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1. Aineen / valmisteen ja yrityksen tunnistetiedot 
 
Tuotteen nimi:  Wet Wipe Chlorine Disinfection 
 
Käyttö:  Desinfiointiliina laitteiden, kalusteiden ja kosketuskohtien sekä 

klooria kestävien pintojen desinfiointiin. 
 
Tavarantoimittaja:  Wet Wipe A/S 

 Vallensbækvej 65 
 DK – 2625 Vallensbæk 

 
Julkaisupäivämäärä: 15.11.2011 

 
2. Koostumus / tiedot aineosista 
 
Natriumdikloori-isosyanoraatti, dihydraatti, Einecs – nro  2207677, < 0,5 % 
Pesuaine (saippua)  < 1 % 
Vesi ja kuitukangasliina  enintään 100 %   
 
Merkintä 
Tuote on merkitty R52/53 ja S61, katso kohta 15. 
 
3. Vaarallisten ominaisuuksien tunnistetiedot 
 
Ihmiset:  Aiheuttaa ärsytystä iho- ja silmäkosketuksessa. 
Ympäristö: Katso kohta 12. 
 
4. Ensiaputoimenpiteet 
 
Silmäkosketus:  Huuhdo välittömästi runsaalla vedellä 15 minuutin ajan. 

Älä poista piilolinssejä ennen kuin silmiä on huuhdeltu vähintään 
kaksi minuuttia. Hakeuduttava lääkäriin. 
 

Ihokontakti:  Huuhdo välittömästi runsaalla vedellä. Hakeuduttava lääkäriin, 
jos ärsytys jatkuu tai ilmenee näkyviä jälkivaikutuksia. 

Hengitys: Vie henkilö raittiiseen ilmaan. Jos ärsytys jatkuu, on 
hakeuduttava lääkäriin.  

Nieleminen:  Huuhtele heti suu hyvin. Juotava runsaasti vettä tai maitoa 
aineen laimentamiseksi. Jos ilmenee ärsytystä, on hakeuduttava 
lääkäriin. 
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5. Toimenpiteet tulipalon torjumiseksi 
 

Käytä tavanomaisia sammutusaineita, vettä, vaahtoa tai 
jauhetta.  

 
 
6. Toimenpiteet vahinkopäästöjä varten 
 

Käytettyjen liinojen käsittely: Katso 13. 
 
7. Käsittely ja varastointi 
 
Käsittely:  Ei saa sekoittaa happojen tai happamien tuotteiden kanssa. 
Varastointi: Pidä pakkaus suljettuna. 
Erityiset toimenpiteet:  Suojattava suoralta auringonvalolta. 
Säilytys:   Alle 30 °C lämpötilassa. 
 
8. Altistumisen hallinta / henkilökohtaiset suojaimet 
 
Käyttöön liittyvät varotoimet:  

Varmista hyvä tuuletus 
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä, esimerkiksi nitriilisiä tai 
neopreenisiä.  
Tavanomaiset kemikaalien käyttöön liittyvät varotoimet. 

 
9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
 
Ulkomuoto:  Kertakäyttöinen liina 
Haju:   Kloori 
pH:   noin 5 – 6 (liinoissa oleva neste) 
Suhteellinen tiheys:  Liinassa oleva neste noin 1,0 g/cm3 
 
 
10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 
 
Saattaa kehittää myrkyllistä kaasua joutuessaan kosketuksiin hapon ja muiden 
happamien aineiden kanssa ja lämmitettäessä. 
Kloorilla voi olla syövyttävä vaikutus joihinkin metalleihin. 
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11. Tiedot myrkyllisyydestä 
 
Silmäkosketus:  Ärsytys 
Ihokontakti:  Ärsytys 
Hengitys:  Saattaa ärsyttää 
Nieleminen:  Ei relevantti 
Muu:  Myrkyllistä mikrobeille 
 
12. Ekologiset tiedot 
 
Tuote sisältää dikloori-isosyanuraattia, joka on myrkyllistä vesieliöille. 
Aktiivinen kloorisisältö saattaa reagoida orgaanisen materiaalin kanssa kehittäen 
pieniä määriä AOX-yhdistettä, jota voi kertyä ympäristöön. 
 
13. Huolehtimista koskevat ohjeet 
 
Käytetyt liinat tulee hävittää omien sääntöjen mukaisesti. 
  
14. Kuljetustiedot 
 
Tuotetta ei pidetä vaarallisena aineena kuljetuksessa. 
 
15. Määräyksiin liittyvät tiedot 
 
Sisältää:   Natriumdikloori-isosyanuraatti 
 
R-lausekkeet: R52/53. Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa ei-toivottuja 

pitkäaikaisvaikutuksia vesiympäristöissä. 
S-lausekkeet:  S61. Vältä päästämistä ympäristöön. 
 
16. Muut tiedot 
 
Erityiskoulutusvaatimukset: 
Ei erityisiä vaatimuksia, mutta tuotetta tulisi käyttää vain henkilöt, joille on tarkoin 
opetettu tuotteen ominaisuudet. 


