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KOHTA  3:  KOOSTUMUS  JA  TIEDOT  AINEOSISTA

3.1.  Aineet

OSA  1:  AINEEN/SEOKSEN  JA  YHTIÖN/YRITYKSEN  TUNNISTETIEDOT

KOHTA  2:  VAARALLISTEN  OMINAISUUKSIEN  TUNNISTAMINEN

TURVALLISUUSTIETOLOMAKE

1907/2006.

AINEEN  TAI  SEOKSEN  LUOKITUS

Tunnussana:  VAROITUS

Jos  silmä-ärsytys  jatkuu:  hakeudu  lääkäriin.

Saniswiss  SA

Tuotteen  nimi

Organisaatio/Yhtiö

P337  +  P313

Tuotekoodi

Osoite

1207  Geneve  -  Sveitsi

Silmä-ärsytys,  Kategoria  2  (Eye  Irrit.  2,  H319)

t  41  22  718  75  75  -  f  41  22  718  75  76  (aukioloaikana  maanantaista  perjantaihin)

Hätänumero

Tarkistuspäivämäärä:  20.12.21

AINEEN  TAI  SEOKSEN  MERKITYKSELLISET  TUNNISTETUT  KÄYTTÖKÄYTTÖT  JA  KÄYTTÖKOHDAT,  JOITA  VASTÄÄN

1.4

Freiestrasse  16

Tämä  seos  ei  aiheuta  fyysistä  vaaraa.  Katso  muita  sivustolla  olevia  tuotteita  koskevia  suosituksia.  Tämä  seos  ei  aiheuta  vaaraa  ympäristölle.  Normaaleissa  käyttöolosuhteissa  ei  tiedetä  
tai  odoteta  haittaa  ympäristölle.

H319  Ärsyttää  voimakkaasti  silmiä.

Seos  on  biosidina  käytettävä  tuote  (katso  kohta  15).

Turvalausekkeet  –  Ennaltaehkäisy:

1.3.

Maa

TIKKEELEMENTIT

1.1.

Sveitsi

2.1.

GHS07

TUOTTEEN  TUNNISTUS

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTEEN  TOIMITTAJAN  TIEDOT

P280  Käytä  suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

JOS  KEMIKAALIA  JOUTUU  SILMIIN:  Huuhdo  huolellisesti  vedellä  usean  minuutin  ajan.
Poista  piilolinssit,  jos  ne  on  ja  se  on  helppo  tehdä.  Jatka  huuhtelua.

Vaaralausekkeet  ja  lisätiedot  vaaroista:

P305  +  P351  +  P338

:  Saniswiss  SANITIZER  AUTOMATE  P

Route  de  Frontenex  41A

Tox  Info  Sveitsi

:  132041,  132048

Asetuksen  (EY)  N:o  1272/2008  ja  sen  muutosten  mukaisesti

2.3.

Seos  ei  sisällä  "erittäin  huolta  aiheuttavia  aineita" (SVHC)  ÿ  0,1  %,  jonka  Euroopan  kemikaalivirasto  (ECHA)  on  julkaissut  REACH-asetuksen  artiklan  57  mukaisesti:  http://
echa.europa.eu/fr/candidate-list-table  seos  ei  täytä  PBT-  tai  vPvB-seoksille  sovellettavia  kriteerejä  REACH-asetuksen  (EY)  N:o  liitteen  XIII  mukaisesti.

Luontipäivä:  26.6.2017

1.2.

+41  44  251  51  51

2.2.

Käyttövalmis  liuos,  käytetään  bakteereja,  sieniä,  viruksia  ja  itiöitä  tappavana  desinfiointiaineena  Ei-suositeltu  

käyttö:  älä  laimenna  tuotetta.

HÄTÄPUHELINNUMERO

8032  Zürich

Asetuksen  (EY)  N:o  1272/2008  ja  sen  muutosten  mukaisesti  Varoitusmerkit:

P264  Pese  kädet  huolellisesti  käsittelyn  jälkeen.

MUUT  VAARAT

Turvalausekkeet  –  Vastaus:
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OSA  4:  ENSIAPUTOIMENPITEET

3.2.  Seokset

TURVALLISUUSTIETOLOMAKE

Riisu  saastuneet  vaatteet  ja  pese  iho  huolellisesti  saippualla  ja  vedellä  tai  käytä  tunnettua  puhdistusainetta.

H302

H272:  50  %  ÿ  C  <  70  %

SGH03

Ei  dataa.

Vetyperoksidi*/**

CAS-nro

Vaikutus  silmiin:  

Äärimmäinen  ärsytys,  joka  voi  johtaa  kauterisoitumiseen.  Voi  aiheuttaa  vakavaa  sidekalvotulehdusta,  sarveiskalvovaurioita  tai  peruuttamattomia  silmävaurioita.  Oireet  voivat  
ilmaantua  myöhään.

-
Vaara

Erityinen  ja  välitön  hoito:

Jos  tunnet  olosi  huonoksi,  siirrä  altistunut  henkilö  raittiiseen  ilmaan  ja  pidä  hänet  lämpimänä  ja  levossa.  Hakeudu  lääkärin  hoitoon,  jos  oireita  ilmaantuu.

Ei  sovellu  (seos).

Ei  luokiteltu

4.2.  TÄRKEIMMÄT  OIREET  JA  VAIKUTUKSET,  SEKÄ  VÄLITÖT  JA  VIIVÄSTYNEET

H315:  35  %  ÿ  C  <  50  %

Vaikutus  hengitettynä:

231-131-3

Vaarakuvake

ÄLÄ  KOSKAAN  anna  tajuttomalle  henkilölle  mitään  suun  kautta.

Aiheuttaa  syövyttäviä  palovammoja.  Kosketuksen  keston  pidentyessä  saattaa  esiintyä  paikallista  punoitusta  tai  äärimmäistä  ärsytystä  (valkaisua)  rakkuloihin  (syövyttävä  palovamma).

Jos  ainetta  joutuu  iholle:

H271:  C  ÿ  70  %

H271

Tietoja  ei  ole  saatavilla.

MERKINNÄT  TARVITTAVASTA  VÄLITTÖMÄSTÄ  LÄÄKÄRIIN  HUOLTOA  JA  ERIKOISHOITOT

ENSIAPUTOIMENPITEIDEN  KUVAUS

H335:  C  ÿ  35  %  Muut  tiedot :

231-765-0

INDEKSI

H314  (1B):  50  %  ÿ  C  <  70  %

H332

SGH07

-

Jos  ainetta  on  nielty  runsaasti,  hakeuduttava  lääkärin  hoitoon  ja  näytettävä  etiketti.  Pysy  levossa.  Älä  aiheuta  oksentamista.  Jos  nielty  määrä  on  pieni  (enintään  yksi  suupala),  
huuhtele  suusi  vedellä.  Älä  anna  mitään  suun  kautta.

Nieleminen  voi  aiheuttaa  verenvuotoa  suun,  ruokatorven  ja  mahan  limakalvoista.  Nopea  hapen  vapautuminen  voi  aiheuttaa  mahalaukun  limakalvon  turvotusta  ja  verenvuotoa  ja  aiheuttaa  
vakavia  vaurioita  sisäelimille,  erityisesti  voimakkaan  imeytymisen  yhteydessä.

Yleisesti  ottaen,  jos  olet  epävarma  tai  oireet  jatkuvat,  ota  aina  yhteys  lääkäriin.

7440-22-4

Nimi

Pese  huolellisesti  puhtaalla,  pehmeällä  vedellä  usean  minuutin  ajan  pitäen  silmäluomet  auki.  Jos  sinulla  on  kipua,  punoitusta  tai  visuaalista  epämukavuutta,  ota  yhteys  
silmälääkäriin.

**  Erityiset  rajat:

%  m/m

Tietoja  lääkärille:

7722-84-1

Tietoja  komponenteista:

H319:  5  %  ÿ  C  <  8  %

Vaikutus  ihoon:

SGH05

Hengitettynä:

x  <  0,005

4.3.

Jos  nielty:

H314  (1A):  C  ÿ  70  %

H314

Tietoja  ei  ole  saatavilla.

Vaikutus  nieltäessä:

EY-nro

6

Tuotteesta  ei  ole  saatavilla  tietoja.  Alla  on  tiedot  50-prosenttisesta  vetyperoksidista  (CAS-nro  7722-84-1):

H318:  8  %  ÿ  C  <  50  %

*  Aine,  jolle  on  asetettu  altistumisen  raja-arvo

Luokittelu

Jos  ainetta  joutuu  silmiin:

Höyryn/aerosolien  hengittäminen  voi  aiheuttaa  hengitysteiden  ärsytystä  ja  aiheuttaa  hengitysteiden  tulehdusta  ja  keuhkoödeemaa.  Oireet  voivat  ilmaantua  myöhään.

4.1.

Hopea*

008-003-00-9
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6.2.

Sopivat  sammutusaineet  Tulipalon  

sattuessa  käytä:

5.2.

OHJEET  PALOMUTTAJILLE

Katso  kohdat  8  ja  13.

Estä  ja  kerää  roiskeet  palamattomilla  imukykyisillä  materiaaleilla,  esim.  hiekka,  maa,  vermikuliitti,  piimaa  tynnyreissä  jätehuoltoa  varten.

-

Tulipalo  tuottaa  usein  paksua  mustaa  savua.  Altistuminen  hajoamistuotteille  voi  olla  vaarallista  terveydelle.

Vältä  pääsyä  viemäreihin  tai  vesistöihin.

Älä  hengitä  höyryjä.

6.1.

-

Sisältää  6  %  vetyperoksidia  (hapettava  aine).

-  Happi  (O2)

Katso  kohdissa  7  ja  8  luetellut  suojatoimenpiteet.

SUOJAUS-  JA  PUHDISTUSMENETELMÄT  JA  MATERIAALIT

Jos  vahingossa  vapautuu  suuria  määriä,  evakuoi  kaikki  henkilöt  ja  päästä  sisään  vain  käyttäjät,  jotka  on  koulutettu  ja  varustettu  erillisillä  hengityslaitteilla.  Järjestä  riittävä  ilmanvaihto.

Tulipalon  sattuessa  älä  käytä:  

vesisuihkua

-  Hiilidioksidi  (CO2)

SAMMUTUSAINEET

6.4

5.3.

Tulipalon  sattuessa  käytä  erityisesti  mukautettuja  sammutusaineita.

-

Pelastushenkilöstö  Henkilöstö  

varustetaan  sopivilla  henkilösuojaimilla  (katso  kohta  8).

VIITTAUS  MUIHIN  OSIOIHIN

AINEESTA  TAI  SEOKSESTA  AIHEUTUVAT  ERITYISET  VAARAT

vesisuihkua  tai  vesisumua

Tietoja  ei  ole  saatavilla.

-  mousse

YMPÄRISTÖVAROTOIMENPITEET

-  jauheet  
hiilidioksidi  (CO2)

Tulipalosta  voi  seurata  seuraavaa:

HENKILÖKOHTAISET  VAROTOIMET,  SUOJAVARUSTEET  JA  HÄTÄMENETTELYT

-  Hiilimonoksidi  (CO)

5.1.

Sopimattomat  sammutusaineet

Muille  kuin  ensiapuhenkilöstölle  Vältä  

kosketusta  iholle  ja  silmiin.

6.3.

Puhdista  mieluiten  pesuaineella,  vältä  liuottimien  käyttöä.

TURVALLISUUSTIETOLOMAKE

KOHTA  5:  PALONTORJUNTATOIMENPITEET

KOHTA  6:  TOIMENPITEET  ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
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Iso-Britannia

Tupakointi,  syöminen  ja  juominen  on  kiellettyä  tiloissa,  joissa  seosta  käytetään.

Raja-arvo

Käsittele  hyvin  tuuletetuissa  tiloissa.

Raja-arvo  (lyhytaikainen)  =  0,5  ppm  –  0,71  mg/m3

ERITYISET  LOPPUKÄYTTÖT

Pese  kätesi  jokaisen  käytön  jälkeen.

Tietoja  ei  ole  saatavilla.

EY-nro

Noudata  etiketissä  olevia  varotoimia  sekä  työsuojelumääräyksiä.

Hengitys  Lyhytaikaiset  paikalliset  vaikutukset  1,93  mg  aine/m3

minä

Säilytä  säiliö  tiiviisti  suljettuna  alkuperäisessä  pakkauksessaan  kuivassa,  hyvin  ilmastoidussa  paikassa  5,  mukaan  lukien  
eläinten  rehu.

Raja-arvo  (8h)  =  0,1  mg/m3  (hengitettävä  aerosoli)

INRS  (FT  N°123)

TYÖNTEKIJÄT

OHJAUSPARAMETRIT

Palontorjunta:

Sveitsi

Biologiset  raja-arvot:

Hopea

Ranska

Kielletyt  laitteet  ja  menettelyt:

KULUTTAJAT

231-765-0 Raja-arvo  (8h)  =  1  ppm  -  1,4  mg/m3  Raja-arvo  

(8h)  =  0,5  ppm  -  0,71  mg/m3

7.3.

VAROTOIMENPITEET  TURVALLISTA  KÄSITTELYÄ  VARTEN

Lähde

TURVALLISTA  SÄILYTTÄMISTÄ  KOSKEVAT  EHDOT,  KAIKKI  YHTEENSOPIMATTOMUUDET  MUKAAN

Suositeltavat  varusteet  ja  menettelyt:  Henkilökohtaiset  

suojaimet,  katso  kohta  8.

CAS-nro

Raja-arvo  (8h)  =  0,1  mg/m3

VETYPEROKSIDI  (CAS:  7722-84-1)

Belgia

Varmista  riittävä  ilmanvaihto,  erityisesti  suljetuissa  tiloissa.

7440-22-4  231-131-3

Maa

Avatut  pakkaukset  on  suljettava  huolellisesti  uudelleen  ja  säilytettävä  pystyasennossa.

ja  30  °C.  Säilytettävä  erillään  ruoasta  ja  juomasta,

7.1.

ASIAN  KÄSITTELY  IL

ASIAN  KÄSITTELY  IL

Estä  luvaton  pääsy.

7722-84-1

Ammattialtistuksen  raja-arvot:

Hengitys  Pitkäaikaiset  paikalliset  vaikutukset  1,4  mg  aine/m3

Sveitsi

Työpaikan  altistusraja  (8h)  =  1  ppm  -  1,5  mg/m3

7.2.

Hengitys  Pitkäaikaiset  paikalliset  vaikutukset  0,21  mg  aine/m3

Derived  No-Effect-Level  (DNEL)  tai  Derived  Minimal  Effect  Level  (DMEL)

Raja-arvo  (8h)  =  0,1  mg/m3

Riisu  ja  pese  saastuneet  vaatteet  ennen  uudelleenkäyttöä.

Tietoja  ei  ole  saatavilla

ASIAN  KÄSITTELY  IL

ASIAN  KÄSITTELY  IL

Nimi

Vältä  seoksen  joutumista  silmiin.

2000/39/EY

Hengitys  Lyhytaikaiset  paikalliset  vaikutukset  3  mg  aine/m3

Vetyperoksidi

8.1.

°

Varastointitiloja  koskevat  määräykset  koskevat  työpajoja,  joissa  seosta  käsitellään.

TURVALLISUUSTIETOLOMAKE

KOHTA  8:  ALTISTUMISEN  EHKÄISEMINEN/HENKILÖKOHTAISET  SUOJAIMET

KOHTA  7:  KÄSITTELY  JA  VARASTOINTI
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TURVALLISUUSTIETOLOMAKE

-PVC  (polyvinyylikloridi)

0,047  mg/kg

Asianmukaiset  tekniset  torjuntatoimenpiteet  

Varmista  riittävä  ilmanvaihto,  erityisesti  suljetuissa  tiloissa.

Reseptilasien  käyttö  ei  ole  suojaa.

-  Käsien  suojaus

Merivesi

Käytä  puhtaita  ja  asianmukaisesti  huollettuja  henkilökohtaisia  suojavarusteita.

kopolymeeri)  Suositellut  ominaisuudet:
-  Läpäisemättömät  käsineet  standardin  EN374  mukaisesti

Säilytä  henkilönsuojaimet  puhtaassa  paikassa,  poissa  työalueelta  Älä  syö,  juo  tai  tupakoi  
niitä  käytön  aikana.  Riisu  ja  pese  saastuneet  vaatteet  ennen  uudelleenkäyttöä.

Käytä  sopivia  suojakäsineitä  pitkäaikaisessa  tai  toistuvassa  ihokosketuksessa.

0,047  mg/kg

Maaperä  0,0023  mg/kg

-  Silmiensuojaus/kasvonsuojain

Suojakäsineet  tulee  valita  työpaikan  mukaan:  muut  kemialliset  tuotteet,  joita  voidaan  käsitellä,  välttämätön  fyysinen  suoja  (viilto-,  puhkaisu-,  lämpösuojaus),  näppäryyttä  
vaaditaan.

Henkilökunta  käyttää  säännöllisesti  pestäviä  haalareita.

-Luonnonkumi

8.2.

Käytä  silmäsuojaimia,  jotka  on  suunniteltu  suojaamaan  nesteroiskeilta.

0,0126  mg/kg

-  Hengityksensuojaus  

Varmista  riittävä  ilmanvaihto,  erityisesti  suljetuissa  tiloissa.

Ennen  käsittelyä  on  käytettävä  standardin  NF  EN166  mukaisia  sivusuojattuja  laseja.

Jaksottainen  poistovesi  0,0138  mg/l

ALTISTUMISEN  EHKÄISEMINEN

-  Nitriilikumi  (butadieeni-akrylonitriilikopolymeeri  (NBR))

-Lämpövaarat

Henkilökohtaiset  suojatoimenpiteet,  kuten  henkilönsuojaimet  Henkilökohtaisten  

suojavarusteiden  (PPE)  pakollisen  käytön  varoitusmerkit:

Tuore  vesi

Piilolinssien  käyttäjien  on  suositeltavaa  käyttää  silmälaseja  työskentelyn  aikana,  jos  he  voivat  altistua  ärsyttäville  höyryille.  Huuhtele  silmiä  työpajoissa,  joissa  tuotetta  
käsitellään  usein.

Makean  veden  sedimentti

-Butyylikumi  (isobuteeni-isopreeni

Ennustettu  vaikutukseton  pitoisuus  (PNEC) :  

VETYPEROKSIDI  (CAS:  7722-84-1)

Merellinen  sedimentti

Varmista  riittävä  ilmanvaihto,  erityisesti  suljetuissa  tiloissa.

Käytä  sopivia  suojakäsineitä,  jotka  kestävät  kemiallisia  aineita  standardin  NF  EN374  mukaisesti.  Käsineet  tulee  valita  käyttökohteen  ja  työpaikan  käyttöajan  mukaan.

Vältä  katsekontaktia.

0,0126  mg/kg

Jätevedenpuhdistamo  4,66  mg/l

Suositeltu  käsinetyyppi:

-  Kehon  suojaus

Tuotteen  kanssa  kosketuksen  jälkeen  kaikki  kehon  osat  on  pestävä.
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KOHTA  9:  FYSIKAALISET  JA  KEMIALLISET  OMINAISUUDET

KOHTA  10:  STABIILISUUS  JA  REAKTIIVISUUS

KOHTA  11:  MYRKYLLISYYTEEN  LIITTYVÄT  TIEDOT

TURVALLISUUSTIETOLOMAKE

Vältä  kosketusta  seuraaviin:

Heikko  happo.

Pintajännitys  (seos):

Väri

Tämä  seos  on  stabiili  kohdassa  7  suositelluissa  käsittely-  ja  varastointiolosuhteissa.

Viskositeetti:

9.1.

Laimennettavissa.

:  alkoholin  haju.

10.4  VÄLTETTÄVÄT  OLOSUHTEET

Ei  sovellettavissa.

Leimahduspisteen  aikaväli:

Lämpöhajoaminen  voi  vapauttaa/muodostua:

10.1.

11.1.1.  Aine

D

:  Nestemäinen  neste

Altistuessaan  korkeille  lämpötiloille  seoksesta  voi  vapautua  vaarallisia  hajoamistuotteita,  kuten  hiilimonoksidia  ja  -dioksidia,  höyryjä,  typen  oksideja.

-  Hiilidioksidi  (CO2)

10.5.  YHTEENSOPIMATTOMAT  MATERIAALIT

MUITA  TIETOJA

pH:

Eksotermisen  hajoamisen  ja  hapen  muodostumisen  vaara  joutuessaan  kosketuksiin  yhteensopimattomien  tai  palavien  aineiden  kanssa.  Sekoitus  orgaanisten  aineiden  (liuottimien)  
kanssa  voi  aiheuttaa  räjähdysominaisuuksia.

10.2.  KEMIALLINEN  STABIILISUUS

Vesiliukoisuus:

10.6.  VAARALLISIA  HAJOAMISTUOTTEITA

Kiehumispiste:

Haju

=  1,020  –  tilavuuspaino  =  1,019  kg/l  (OCDE  N°  109)

Roiskeet  silmiin  voivat  aiheuttaa  ärsytystä  ja  palautuvia  vaurioita.

VAARALLISTEN  REAKTIOIDEN  MAHDOLLISUUS

Ei  sovellettavissa.

Fyysinen  tila

-  suora  altistuminen  auringolle,  korkeille  lämpötiloille.

9.2.

3,5  ±  0,5.

Tiheys:

Tietoja  ei  ole  saatavilla.

Tietoja  ei  ole  saatavilla

-Hiilimonoksidi  (CO)

:  Väritön.

Hajoamisvaara  lämmön  vaikutuksesta.

11.1.2.  Seos

-  metallit,  metallisuolat,  hapot,  emäkset,  pelkistimet,  syttyvät  aineet,  orgaaniset  liuottimet.

33,2  mN/m  (OCDE  N°115)

100  °C.

11.1.  TIEDOT  MYRKYLLISISTÄ  VAIKUTUKSISTA

10.3.

TIEDOT  FYSIKAALIISTA  JA  KEMIALLISISTA  PERUSOMINAISUUKSISTA

Ei  sovellettavissa.

-  Happi  (O2)

REAKTIIVISUUS

0,75  mm²/s  20  °C:ssa  -  0,51  mm²/s  40  °C:ssa  (OCDE  N°114)

Tärkeää  tietoa  terveydestä,  turvallisuudesta  ja  ympäristöstä

Välttää:

Ei  sovellu  (seos)

Vetyperoksidi  (6  %  tuotteessa)  on  hapettava  ja  reaktiivinen  aine.  Kaupallinen  tuote  on  stabiloitu  hajoamisriskin  vähentämiseksi.

Höyrynpaine  (50°C):

-Ympäristöaltistuksen  torjunta

4
20

�� %&+"��/�+0)�1"!��6�
,,$)"



SANISWISS  SANITIZER  AUTOMATE  P

Versio  F  (22.12.2014  –  1.3.2018v.2)

(asetuksen  (EY)  N:o  1907/2006  (REACH)  ja  sen  muutoksen  asetuksen  (EU)  2015/830  mukaisesti

7/10FI  (englanti)

TURVALLISUUSTIETOLOMAKE

Tarkkojen  tietojen  puute

Hengitys,  rotta:  CL50  >  0,17  mg/L  (4h)  –  ei  kuolettavaa  (US  EPA)

Geneettinen  mutaatio  nisäkässoluissa:  positiivinen  ilman  metabolista  aktivaatiota  (OECD  nro  476)  Vetyperoksidi  35  %  (CAS  nro  7722-84-1):  Genotoksisuus  in  vivo:

Muutokset  veriarvoissa,  painon  lasku,  ärsyttävät  vaikutukset  (ruoansulatuskanava)

Tuote  ei  sisällä  mitään  tähän  vaaraluokkaan  luokiteltua  ainetta.

Ihon  syöpyminen/ärsytys:

Karsinogeenisuus:  
Seoksesta  ei  ole  saatavilla  tietoja,  mutta  aineosista  ei  ole  odotettavissa  riskiä.

Lisääntymiselle  vaarallinen:  
Seoksesta  ei  ole  saatavilla  tietoja,  mutta  aineosista  ei  ole  odotettavissa  riskiä.

Fysikaalisiin,  kemiallisiin  ja  toksikologisiin  ominaisuuksiin  liittyvät  oireet

Vakava  silmävaurio/silmä-ärsytys:

Akuutti  myrkyllisyys

Tuotetta  ei  ole  luokiteltu  (perinteinen  laskentamenetelmä).

Lyhyen  ja  pitkäaikaisen  altistuksen  viivästyneet  ja  välittömät  vaikutukset  sekä  krooniset  vaikutukset

Interaktiiviset  tehosteet

Sukusolujen  perimää  
vaurioittavat  vaikutukset:  Seoksesta  ei  ole  saatavilla  tietoja,  mutta  komponenteista  ei  ole  odotettavissa  riskiä.

Elinkohtainen  myrkyllisyys  -  toistuva  altistuminen:  Tuote  ei  
sisällä  mitään  tähän  vaaraluokkaan  luokiteltuja  aineita.

VETYPEROKSIDI  CAS:  7722-84-1)

Vetyperoksidi  35  %  (CAS-nro  7722-84-1):  Suun  kautta,  
hiiri,  90  päivää:  NOEL  =  37  mg /  kg  (naaras)  -  26  mg /  kg  (uros)  (OECD-nro  408)

Suun  kautta,  rotta:  DL50  >  225  mg/kg  (OCDE  N°401)

Vetyperoksidi  (CAS-nro  7722-84-1):  Genotoksisuus  
in  vitro:  S.  typhimurium /  E.  coli  -bakteerin  
käänteismutaatiotesti:  positiivinen  ja  negatiivinen  metabolisen  aktivaation  kanssa  tai  ilman  sitä  Kromosomipoikkeama  nisäkässoluissa:  
positiivinen  ilman  metabolista  aktivaatiota  (OECD-nro .  473)

Tietoja  ei  ole  saatavilla.

Hiiren  intraperitoneaalinen  mikrotumatesti:  negatiivinen  (OECD  nro  474)

Vetyperoksidi  70  %  (CAS  N°7722-84-1) :  Ihon  kautta,  

kani :  DL50  >  6500  mg/kg  Vetyperoksidi  35  %  (CAS  

N°7722-84-1) :  Ihon  kautta,  kani :  DL50  >  2000  mg/kg  

(US  EPA)

Aspiraatiovaara:

Tuotetta  ei  ole  luokiteltu  (perinteinen  laskentamenetelmä).

Seoksesta  ei  ole  saatavilla  toksikologisia  tietoja.  Tämä  seos  on  luokiteltu  silmiä  ärsyttäväksi  (Silmä-ärsytys,  Kategoria  2  (Eye  Irrit.  2,  H319),  luokitus  laskennallisesti).

Vetyperoksidi  (CAS-nro  7722-84-1):  H314  (1A):  C  ÿ  
70  %  H314  (1B):  50  %  ÿ  C  <  70  %  H315:  35  %  ÿ  C  
<  50  %

Elinkohtainen  myrkyllisyys  -  kerta-altistuminen:

Tietoja  ei  ole  saatavilla.

Vetyperoksidi  (CAS-nro  7722-84-1):  H335;  C  ÿ  35  %

Tuotetta  ei  ole  luokiteltu  (perinteinen  laskentamenetelmä).

Tuote  on  luokiteltu  silmiä  ärsyttäväksi  (Silmä-ärsytys,  Kategoria  2  (Eye  Irrit.  2,  H319))  (tavanomainen  laskentamenetelmä).  Vetyperoksidi  (CAS-nro  7722-84-1):  H318:  8  %  ÿ  C  <  
50  %  H319:  5  %  ÿ  C  <  8  %

Tietoja  ei  ole  saatavilla.
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KOHTA  13:  JÄTTEIDEN  KÄSITTELYYN  LIITTYVÄT  NÄKÖKOHDAT

KOHTA  14:  KULJETUSTIEDOT

KOHTA  12:  TIEDOT  KEMIKAALIN  VAARALLISUUDESTA  YMPÄRISTÖLLE

TURVALLISUUSTIETOLOMAKE

Älä  kaada  viemäreihin  tai  vesistöön.

Krooninen  
myrkyllisyys:  Vedessä  elävät  selkärangattomat:  testi  jatkuvalla  uusiutumisella,  Daphnia  magna:  NOEC  =  0,63  mg /  L  (21  päivää)

12.1.1.  Aineet

12.4.  LIIKKUVUUS  MAAPERÄSSÄ

12.5.  PBT-  JA  VPVB-ARVIOINNIN  TULOKSET

12.1.2.  Seokset

Seoksesta  ei  ole  saatavilla  tietoa.

Jätehuolto  toteutetaan  vaarantamatta  ihmisten  terveyttä  ja  ympäristöä  vahingoittamatta  ja  erityisesti  vaarantamatta  vesille,  ilmalle,  maaperälle,  eläimistölle  tai  kasvistolle.

Kierrätä  tai  hävitä  voimassa  olevan  lainsäädännön  mukaisesti,  mieluiten  keräilijän  tai  valtuutetun  yrityksen  toimesta.

VETYPEROKSIDI  (CAS:  7722-84-1)

Seos  ei  sisällä  aineita,  jotka  on  arvioitu  PBT-  tai  tPvB-aineiksi.

Normaaleissa  käyttöolosuhteissa  ei  tiedetä  tai  ole  odotettavissa  ympäristölle  aiheutuvia  vahinkoja.

Muita  tietoja

Helposti  biohajoava.

Tietoja  ei  ole  saatavilla.

Likainen  pakkaus:

Seoksen  ja/tai  sen  säiliön  asianmukainen  jätehuolto  on  määritettävä  direktiivin  2008/98 /  EU.,  päätöksen  2014/955 /  EU  ja  direktiivin  (EU)  2015/1127  mukaisesti.

Vedessä  elävät  selkärangattomat:  puolistaattinen  testi,  Daphnia  pulex:  EC50  =  2,4  mg /  L  (48  h)

Seoksesta  ei  ole  saatavilla  tietoa.

Vapautettu  luokittelusta  ja  kuljetusmerkinnöistä

Vetyperoksidi  (CAS-nro  7722-84-1):  ei  mahdollista  biokertymistä  (nopea  hajoaminen  hapeksi  ja  vedeksi).

12.1.  MYRKYLLISYYS

Levät:  staattinen  testi,  Skeletonema  costatum:  NOEC  =  0,63  mg /  L  (72  h)  -  kasvunopeus  Bakteerit:  
aktiivilietetesti:  EC50  =  466  mg /  L  (30  min);  >  1000  mg/l  (3  h)  (OECD  N°  209)

13.1.  JÄTTEIDEN  KÄSITTELYMENETELMÄT

12.2.  PYSYVYYS  JA  HAJOAVUUS

Ei  sovellu  (seos).

Tietoja  ei  ole  saatavilla.

Seoksen  myrkyllisyydestä  vesieliöille  ei  ole  saatavilla  tietoja.

Jäte:

Tätä  seosta  ei  ole  luokiteltu  ympäristölle  vaaralliseksi  (luokitus  laskennallisesti).

Tietoja  ei  ole  saatavilla.

Biologinen  hajoaminen:

12.6.  MUUT  HAITTAVAIKUTUKSET

12.3.  BIOKERTYMISPOTENTIAALI

Tietoja  ei  ole  saatavilla.

Vetyperoksidi  (CAS-nro  7722-84-1):  Akuutti  
myrkyllisyys:  Kalat:  puolistaattinen  testi,  Pimephales  

promelas:  LC50  =  16,4  mg /  L  (96  h)

Älä  saastuta  maaperää  tai  vettä  jätteillä,  älä  heitä  niitä  ympäristöön.

Tyhjennä  säiliö  kokonaan.  Säilytä  etiketti(t)  säiliössä.  Toimita  valtuutetulle  hävittäjäurakoitsijalle.
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-  Asetus  nro  2014-285,  annettu  3.  maaliskuuta  2014,  luokiteltujen  laitosten  nimikkeistön  muuttamisesta  ottaen  huomioon  Seveso  3  -direktiivin  2012/18/EU  säännökset  
(voimaan  1.6.2015):

-

-

PEROKSIDI

Järjestelmä  =  A:  lupa;  E:  Äänitys;  D:  ilmoitus;  S:  yleishyödyllinen  palvelu;  C:  Ympäristölain  pykälän  L.  

512-11  mukaisen  määräaikaistarkistuksen  piiriin.

CASE

Asetus  (EY)  N:o  1272/2008  sellaisena  kuin  se  on  muutettuna  asetuksella  (EU)  N:o  487/2013

Tietoja  pakkauksesta:

3440

RHE-OTSIKON  KUVAUS

Tietoja  ei  ole  saatavilla.

7722-84-1

Asetus  (EY)  N:o  1272/2008  sellaisena  kuin  se  on  muutettuna  asetuksella  (EU)  N:o  605/2014

15.1.  
Kohdassa  2  annettu  luokitus  ja  merkinnät:  Seuraavat  määräykset  

on  otettu  huomioon:

Tietoja  ei  ole  saatavilla

60,00  g/kg

-  Standardoitu  amerikkalainen  järjestelmä  tuotteen  aiheuttamien  vaarojen  tunnistamiseksi  hätätilanteissa  (NFPA  704):

NFPA  704  -merkintä:  Terveys=2  Syttyvyys=1  Epästabiilisuus/Reaktiivisuus=1  Erityinen  riski=ei  mitään

A

02

-

NIMI

direktiivi  67/548/ETY  ja  sen  muutokset

3

VETY

direktiivi  1999/45/EY  ja  sen  muutokset

-

Tuotetyyppi  2:  Desinfiointiaineet  ja  levämyrkyt,  joita  ei  ole  tarkoitettu  käytettäväksi  suoraan  ihmisillä  tai  eläimillä.

Kasvinsuojeluaineiden  tai  biosidien  valmistus  teollisissa  

määrissä  muuntamalla  kemiallisesti  tai  biologisesti

Lisätietoa  ei  ole  saatavilla

Kantama  =  Näyttöalue  kilometreissä.

Biosidiasetus  (EU)  N  °  528/2012:  Desinfiointiaine  

-  pintakäsittely  (biosidituote  TP2)  -  ammattikäyttöön.

-

RATKAISU  50  %

Asetus  (EY)  N:o  1272/2008  sellaisena  kuin  se  on  muutettuna  asetuksella  (EU)  N:o  758/2013

N°  ICPE

Asetus  (EY)  N:o  1272/2008  sellaisena  kuin  se  on  muutettuna  asetuksella  (EU)  N:o  944/2013

Erityismääräykset:

15.2.  KEMIALLINEN  TURVALLISUUSARVIOINTI

%

Biosidien  merkinnät  (asetus  1896/2000,  1687/2002,  2032/2003,  1048/2005,  1849/2006,  1451/2007  ja  direktiivi  98/8/EY):

Ainetta  tai  seosta  koskevat  määräykset/lait  turvallisuuden,  terveyden  ja  ympäristön  osalta  Tietoja

-

TUOTTEIDEN  TYYPPI

JÄRJESTELMÄ ALUE

TURVALLISUUSTIETOLOMAKE

KOHTA  15:  LAINSÄÄDÄNTÖÄ  KOSKEVAT  TIEDOT

�� %&+"��/�+0)�1"!��6�
,,$)"



SANISWISS  SANITIZER  AUTOMATE  P

Versio  F  (22.12.2014  –  1.3.2018v.2)

(asetuksen  (EY)  N:o  1907/2006  (REACH)  ja  sen  muutoksen  asetuksen  (EU)  2015/830  mukaisesti

10/10FI  (englanti)

H332  Terveydelle  haitallista  hengitettynä.

Kohdassa  3  mainittujen  H-lausekkeiden  koko  teksti:

H335  Saattaa  ärsyttää  hengitysteitä.

H271  Saattaa  aiheuttaa  tulipalon  tai  räjähdyksen;  voimakas  hapetin.

Lyhenteet:

PBT:  Pysyvä,  biokertyvä  ja  myrkyllinen.

H272  Voi  tehostaa  tulipaloa;  hapetin.
H302  Haitallista  nieltynä.

H314  Voimakkaasti  ihoa  syövyttävää  ja  silmiä  vaurioittavaa.

tPvB:  Erittäin  pysyvä,  erittäin  biokertyvä.

SVHC:  Erityistä  huolta  aiheuttavat  aineet

H315  Ärsyttää  ihoa.

Luettelo  käyttöturvallisuustiedotteen  

muutoksista:  Versio  1:  04/03/2010  (käyttöturvallisuustiedotteen  yleiskatsaus)

H318  Vaurioittaa  vakavasti  silmiä.

Koska  emme  tunne  käyttäjän  työoloja,  tässä  käyttöturvallisuustiedotteessa  annetut  tiedot  perustuvat  tietämyksemme  tasoon  sekä  kansallisiin  ja  yhteisön  säännöksiin.

Versio  2:  23/11/2010  (käyttöturvallisuustiedotteen  päivitys  EU-asetuksen  N:o  453/2010  mukaisesti  Versio  3:  23/052011  (seoksen  aineiden  pitoisuuksien  tarkkuus)  Versio  4:  09/01/2012  (3  
dollaria) ,  8  $,  11  $,  12  $  ja  16  $)

Versio  5:  22.12.2014  (käyttöturvallisuustiedotteen  yleiskatsaus)

Seosta  ei  saa  käyttää  muihin  kuin  kohdassa  1  mainittuihin  tarkoituksiin  ilman  kirjallisia  käsittelyohjeita.

On  aina  käyttäjän  vastuulla  ryhtyä  kaikkiin  tarvittaviin  toimiin  paikallisten  lakien  ja  määräysten  noudattamiseksi.  Tässä  käyttöturvallisuustiedotteessa  annettuja  tietoja  on  pidettävä  tähän  
seokseen  liittyvien  turvallisuusvaatimusten  kuvauksena,  ei  takuuna  sen  ominaisuuksista.

H319  Ärsyttää  voimakkaasti  silmiä.

TURVALLISUUSTIETOLOMAKE

KOHTA  16:  MUUT  TIEDOT
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