja turvallisu 
  uden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä (neljästoista direktiivin  
  89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi).
1907/2006 - EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006,  
  kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaalivi 
  raston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93,  
  komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY,  
  93/67/ ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY liitteen I kumoamisesta.

16d. Menetelmät, joita käytettiin asetuksen 1272/2008 9 artiklassa tarkoitettujen tietojen arvioinnissa luokitusta varten
Seoksen vaarojen laskenta on suoritettu todistusnäytön arviointina käyttäen asiantuntijoiden arvioita 1272/2008 Liitteen I mukaisesti, tarkastellen kaikkia 
saatavilla olevia seoksen vaarojen määrittämistä koskevia tietoja yhdessä ja 1907/2006 Liitteen XI mukaisesti.

16e. Luettelo merkityksellisistä vaaralausekkeista ja turvalausekkeista. Kohdassa 3 mainitut vaaralausekkeet on esitettävä täydellisinä GHS/CLP:n 
mukaisesti
H335  - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
H318  - Vaurioittaa vakavasti silmiä
H315  - Ärsyttää ihoa

16f. Ohjeet työntekijöille tarkoitetusta asianmukaisesta koulutuksesta, jolla taataan ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu
Varoitus virheellisestä käytöstä
Tuote voi aiheuttaa vahinkoa väärin käytettynä. Valmistaja, jakelija tai toimittaja ei vastaa tuotteen poikkeavasta käytöstä johtuvista vahingoista.

Muut asiaa koskevat tiedot
Tietoa tästä dokumentista
Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu ohjelmalla KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Teknikringen 10, SE-583 30 Linköping, Ruotsi.
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