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Käyttöturvallisuustiedote 
REACH-määräysten 1907/2006/EY artiklan 31, Yhdysvaltain liittovaltion OSHAn, WHMIS:n mukaan 

 
Osa I Aineiden/seosten ja yrityksen tunnistetiedot  

Maahantuoja Valmistaja Edustaja Euroopassa 

Nimi 
Osoite 
 
 
 
 
 
Puhelin 
Faksi 

Beckman Coulter Inc 
250 S Kraemer Blvd.,  
Brea,  
CA  92821 
USA 
    
 
+1-714-961-3659 
+1-714-993-8737 

Nimi 
Osoite 
 
 
 
Aukioloajat 
 
Puhelin 
Faksi 
Sähköposti 

Canterbury Scientific Ltd 
71 Whiteleigh Avenue 
Christchurch, 8011 
UUSI-SEELANTI 
 
9.00–17.00 paikallista aikaa 
 
+64 3 343 3345 
+64 3 343 3342 
info@canterburyscientific.com 

Nimi 
Osoite 
 
 
 
 
Puhelin 
Faksi 
Sähköposti 

Emergo Europe 
Prinsessegracht 20 
2514 AP The Hague 
Alankomaat  
 
 
+31 (0) 70 345 8570 

+31 70 346 7299 
Europe@emergogroup
.com  

Tuotenimi Stabiilit hemoglobiini-A1c-kontrollinesteet, 
taso 1 ja 2 

 Tuotekoodit: B12396,  B12397 

Tuotteen käyttö Nestemäinen stabiili ihmisveren lysaattimatriisi in vitro -diagnostiseen käyttöön laadunvalvontamateriaalina 
laboratorioinstrumenttien/reagenssijärjestelmien arvioimisessa. 
Kontrollimateriaaleja pitäisi käsitellä ja käyttää kontrollipakkauksen mukana toimitettujen käyttöohjeiden mukaisesti. 

 

Osa II  Vaaramerkinnät 
Tuotteen kuvaus Nesteseos, kirsikanpunainen, sisältää ihmisverta 

Luokiteltu EY-asetuksen 
nro 1272/2008 mukaisesti 

Ei sovellu 

Tuotteen luokittelu Nämä tuotteet eivät sisällä mitään ainesosia, jotka olisi määritelty terveydelle vaarallisiksi tai fysikaalisiksi 
vaaroiksi Yhdysvaltain liittovaltion OSHA:n (29 CFR 1910.1200), WHMIS:n ja EY:n asetuksen nro 
1272/2008 mukaisesti. 

Hätätilanneyhteenveto EI ODOTETA AIHEUTTAVAN MERKITTÄVIÄ TERVEYDELLE HAITALLISIA VAIKUTUKSIA, KUN 
SUOSITELTUJA KÄYTTÖOHJEITA NOUDATETAAN. 
Ei tiedettyjä merkittäviä vaikutuksia tai kriittisiä vaaroja. Vältettävä pitkittynyttä silmä- ja ihokosketusta 
ja kosketusta vaatetukseen. 
Mahdollisesti biovaarallinen materiaali. 

 

Osa III Koostumus / ainesosien tiedot 
Kemiallinen perhe Nestemäinen, stabiili ihmisen 

punasolulysaatti  Kontrollimateriaali 
Kemiallinen nimi Hemoglobiini, ihmisen 

Osa CAS-numero Pitoisuusalueet ETY-symboli/vaaralausekkeet 

Hemoglobiini, ihmisen 9008-02-0 130–150 g/L F ei luokiteltu 
Kaliumsyanidi 151-50-8 <0,008 % T+; R26/27/28, R32 

N; R50/53 

Muun ainesosan / muiden aineosien nimi/nimet ja pitoisuus/pitoisuudet ovat liikesalaisuuksia. 

 

Osa IV Ensiaputoimet 
Silmäkosketus Tarkistettava, onko henkilöllä piilolinssit, ja poistettava ne. Silmiä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä 

vähintään 15 minuutin ajan myös ylä- ja alaluomien alta. Otettava yhteyttä lääkäriin, jos silmien ärsyyntymistä 
ilmenee. 

Ihokosketus Jos ainetta joutuu iholle, ihoa on huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan ja 
kontaminoituneet vaatteet ja kengät on riisuttava. Vaatteet on pestävä ennen seuraavaa käyttökertaa. Kengät 
on puhdistettava perusteellisesti ennen seuraavaa käyttökertaa. Otettava yhteyttä lääkäriin, jos ihoärsytystä 
ilmenee tai jos tuote on kosketuksissa rikkoutuneeseen ihoon. 

Aineen nieleminen Suu on huuhdeltava vedellä. Ei saa oksennuttaa, ellei lääkintähenkilö niin määrää. Tajuttomalle henkilölle ei 
saa koskaan antaa mitään suun kautta. Otettava yhteyttä lääkäriin, jos oireita ilmenee. 

Aineen hengittäminen Altistunut henkilö on siirrettävä raittiiseen ilmaan. Jos henkilö ei hengitä, jos hengitys on epätasaista tai jos 
hengitys pysähtyy, asianmukaisesti koulutetun henkilön on annettava tekohengitystä tai happea. Kireät 
vaatteet, kuten kaulus, solmio, vyö tai vyötärönauha, on löysättävä. Otettava yhteyttä lääkäriin, jos oireita 
ilmenee. 

 

Osa V Palontorjunta 
Tuotteen syttyvyys Tämä tuote ei ole herkästi syttyvä. Jos astia altistuu tulipalolle tai lämpiää, paine kasvaa ja astia 

voi räjähtää. 
Sammutusvälineet Tulipalon yhteydessä on käytettävä vesisuihkua (sumu), vaahtoa tai kuivauskemikaalia. 

Ei sovellu Ei tiedossa 
Erikoisaltistumisvaarat Alue on tyhjennettävä nopeasti ohjaamalla kaikki ihmiset pois tulipalon läheisyydestä. Mihinkään 

henkilökohtaista vaaraa aiheuttavaan toimeen ei saa ryhtyä eikä ilman asianmukaista koulutusta. 
Vaaralliset palotuotteet Ei erityistietoja. 

Palomiesten erikoissuojavarusteet Palomiesten on käytettävä soveltuvia suojavarusteita ja kokonaamarillista ylipaineistettua 
hengityslaitteistoa (SCBA). 
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Osa VI Toimenpiteet, jos ainetta pääsee ympäristöön vahingossa 
Henkilökohtaiset varotoimet Mihinkään henkilökohtaista vaaraa aiheuttavaan toimeen ei saa ryhtyä eikä ilman asianmukaista 

koulutusta. 
Ympäröivät alueet on evakuoitava. Ulkopuoliset ja suojautumattomat henkilöt on pidettävä alueen 
ulkopuolella. Läikkyneeseen materiaaliin ei saa koskea eikä sen läpi saa kävellä. Asianmukaisia 
henkilökohtaisia suojavarusteita on käytettävä (katso Osa VIII). 

Ympäristönsuojelu Läikkyneen materiaalin leviämistä ja valumista sekä joutumista maaperään, vesijohtoverkkoon ja 
viemäreihin on vältettävä. Asianosaisille viranomaisille on ilmoitettava, jos tuote on aiheuttanut 
ympäristön saastumisen (viemärit, vesijohtoverkko, maaperä tai ilma). 

Pienten määrien läikkyminen Vuodon voi pysäyttää, jos vaaraa ei ole. Astiat on siirrettävä pois alueelta, johon ainetta on läikkynyt. 
Aine on laimennettava vedellä ja pyyhittävä pois tai imettävä syttymättömällä kuivausmateriaalilla 
ja hävitettävä asianmukaisessa jäteastiassa. Annettava lisensoidun jäteyrityksen hävitettäväksi. 

 

Osa VII Käsitteleminen ja varastoiminen 
Käsitteleminen Asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita on käytettävä (katso Osa VIII). Tämän materiaalin 

käsittely-, säilytys- ja käsittelyalueella ei saa syödä, juoda eikä tupakoida. Työntekijöiden on 
pestävä kädet ja kasvot ennen syömistä, juomista ja tupakoimista. 

Säilyttäminen Säilytettävä paikallisten määräysten mukaisesti. Säilytettävä alkuperäisessä astiassa suojassa 
suoralta auringonvalolta kuivassa, viileässä ja hyvin tuuletetussa tilassa etäällä epäyhteensopivista 
materiaaleista (katso osa X), elintarvikkeista ja juomista. Säilytysolosuhteiden on oltava 
käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaiset. Astia on pidettävä tiukasti suljettuna ja tiivistettynä 
käyttöön saakka. Avatut astiat on suljettava uudelleen huolellisesti, ja niitä on säilytettävä 
pystyasennossa, jotta ainetta ei pääse vuotamaan. Ei saa säilyttää merkitsemättömissä astioissa. 
Säilyttämisessä on käytettävä asianmukaisia astioita ympäristön saastumisen välttämiseksi. 

 

Osa VIII Altistumisen valvominen ja henkilökohtainen suojaus 
Tuotenimi Altistumisrajat 
Stabiilit hemoglobiini-A1c-
kontrollinesteet, taso 1 ja 2 

Ei määritetty 

Hyväksyttävät altistumisrajat on kysyttävä paikallisilta viranomaisilta. 
Suositellut valvonta- 

menetelmät 
Jos tämä tuote sisältää ainesosia, joille on altistumisrajat, henkilökohtainen, työpaikan ilman ja 
biologinen valvonta voivat olla tarpeen tuuletuksen tai muiden valvontamenetelmien tehokkuuden 
ja/tai hengityssuojainten käytön välttämättömyyden määrittämistä varten. 

Laitteistomenetelmät Ei erityisiä ilmanvaihtovaatimuksia. Hyvä yleinen tuuletus riittää kontrolloimaan työntekijöiden 
altistumista ilmassa kulkeutuville kontaminanteille. Jos tämä tuote sisältää ainesosia, joilla on 
altistumisrajoja, on käytettävä prosessisuojuksia, paikallista ilmanpoistoa tai muita laitteistoja, 
jotka varmistavat, että työntekijöiden altistuminen pysyy suositeltujen ja lakisääteisten rajojen 
ulkopuolella. 

 Kädet, käsivarret ja kasvot on pestävä huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelemisen jälkeen, 
ennen syömistä, tupakoimista ja WC:ssä käymistä sekä työskentelyjakson päätteeksi. Mahdollisesti 
kontaminoituneet vaatteet on riisuttava asianmukaisilla menetelmillä. Kontaminoituneet vaatteet on 
pestävä ennen seuraavaa käyttökertaa. Työskentelykohteen lähellä on oltava silmäpesuasemat 
ja turvasuihkut. 

Henkilökohtainen suojaus  
Hengitys Jos riskiarviointi osoittaa sen tarpeelliseksi, on käytettävä sopivaa ilmanpuhdistus- tai 

ilmansyöttöhengityssuojainta, joka noudattaa hyväksyttyä standardia. Hengityssuojaimen 
valinnan on perustuttava tunnettuihin tai odotettuihin altistustasoihin, tuotteen vaaroihin ja 
valitun hengityssuojaimen turvallisiin käyttörajoihin.   

Kädet Määräysten mukaisia kemikaaleja kestäviä, läpäisemättömiä suojakäsineitä on pidettävä koko ajan 
kemiallisia tuotteita käsiteltäessä, jos riskiarviointi osoittaa, että se on tarpeen.  

Silmät Hyväksytyn standardin määräysten mukaisia suojalaseja on käytettävä, jos riskinarviointi osoittaa, 
että se on tarpeen nesteläikkymille, sumulle tai pölylle altistumiselta suojautumiseen. 

Iho Kehon henkilökohtaiset suojavarusteet on valittava tehtävän työn ja siihen liittyvien riskien mukaan, 
ja niiden on oltava asiantuntijan hyväksymiä ennen tämän tuotteen käsittelemistä. 

Ympäristöaltistus- 
valvonta 

Ilmanvaihdon tai työprosessilaitteistojen kautta leviävät päästöt on tarkastettava, jotta varmistetaan, 
että ne noudattavat ympäristönsuojelulainsäädännön vaatimuksia. Joissakin tapauksissa voidaan 
tarvita savukaasupesuria, suodattimia tai prosessilaitteistomuutoksia, jotta päästöt pienevät 
sallittuihin tasoihin. 

 

Osa IX Fyysiset ja kemialliset ominaisuudet 
Tuotenimi Stabiilit hemoglobiini-A1c-kontrollinesteet, taso 

1  
Stabiilit hemoglobiini-A1c-kontrollinesteet, taso 
2 

Fyysinen tila 
Väri 
Haju 

Hajuraja 
pH 

Sulamis-/jäätymispiste 
Kiehumispiste ja -alue 

Neste 
Läpikuultava, kirsikanpunainen 

Lievä veren haju 
Ei saatavilla 

Neutraali 
Ei saatavilla 
Ei saatavilla 

Neste 
Läpikuultava, kirsikanpunainen 

Lievä veren haju 
Ei saatavilla 

Neutraali 
Ei saatavilla 
Ei saatavilla 

Räjähtämispiste 
Haihtumispiste 

Syttyvyys/  
syttyvyyden 
ylä-/alarajat 

Höyrynpaine 
Höyryn tiheys 

Suhteellinen tiheys 
Liukoisuudet 

Jakaantumiskerroin 

Ei saatavilla 
Ei saatavilla 
Ei sovellu 

 
 

Ei saatavilla 
Ei saatavilla 
Ei saatavilla 
Ei sovellu 

Ei saatavilla 

Ei saatavilla 
Ei saatavilla 
Ei sovellu 

 
 

Ei saatavilla 
Ei saatavilla 
Ei saatavilla 
Ei sovellu 

Ei saatavilla 
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Itsesyttymislämpötila 
Hajoamislämpötila 

Ei sovellu 
Ei saatavilla 

Ei sovellu 
Ei saatavilla 

Molekyylipaino Ei saatavilla Ei saatavilla 
Molekyylikaava Ei saatavilla Ei saatavilla 

Haihtuvuus Ei saatavilla Ei saatavilla 
Viskositeetti Ei saatavilla Ei saatavilla 

 

Osa X Stabiliteetti ja reaktiivisuus 
Reaktiivisuus Ei erityistietoja 

Kemiallinen stabiliteetti Tuote on kemiallisesti stabiili 

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu. 
Vältettävät materiaalit Ei erityistietoja.  

Yhteensopimattomat materiaalit Ei erityistietoja. Ei saatavilla. 

Vaaralliset hajoamistuotteet Normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitäisi syntyä. 

Vaarallinen polymerisaatio Normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa vaarallista polymerisaatiota ei tapahdu. 

 

Osa XI Toksikologiset tiedot  
Katso osiosta IV lisätietoja mahdollisista altistumistavoista sekä fyysisiin, kemiallisiin ja toksikologisiin ominaisuuksiin liittyvistä oireista. 
Välittömät vaikutukset – lyhytaikaiset Ei tiedettyjä merkittäviä vaikutuksia 
Myöhemmin ilmenevät vaikutukset – lyhytaikaiset Ei tiedettyjä merkittäviä vaikutuksia 
Krooniset vaikutukset – lyhytaikaiset Ei tiedettyjä merkittäviä vaikutuksia 
Välittömät vaikutukset – pitkäaikaiset Ei tiedettyjä merkittäviä vaikutuksia 
Myöhemmin ilmenevät vaikutukset – pitkäaikaiset Ei tiedettyjä merkittäviä vaikutuksia 
Krooniset vaikutukset – pitkäaikaiset Ei tiedettyjä merkittäviä vaikutuksia 
  
Yhdysvallat  

Akuutti toksisuus Sisältää <0,008 % kaliumsyanidia (KCN). KCN:llä on akuutti oraalinen toksisuus 
(LD 50) 5 mg/kg [rotta]. 

Krooninen toksisuus Ei saatavilla 
Karsinogeenisuus Ei saatavilla 

Mutageenisuus Ei saatavilla 
Teratogeenisuus Ei saatavilla 

Reproduktiivinen toksisuus Ei saatavilla 
Kanada  

Akuutti toksisuus Sisältää <0,008 % kaliumsyanidia (KCN). KCN:llä on akuutti oraalinen toksisuus 
(LD 50) 5 mg/kg [rotta]. 

Krooninen toksisuus Ei saatavilla 
Karsinogeenisuus Ei saatavilla 

Mutageenisuus Ei saatavilla 
Teratogeenisuus Ei saatavilla 

Reproduktiivinen toksisuus Ei saatavilla 
  

Tämä tuote ei sisällä mitään Yhdysvaltain National Toxicology Program -ohjelman (NTP) karsinogeeneja käsittelevässä raportissa 
(viimeisin painos) lueteltuja vaarallisia kemikaaleja tai kemikaaleja, jotka on todettu mahdollisiksi karsinogeeneiksi Kansainvälisen 
syöväntutkimuslaitoksen (IARC) monografioissa (viimeisin painos) tai OSHA:n julkaisuissa. 

 

Osa XII Ekologiset tiedot 
Ympäristövaikutukset Ei tiedettyjä merkittäviä vaikutuksia tai kriittisiä vaaroja. 

Myrkyllisyys vesieliöille Merkityksellisiä lisätietoja ei saatavilla 
Biohajoavuus Merkityksellisiä lisätietoja ei saatavilla 

Pysyvyys ja hajoavuus Merkityksellisiä lisätietoja ei saatavilla 
Mahdollinen biokertyvyys Merkityksellisiä lisätietoja ei saatavilla 

Liikkuvuus maaperässä Merkityksellisiä lisätietoja ei saatavilla 
Muut haittavaikutukset Älä päästä ainetta pohjaveteen, vesiväylään tai jätevesijärjestelmään. 

Vaarallinen juomavedelle. 

 

Osa XIII Huomiot hävittämisestä 
Jätteiden hävittäminen Jätteiden syntymistä on vältettävä ja se on minimoitava mahdollisuuksien mukaan. Tyhjissä astioissa 

tai pakkausmateriaaleissa voi olla tuotejäämiä. Tämä materiaali ja sen astia on hävitettävä turvallisella 
tavalla. Ylijäämätuotteiden ja kierrätyskelvottomien tuotteiden hävittäminen on jätettävä lisensoidun 
jäteyrityksen tehtäväksi. Tämän tuotteen, liuosten ja muiden oheistuotteiden hävittäminen on aina 
tehtävä ympäristönsuojelumääräysten, jätelainsäädännön ja mahdollisten paikallisten viranomaisten 
määräysten mukaisesti. Läikkyneen materiaalin leviämistä ja valumista sekä joutumista maaperään, 
vesijohtoverkkoon ja viemäreihin on vältettävä. 

Hävittäminen on tehtävä voimassa olevien alueellisten, kansallisten ja paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. 

Katso Osa VII: KÄSITTELEMINEN JA SÄILYTTÄMINEN ja Osa VIII: ALTISTUMISEN VALVOMINEN JA HENKILÖKOHTAINEN 
SUOJAUS lisätietoja käsittelystä ja työntekijöiden suojautumisesta. 
 

Osa XIV Kuljetustiedot 
International transport regulations 

DOT Classification 
Kansainväliset kuljetusmääräykset 

DOT-luokitus 

 
 

 
 

UN number YK-numero Stabiilit hemoglobiini-A1c-
kontrollinesteet, taso 1 

Ei säädelty 

  Stabiilit hemoglobiini-A1c-
kontrollinesteet, taso 2 

Ei säädelty 
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TGD Classification TGD-luokitus   

UN number YK-numero Stabiilit hemoglobiini-A1c-
kontrollinesteet, taso 1 

Ei säädelty 

  Stabiilit hemoglobiini-A1c-
kontrollinesteet, taso 2 

Ei säädelty 

Mexico Classification Meksikon luokitus   

UN number YK-numero Stabiilit hemoglobiini-A1c-
kontrollinesteet, taso 1 

Ei säädelty 

  Stabiilit hemoglobiini-A1c-
kontrollinesteet, taso 2 

Ei säädelty 

MIGD Classification MIGD-luokitus   

UN number YK-numero Stabiilit hemoglobiini-A1c-
kontrollinesteet, taso 1 

Ei säädelty 

  Stabiilit hemoglobiini-A1c-
kontrollinesteet, taso 2 

Ei säädelty 

IATA-DGR Classification IATA-DGR-luokitus   

UN number YK-numero Stabiilit hemoglobiini-A1c-
kontrollinesteet, taso 1 

Ei säädelty 

  Stabiilit hemoglobiini-A1c-
kontrollinesteet, taso 2 

Ei säädelty 

 

Osa XV Lainsäädäntöä koskevat tiedot 
Yhdysvallat  
HCS-luokitus Ei säädelty 

Yhdysvaltain liittovaltion 
lainsäädäntö 

TSCA 8(a) IUR: vesi 
Yhdysvaltojen luettelo (TSCA 8b): ei määritetty. 
SARA 302/304/311/312, erittäin vaaralliset aineet: tuotteita ei löytynyt. 
SARA 302/304, hätätilanteiden suunnittelu ja niistä ilmoittaminen: tuotteita ei löytynyt. 
SARA 302/304/311/312, vaaralliset kemikaalit: tuotteita ei löytynyt. 
SARA 311/312, käyttöturvallisuustiedotteen jakelu – kemiallinen luettelo – vaaratiedot: tuotteita 
ei löytynyt. 

Liittovaltion lainsäädäntö Kalifornia, lakiehdotus 65 (California Prop 65): mitään osia ei ole luetteloitu. 
Puhtaan veden laki (Clean Water Act) (CWA) 307: tuotteita ei löytynyt. 
Puhtaan veden laki (Clean Water Act) (CWA) 311: tuotteita ei löytynyt. 
Puhtaan ilman laki (Clean Air Act) (CAA) 112, tahattoman vapautumisen estäminen: tuotteita 
ei löytynyt. 
Puhtaan ilman laki (Clean Air Act) (CAA) 112, säädellyt syttyvät aineet: tuotteita ei löytynyt. 
Puhtaan ilman laki (Clean Air Act) (CAA) 112, säädellyt myrkylliset aineet: tuotteita ei löytynyt. 
Connecticutin karsinogeeniraportt (Connecticut Carcinogen Reporting)i: mitään osia ei ole luetteloitu. 
Connecticutin vaarallisten materiaalien tutkimus (Connecticut Hazardouis Material Survey): mitään 
osia ei ole luetteloitu. 
Floridan aineet (Florida substances): mitään osia ei ole luetteloitu. 
Illinois'n kemiallisen turvallisuuden laki (Illinois Chemical Safety Act): mitään osia ei ole luetteloitu. 
Illinois'n laki työntekijälle myrkyllisistä aineista ilmoittamisesta (IllinoisToxic Substances Disclosure 
to Employee Act): mitään osia ei ole luetteloitu. 
Louisianan raportti (Lousiana Reporting): mitään osia ei ole luetteloitu. 
Louisianan öljyonnettomuus (Louisiana Spill): mitään osia ei ole luetteloitu. 
Massachusettsin valuma (Massachusetts Spill): mitään osia ei ole luetteloitu. 
Massachusettsin aineet (Massachusetts Substances): mitään osia ei ole luetteloitu. 
Michiganin kriittiset materiaali (Michigan Critical Material): mitään osia ei ole luetteloitu. 
Minnesotan vaaralliset aineet (Minnesota Hazardous Substances): mitään osia ei ole luetteloitu. 
New Jerseyn vaaralliset aineet (New Jersey Hazardous Substances): mitään osia ei ole luetteloitu. 
New Jerseyn valuma (New Jersey Spill): mitään osia ei ole luetteloitu. 
New Jerseyn myrkyllisen katastrofin torjumislaki (New Jersey Toxic Catastrophe Prevention Act): 
mitään osia ei ole luetteloitu. 
New Jerseyn akuutisti vaaralliset aineet (New Jersey Acutely Hazardous Substances): mitään osia 
ei ole luetteloitu. 
New Yorkin raportti myrkyllisistä kemiallisista päästöistä (New York Toxic Chemical Release 
Reporting): mitään osia ei ole luetteloitu. 
Pennsylvanian RTK:n vaaralliset aineet (Pennsylvania RTK Hazardous Substances): mitään osia ei 
ole luetteloitu. 
Rhode Islandin vaaralliset aineet (Rhode Island Hazardous Substances): mitään osia ei ole luetteloitu. 

Yhdysvaltojen luettelo 
(TSCA 8b) 

Ei määritetty. 
Kanadan luettelo: ei määritetty. 
Saa käyttää vain lääketieteellisiin diagnostisiin tarkoituksiin 

Kanada  

Kanadan luettelot CEPAn myrkylliset aineet (CEPA Toxic substances): mitään osia ei ole luetteloitu. 
Kanadan ARET (Canadian ARET): mitään osia ei ole luetteloitu. 
Kanadan NPRI (Canadian NPRI): mitään osia ei ole luetteloitu. 
Albertan määritetyt aineet (Alberta Designated Substances): mitään osia ei ole luetteloitu. 
Ontarion määritetyt aineet (Ontario Designated Substances): mitään osia ei ole luetteloitu. 
Quebecin määritetyt aineet (Quebec Designated Substances): mitään osia ei ole luetteloitu. 

Kanadan luettelo Ei määritetty. 

Tämä tuote on luokiteltu CPR:n (Controlled Products Regulations) vaarakriteerien mukaan, ja käyttöturvallisuustiedote sisältää kaikki 
CPR:n edellyttämät tiedot. 
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Osa XVI Muut tiedot 
EU:n lainsäädäntö 
Vaaralausekkeet 

 
Tätä tuotetta ei ole luokiteltu EU:n lainsäädännön mukaan. 

Kansainvälinen lainsäädäntö 
 

Australian luettelo (AICS): ei määritetty. 
Kiinan luettelo (IECSC): ei määritetty. 
Japanin luettelo (ENCS): ei määritetty. 
Japanin luettelo (ISHL): ei määritetty. 
Korean luettelo (KECI): ei määritetty. 
Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo (NZIoC): ei määritetty. 
Filippiinien luettelo (PICCS): ei määritetty. 

 

NFPA-luokitusindeksi Terveys Syttyvyys Reaktiivisuus Erityisvarotoimet 
Terveys: 1 = voi aiheuttaa ärsytystä 
Syttyvyys: 0 = ei syty 
Reaktiivisuus: 0 = stabiili, ei reaktiivinen 
sekoitettuna veteen. 

 
1 

 
0 

 
0 

 
Ei mitään 

 
Vaaraluokan kuvaus ja vaaralausekkeet 

T+  Erittäin myrkyllinen 
N  Ympäristölle vaarallinen 
R26/27/28 Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä 
R32  Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa 
R50/53  Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. 
 

Huomautus lukijoille 

Käsityksemme mukaan tässä olevat tiedot pitävät paikkansa. Edellä mainittu valmistaja ei kuitenkaan ota mitään vastuuta tässä 
olevien tietojen tarkkuudesta ja täydellisyydestä. 

Lopullinen päätös kaikkien materiaalien soveltuvuudesta on yksinomaan käyttäjän vastuulla. Kaikki materiaalit voivat aiheuttaa 
odottamattomia vaaroja, ja niitä on käytettävä varoen. Vaikka tässä kuvataan tiettyjä vaaroja, emme takaa, että nämä olisivat 
ainoat olemassa olevat vaarat. 

 
Muokkauspäivämäärä: 18/11/2017 

 


