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Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

Tuotenimike: ETIKETTENLÖSER 200ML

Tuotekoodi: KF18620

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Tuotekuvaus: Preparatory and cleaning products Consume use 

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yrityksen nimi: ECS Cleaning Solutions GmbH

Wolfener Str. 32-34

12681 Berlin

Germany

Puh.: +49 (0)30 / 36464036

Email: gunnar.kleinmann@ecsag.com

1.4 Hätäpuhelinnumero

Hätäpuhelinnumero: Germany: Intoxications Information Center; +49 761

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus (CLP): STOT SE 3: H336; Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Aerosol 1: H222; 

Skin Irrit. 2: H315; -: H229

Tärkeimmät haittavaikutukset: Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Ärsyttää ihoa. 

Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Myrkyllistä 

vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

2.2 Merkinnät

CLP-merkinnät:  

Vaaralausekkeet: H222: Erittäin helposti syttyvä aerosoli.

H229: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

H315: Ärsyttää ihoa.

H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Varoitusmerkit: GHS02: Liekki

GHS07: Huutomerkki

GHS09: Ympäristö

[jatkuu...]

+32 9 380 8248

INTERACTION

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101

9051 Gent, BELGIUM

+32 9 380 8248

+32 9 380 8249

info@interaction-connect.com

Valintainen Organotoksisuus SE 3: H336; Myrkyllisyys vesieliöille ja pitkäaikaiset seuraukset 2: H411; 

Silmien ärsytys 2: H319; Liekittävät Aerosolit1: H222; Ihon ärsytys 2: H315; -: H229

Valmistelu- ja puhdistusaineet. Käytä käyttöä.
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Huomiosanat: Vaara

Turvalausekkeet: P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.

P210: Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. 

Tupakointi kielletty.

P211: Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.

P251: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

P410+P412: Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.

2.3 Muut vaarat

Muut vaarat: Even after use and until complete evaporation of the flammable components, there is 

still a danger of an explosive steam-air mixture forming. 

PBT: Tätä ainetta ei ole yksilöity PBT/vPvB-aineeksi.

Kohta 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Seokset

Vaaralliset aineosat:

HYDROCARBONS, C6-C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <5% N-HEXANE

EINECS CAS PBT / WEL Luokitus (CLP) Prosentti

a

921-0.24-6   -   - Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H336; 

Asp. Tox. 1: H304; Aquatic Chronic 2: 

H411; Flam. Liq. 2: H225

85-90%

PROPAN-2-OLI

200-661-7 67-63-0   - Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 

STOT SE 3: H336

10-

12.5%

KOHLENDIOXID

204-696-9 124-38-9 Aine, jolle on yhteisössä 

vahvistettu työperäisen 

altistuksen raja-arvo.

Press. Gas: H280 1-2.5%

Sisältää: >=30% aliphatic hydrocarbons, perfumes (Citral).

Kohta 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ihokosketus: Välittömästi runsaalla määrällä saippua ja vesi. Take off contaminated clothing and 

wash it before reuse. In case of skin irritation, consult a physician. 

Silmäkosketus: After contact with the eyes, rinse with water with the eyelids open for a sufficient length of 

time, then contact an ophthamologist immediately. 

Nieleminen: Observe risk of aspiration if vomiting occurs. Jos tajuissaan, anna heti 1/2 lasillinen 

vettä juotavaksi. Kuljeta sairaalaan niin nopeasti kuin mahdollista. 

[jatkuu...]

Jopa käytön jälkeen ja palavien komponenttien täydelliseen haihtumiseen saakka, on edelleen 

räjähtävän höyry-ilma-seoksen muodostumisvaara.

HIILIVEDYT, C6-C7, Н-ALKAANIT, ISOALKAANIT, SYKLISET, <5% Н-HEKSAANI

Ihon ärsytys 2: H315; Valintainen Organotoksisuus SE 
3:H336; Aspiraatiomyrkyllisyys 1: Н304; Myrkyllisyys 
vesieliöille ja pitkäaikaiset seuraukset 2: H411; 
Syttyvä neste 2: H225

PROPAN-2-OOLI

KOLENDIOKSIDI

Syttyvä neste 2: H225; Silmien ärsytys 2: H319; 

Valintainen Organotoksisuus SE 3: H336

Painekaasu : H280

alifaattista hiilivetyjä, aromiaineita (sitraali)

Riisu saastuneet vaatteet ja pese ne ennen

uudelleenkäyttöä. Ota yhteys lääkäriin, jos ihoärsytys esiintyy.

Roiskeet silmiin huuhdeltava vedellä silmäluomien ollessa auki riittävän pitkään ja otettava 

välittömästi yhteys silmälääkäriin.

Huomaa aspiraatiovaaraa, jos oksentelua ilmenee.Huomaa aspiraatiovaaraa, jos oksentelua ilmenee.

Jos tajuissaan, anna heti 1/2 lasillinen vettä juotavaksi. 

Kuljeta sairaalaan niin nopeasti kuin mahdollista.
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Hengittäminen: In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest. In all 

cases of doubt, or when symtoms persist, seek medical advice. If not breathing give 

artificial respiration. 

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ihokosketus: Causes skin irritation. 

Silmäkosketus: Causes serious eye irritation. 

Nieleminen: Based on available data, the classification criteria are not met. 

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Välitön/erikoishoito: Pidettävä lääkärin tarkkailussa ainakin 48 tunnin ajan. Treat symptomatically. 

Kohta 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet

Sammutusaine: Hiilidioksidi. Sammutusjauhe. Alkoholinkestävä vaahto. Älä käytä vettä. 

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Altistumisvaarat: Syttyvä. Muodostaa räjähtävän ilma-höyry -sekoituksen. 

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjuntaa koskevat ohjeet: Käytä happilaitetta. Käytä suojavaatetusta suojataksesi ihoa ja silmiä altistumiselta. 

Kohta 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Henkilövahinkojen estäminen: Remove all sources of ignition. Provide adequate ventilation. Do not breathe 

gas/fumes/vapour/spray. Avoid contact with skin eye and clothing. Wear personal 

protection equipment 

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ympäristövahinkojen estäminen: Älä kaada viemäreihin tai jokiin. Danger of explosion. 

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Puhdistustoimenpiteet: Imeytä kuivaan maahan tai hiekkaan. Siirrä suljettavaan, merkittyyn pelastusastiaan 

hävittämistä varten asianmukaisella tavalla. 

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Viittaukset muihin kohtiin: Katso KTT:n kohdasta 8. Katso KTT:n kohdasta 13. Safe handling: see section 7 

Kohta 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käsittelyvaatimukset: Advice on safe handling

Do not pierce or burn, even alter use. Varmista, että alueella on koneellinen ilmanvaihto. 

Do not breathe gas/fumes/spray. Keep away from sources of ignition - no smoking. 

Advice on protection against fire and explosion

[jatkuu...]

Hengitettäessä onnettomuustapauksissa: vie uhri raikkaaseen ilmaan ja pidä levossa. 

Kaikissa epäilyttävissä tapauksissa tai kun oireet jatkuvat, käänny lääkärin puoleen. 

Jos hengitä, hengitä keinotekoisesti.

Hoito oireiden mukaan.

Poista kaikki sytytyslähteet. Varmista riittävä ilmanvaihto. 

Älä hengitä kaasua / höyryä / höyryä / suihketta. Vältä kosketusta ihon silmien ja vaatteiden kanssa. 

Käytä henkilönsuojaimia

Räjähdysvaara.

Turvallinen käsittely: katso kohta 7

Ohjeet turvalliseen käsittelyyn

Älä lävistä tai polta edes käytön jälkeen.

Varmista, että alueella on koneellinen ilmanvaihto.

Älä hengitä kaasua / savua / suihketta.

Pidä poissa sytytyslähteistä - tupakointi kielletty.

Ärsyttää ihoa.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

ETIKETTENLÖSER 200ML

Sivu: 4

Do not spray on naked flames or any incandescent material. Protect from sunlight. Do 

not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Keep away from sources of ignition. 

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet: Säilytä viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Säiliö pidettävä tiiviisti suljettuna. Keep 

away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No 

smoking. Do not store together with: Radioactive substances. Pyrophoric liquids and 

solids. Keep away from food, drink and animal feed. 

7.3 Erityinen loppukäyttö

Erityinen loppukäyttö: Preparatory and cleaning products. 

Kohta 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Vaaralliset aineosat:

PROPAN-2-OLI

PölyäAltistuksen raja-arvot:

 TWA 8 tuntia STEL 15 min TWA 8 tuntia STEL 15 min

FI 500 mg/m3 620 mg/m3   -   -

KOHLENDIOXID

EU 9100 mg/m3   -   -   -

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Ei tietoa saatavilla.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Suunnittelutoimenpiteet: Varmista, että alueella on riittävä ilmanvaihto. Do not breath gas/fumes/vapor/spray. 

Hengityksensuojaus: Respiratory protection required in case of:

exceeding critical value

insufficient ventilation.

 Short term filter device: Filter A/P2 

Käsien suojaus: When handling with chemical substances, protective gloves must be worn with the CE-

label including the four control digits. The quality of the protective gloves resistant to 

chemicals must be chosen as a function of the specific working place concentration and 

quantity of hazardous substances. Suitable material: NBR (Nitrile rubber) (0.4 mm), KFM 

(fluoro rubber) (0.7 mm), Breakthrough time (maximum wearing time):>480 min As the 

product is a preparation, consult the glove manufacturer for exact breakthrough time. 

Silmien suojaus: Suojalasit. Suitable eye protection: Eye glasses with side protection DIN EN 166 

Ihonsuojaus: Wear anti-static footwear and clothing. 

[jatkuu...]

Palontorjuntaa koskevat ohjeet Älä suihkuta avotulta tai muuta hehkulamppua. 

Suojaa auringonvalolta. Älä altista yli 50 ° C / 122 ° F lämpötiloille. Suojaa sytytyslähteiltä.

Pidä poissa ruuista, juomista ja eläinten rehuista. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, 

avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

Pidä poissa ruuista, juomista ja eläinten rehuista. Pidä valmistelu- ja puhdistusaineet

PROPAN-2-OOLI

Älä hengitä kaasua / höyryä / höyryä / suihketta.

Hengityksensuojaus vaaditaan, jos:

yli kriittisen arvon

riittämätön ilmanvaihto.

Lyhytaikainen suodatinlaite: Suodatin A / P2

Kemiallisilla aineilla käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä, joissa on neljä tarkastusnumeroa 

sisältävä CE-merkintä. Kemikaaleille vastustuskykyisten suojakäsineiden laatu on valittava 

työpaikan pitoisuuden ja vaarallisten aineiden määrän funktiona. 

Sopiva materiaali: NBR (nitriilikumi)  (0,4 mm), KFM (fluorikumi) (0,7 mm), 

läpäisyaika (suurin kulumisaika):> 480 min Koska tuote on 

valmiste, kysy tarkkaa läpimenoaikaa käsineiden valmistajalta.

 Lämpligt ögonskydd: Ögonglasögon med sidoskydd DIN EN 166

Käytä antistaattisia jalkineita ja vaatteita.

Ei saa varastoida yhdessä seuraavien kanssa: Radioaktiiviset aineet. Pyroforiset nesteet ja kiinteät aineet.

KOLENDIOKSIDI
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Kohta 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Tila: Neste 

Väri: clear 

Haju: like: Lemon 

Haihtumisnopeus: not determined 

Hapettuminen: Ei-hapettava (EY-kriteereillä) 

Vesiliukoisuus: Liukenematon 

Kiehumispiste/-alue°C: >65 Sulamispiste-/alue°C: Ei koske.

Syttyvyysrajat %: alaraja: Ei koske. yläraja: Ei koske.

Leimahduspiste°C: <0 Jakaantumisk. n-oktanoli/vesi: Ei tietoa saatavilla.

Syttyvyys°C: Ei koske. Höyrynpaine: Ei tietoa saatavilla.

Suhteellinen tiheys: 0.707 g/cm3 pH: Ei koske.

9.2. Muut tiedot

Muut tiedot: Ei tietoa saatavilla.

Kohta 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Reaktiivisuus: Flammable, Ignition hazard. 

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Kemiallinen stabiilisuus: Vakaa normaalioloissa. 

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaaralliset reaktiot: No known hazardous reactions. 

10.4 Vältettävät olosuhteet

Vältettävät olosuhteet: Keep away from sources of heat (e.g. hot surfaces), sparks and open flames. Vapours 

can form explosive mixtures with air. 

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät aineet: Ei tietoa saatavilla. 

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet: No dangerous decompsition products known. 

Kohta 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

[jatkuu...]

kuten: Sitruuna

Asia selvä

non determinatoEi määritetty

Syttyvää, syttymisvaara.

Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.

Suojaa lämmönlähteiltä (esim. Kuumilta pinnoilta), kipinöiltä ja avotulelta. 

Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa.

Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta.
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Vaaralliset aineosat:

PROPAN-2-OLI

IVN RAT LD50 1088 mg/kg

ORL MUS LD50 3600 mg/kg

ORL RAT LD50 5045 mg/kg

SCU MUS LDLO 6 gm/kg

Aineen kannalta tärkeät vaarat:

Vaara Reitti Perusta

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys DRM Vaarallinen: laskettu

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys OPT Vaarallinen: laskettu

STOT-kerta-altistuminen   - Vaarallinen: laskettu

Oireet/altistumisreitit

Ihokosketus: Causes skin irritation. 

Silmäkosketus: Causes serious eye irritation. 

Nieleminen: Based on available data, the classification criteria are not met. 

Kohta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1 Myrkyllisyys

Ecotoxicity: Ei tietoa saatavilla.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoaminen: The product has not been tested. 

12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyystaipumus: The product has not been tested. 

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Liikkuvuus: The product has not been tested. 

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT: Tätä ainetta ei ole yksilöity PBT/vPvB-aineeksi.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Muut haitalliset vaikutukset: Ei tietoa saatavilla. 

Kohta 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Jätteiden käsittelytavat: Advice on disposal

Do not allow to enter into surface water or drains. Dispose of waste according to 

applicable legislation. WASTES NOT OTHERWISE SPECIFIED IN THE LIST; gases in 

[jatkuu...]

PROPAN-2-OOLI

Ärsyttää ihoa.

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

Tuotetta ei ole testattu.

Tuotetta ei ole testattu.

Tuotetta ei ole testattu.

Ohjeet hävittämisestä

Älä päästä pintaveteen tai viemäriin. Hävitä jäte voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. 

JÄTTEET, joita ei ole muuten määritelty luettelossa;
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pressure containers and discarded chemicals; gasses in pressure containers 

(including halons) containing hazardous substances. Classified as hazardous waste. 

Jätekoodi: 160504

Pakkausmateriaalit: Non-contaminated packages may be recycled. Handle contaminated packages in the 

same way as the substance itself. 

Huom.: Käyttäjän huomio kiinnitetään mahdollisiin hävittämistä koskeviin alueellisiin tai 

kansallisiin määräyksiin. 

Kohta 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero

YK-numero: UN 1950

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Laivauksessa käytettävä nimi: AEROSOLS

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

Kuljetusluokka: 2

14.4 Pakkausryhmä

14.5 Ympäristövaarat

Ympäristölle vaarallinen: Kyllä Meriä saastuttava aine: Ei

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle

Erityiset varotoimet käyttäjälle: Flammable gases 

Tunnelikoodi: D

Kuljetuskategoria: 2

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti

Kuljetus irtotavarana: not applicable 

Kohta 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

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

Erityismääräykset: 2010/75/EU (VOC): 97,86 % (691,869 g/l) 2004/42/EU (VOC): 97,889 % (692,077 g/l) 

Information according to 2012/18/EU: E2 Hazardous to the Aquatic Environment 

(SEVESO III):

Additional information: P3b Additional infofrmation:

to follow: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC, 2008/47/EC Regulation (EC) No 

648/2004 of the European Parlament and of the council of 31 March 2004 on detergents. 

National regulatory information

Employment restrictions:

Observe restrictions to employment for juvenils according to the 'juvenile work protection 

guideline' (94/33/EC). 

[jatkuu...]

kaasusäiliöt paineastioissa ja käytöstä poistetut kemikaalit; kaasua paineastiassa (mukaan 

lukien halonit), joka sisältää vaarallisia aineita. Luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi.

Saastumattomat pakkaukset voidaan kierrättää. 

Käsittele saastuneet pakkaukset samalla tavalla kuin itse aine.

Varoitus: Syttyvät kaasut

Ei oleellinen.

2004/42 / EU (VOC): 97,889% (692,077 g / l) 2004/42 / EU (VOC): 97,889% (692,077 g / l)

Tiedot direktiivin 2012/18 / EU mukaan: E2 Vaarallinen vesiympäristölle

(SEVESO III):

Lisätietoja: P3b

Lisätietoja:

noudatettava: 850/2004 / EY, 79/117 / ETY, 689/2008 / EY, 2008/47 / EY

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N: o 648/2004, annettu 31 päivänä 

maaliskuuta 2004, pesuaineista.

Kansalliset säännökset

Työllisyysrajoitukset:

Noudata nuorten työllistämistä koskevia rajoituksia ”nuorten työn suojelua koskevien 

suuntaviivojen” (94/33 / EY) mukaisesti.

Ei Sovellettavissa
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15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi: Toimittaja ei ole tehnyt aineelle tai seokselle kemikaaliturvallisuusarviointia. 

Kohta 16: Muut tiedot

Muut tiedot

Muut tiedot: asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2015/830, 

mukaan

* Osoittaa viime tarkistukseen jälkeen muuttunutta KTT-tekstiä.

Lausekkeista: H222: Erittäin helposti syttyvä aerosoli.

H225: Helposti syttyvä neste ja höyry.

H229: Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

H280: Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.

H304: Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.

H315: Ärsyttää ihoa.

H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H336: Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Laillinen vastalause: The above information describes exclusively the safety requirements of the product and 

is based on our present-day knowledge. The information is intended to give you advice 

about the safe handling of the product named in this safety data sheet, for storage, 

processing, transport and disposal. The information cannot be transferred to other 

products. In the case of mixing the product with other products or in the case of 

processing, the information on this safety data sheet is not necessarily valid for the new 

made-up material. 

[viimeinen sivu]

Yllä olevat tiedot kuvaavat yksinomaan tuotteen turvallisuusvaatimuksia ja perustuvat 

nykypäivän tietoihimme. Tietojen tarkoituksena on antaa sinulle neuvoja tässä 

käyttöturvallisuustiedotteessa mainitun tuotteen turvallisesta käsittelystä varastointia, 

käsittelyä, kuljetusta ja hävittämistä varten. Tietoja ei voida siirtää muihin tuotteisiin. 

Jos tuotetta sekoitetaan muiden tuotteiden kanssa tai jalostetaan, tämän 

käyttöturvallisuustiedotteen tiedot eivät välttämättä koske uutta valmistettua materiaalia.


