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Turvallisuustietolomake 
asetuksen (EY) N: o 453/2010 mukaisesti 

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön / yrityksen t unnistetiedot 
1.1 Tuotetunniste 
Tuotemuoto:    Seos 
Tuotteen nimi:    PR-OLEO  C-MH68A-FG 
Tuotekoodi:   I100009852 & I100009853 
Tuoteryhmä:    Ammoniakki Jäähdytys Voiteluaine 
 
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut  käytöt ja käytöt, joita ei suositella 
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käy töt: 
Ammoniakki Jäähdytys Voiteluaine 
Suositeltavaa käyttöä: 
Tällä hetkellä tietoja ei ole saatavilla 
 
1.3 Turvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 
GEA Finland Oy 
Hiomotie 19, FIN-00380 Helsinki 
Hätänumero (24 h) +358 (0)40 73 11 710 
 
1.4 Hätäpuhelin 
Myrkytystietokeskus 
Haartmaninkatu 4, FIN-00029 HYKS 
Puhelin: +358 (0)9 417 977 (suora) tai +358 (0)9 4711 (vaihde) 
 

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 
2.1 Aineen tai seoksen luokitus 
2.1.1 Classification according to Regulation (EC) 1 272/2008 (CLP) 
Not classified 
 
2.2 Label elements 
2.1.1 Luokitus asetuksen (EY) N: o 1272/2008 (CLP) 
Ei luokiteltu 
 
2.3 Muut vaarat 
Seos ei sisällä vPvB-ainetta (vPvB = erittäin hitaasti hajoava, erittäin biokertyvä) tai se ei sisälly asetuksen (EY) 1907/2006 XIII 
kohdan piiriin. 
Seos ei sisällä mitään PBT-ainetta (PBT = pysyvää, biokertyvää, myrkyllistä) tai se ei sisälly asetuksen (EY) 1907/2006 XIII 
kohdan piiriin. 
 

KOHTA 3: Koostumus ja / tai tiedot aineosista  
3.1 Aine 
Ei sovellettavissa 
 
3.2 Seos 
Kemiallinen karakterisointi:   Seos 
Luokittelu GHS: n mukaan:   Ei luokiteltu 
Vaaralliset komponentit:    Ei mitään, ei-säännelty materiaali 

Komponentin nimi  Henkilöllisyystodistus  Luokittelu GHS: n mukaan  % 
Hiilivetyperusnesteet CAS #: 64742-54-7 

 
Ei luokiteltu 90-95% 
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Ominaiset lisäaineet Kauppasalaisuus Ei luokiteltu 5-10% 
 
 

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 
Hengitys 
Toimitus henkilölle, jossa on raittiista ilmaa ja ota yhteys lääkäriin oireiden mukaan. 
Ihokontakti 
Poista välittömästi saastuneet ja liotetut vaatteet, pese runsaalla vedellä ja saippualla runsaasti vettä ja ihoa ärsyttävästi. 
Silmäkosketus 
Poista piilolinssit. 
Pese runsaalla vedellä perusteellisesti useita minuutteja. Hakeudu tarvittaessa lääkärinhoitoon. 
Nieleminen 
Huuhtele suu huolellisesti vedellä. Älä aiheuta oksentamista. Ota välittömästi yhteys lääkäriin. 
 
4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä akuutti että viivästynyt 
Oireet / vammat hengityksen jälkeen 
Normaalissa ympäristön lämpötilassa tämä tuote ei todennäköisesti aiheuta hengitysvaaraa sen alhaisen haihtuvuuden 
vuoksi. Voi olla haitallista hengitettynä, jos altistuminen höyrylle, sumuille tai höyryille, jotka johtuvat tuotteen 
lämpöhajoamisesta 
Oireet / vammat ihokosketuksen jälkeen 
Ei todennäköisesti aiheuta haittaa iholle lyhyessä tai satunnaisessa kosketuksessa. Pitkäaikainen tai toistuva altistus voi 
kuitenkin johtaa ihottumaan. 
Oireet / vammat silmäluokinnan jälkeen 
Todennäköisesti ei aiheuta enemmän ohimenevää haisevuutta tai punoitusta, jos vahingossa tapahtuva silmäkosketus 
ilmenee 
Oireet / vammat nauttimisen jälkeen 
Ei todennäköisesti aiheuta haittaa vahingossa nieltynä pieninä annoksina, mutta suuremmat määrät voivat aiheuttaa 
pahoinvointia ja ripulia 
 
4.3 Välittömästi tarvittava lääkärin hoito ja erity inen hoito 
Hoida oireita 
 

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 
5.1 Sammutusaineet 
Sopivat sammutusaineet 
Vesisuihku / vaahto / CO2 / kuiva sammutin 
Sopivat sammutusaineet 
Suuri vesisuihku 
 
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaara t 
Tulipalossa voi kehittyä: 
Hiilen oksidit, myrkylliset kaasut 
 
5.3 Ohjeita palomiehiin 
Jos tulipalo ja / tai räjähdys eivät hengitä, käytä suojaavaa hengityssuojainta itsenäisesti. Tulipalon mukaan käytä täydellistä 
suojausta tarvittaessa. Jäähdytä säiliö vaarassa veden kanssa. Hävitä saastunut uhanalainen vesi virallisten määräysten 
mukaisesti. 
 

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 
6.1 Henkilökohtaiset varotoimet, suojavarusteet ja hätätoimenpiteet 
Varmista riittävä ilmanvaihto. 
Vältä kosketusta silmien tai ihon kanssa 
Jos mahdollista, varo – liukastumisriski 
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6.2 Ympäristöä koskevat varotoimet 
Jos vuoto ilmenee, patoa vuotaa ja vuotaa vuoto mahdollisimman pian. Estää nestettä pääsemästä viemärijärjestelmiin. Jos 
neste joutuu vahingossa vedenpoistojärjestelmän hälytysviranomaisiin 
 
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetel mät ja materiaalit 
Imeytä imukykyisellä materiaalilla (esim. Universaali sideaine, hiekka, piimaa) ja hävitä 13 §: n mukaisesti. 
 
6.4 Viittaus muihin osiin 
Henkilökohtaiset suojavarusteet, katso kappale 8 ja hävittämisohjeita, ks. Kohta 13. 
 

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 
Tässä jaksossa annettavien tietojen lisäksi asiaankuuluvat tiedot löytyvät myös luvusta 8 ja 6.1. 
 
7.1 Turvallisen käsittelyn varotoimet 
7.1.1 Yleiset suositukset 
Varmista hyvä ilmanvaihto. 
Vältä kosketusta silmien tai ihon kanssa. 
Älä käytä housuissa tasoitettuja vaatteiden puhdistusaineita. 
Ruokailu, juominen, tupakointi sekä ruokavarasto on kielletty työhuoneessa. 
Noudata etiketin ohjeita ja käyttöohjeita. 
7.1.2 Yleisiä hygieniatoimenpiteitä koskevat huomau tukset työpaikalla 
Kemikaalien käsittelyyn sovelletaan yleisiä hygieniatoimenpiteitä. 
Pese kätesi ennen taukoja ja työn päätyttyä. 
Säilytettävä erillään elintarvikkeista, juomista ja eläinten rehuista 
Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet ennen niiden pääsyä alueelle, jossa ruokaa kulutetaan. 
 
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhtee t, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 
Ei saa säilyttää käytävissä tai portaissa. 
Säilytä tuote suljettuna ja vain alkuperäisessä pakkauksessa. 
Kaikissa olosuhteissa estetään tunkeutuminen maaperään. 
Säilytä hyvin ilmastoidussa paikassa. 
Säilytä kuivassa paikassa. 
Säilytä jäähtyä 
 
7.3 Erityinen loppukäyttö 
Tällä hetkellä tietoja ei ole saatavilla. 
 

SECTION 8: Exposure controls/personal protection 
8.1 Ohjausparametrit 
Tällä hetkellä tietoja ei ole saatavilla. 
 
8.2 Altistumisen ehkäiseminen  
Asianmukainen tekninen valvonta: 
Sisältää öljyä imevää ainetta (öljy kuivana). Poista öljynvaimennusmateriaali ja laita se laillisesti 
Henkilökohtaiset suojaimet: 
Käsi: PVC, neopreeni tai nitriittikäsineet. Käsineet tulisi vaihtaa välittömästi, jos ne ovat vahingoittuneet tai kuluneet 
Silmiensuojaus: Silmäsuojaus on välttämätöntä, jos nestettä voi roiskuttaa tai suihkuttaa 

 
 
 
 

 
Materiaalit suojavaatteille: 
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PVC, neopreeni tai nitriittikäsineet 
Käsiensuojaus: 
Jos toistuva tai pitkäaikainen kosketus kuluu, käytä käsineitä ja käytä kosteuttava ihokarva 
Hengityssuojain: 
Normaalisti ei tarvita alueilla, joissa on riittävä ilmanvaihto. Alueilla, joissa on huono ilmanvaihto tai todennäköisen 
huurunpoiston tapauksessa, käytä asianmukaisia hengityslaitteita 
Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen: 
Katso kohta 12 
Kuluttajan altistumisen torjunta: 
PVC-käsineet. Neopreeni- tai nitriilikumikäsineet 
Muut: 
Pese kätesi huolellisesti altistuksen jälkeen. Älä syö juomaa tai savua käytön aikana. Pese saastuneet vaatteet ennen käyttöä 
 

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
9.1 Tietoa fysikaalisista ja kemiallisista ominaisu uksista 
Fyysinen tila: Neste 
Väri: Vaaleankeltainen, kirkas 
Haju: luonteenomainen 
Hajukynnys: Ei määritetty 
PH arvo: Ei määritetty 
Sulamispiste / jäätymispiste: Ei määritetty 
Alkuperäinen kiehumispiste ja kiehumisalue: > 332OC 
Leimahduspiste: > 241OC 
Haihtumisnopeus: NA 
Syttyvyys (kiinteä, kaasu) NA 
Alempi räjähdysraja: Ei määritetty 
Ylempi räjähdysraja: Ei määritetty 
Tiheys @ 20OC: 0,85-0,88 g / ml 
Tiheys: NA 
Liukoisuus (t): Ei määritetty 
Vesiliukoisuus: Liukenematon 
Jakautumiskerroin (n-oktanoli / vesi) Ei määritetty 
Itsesyttymislämpötila: Ei määritetty 
Hajoamislämpötila: Ei määritetty 
Viskositeetti: 62 cSt @ 40OC 
Räjähdysominaisuudet NA 
Hapettavat ominaisuudet: Ei määritetty 
 
9.2 Muita tietoja 
Sekoittuvuus:      Ei määritelty 
Rasvaliukoisuus / liuotin:    Ei määritetty 
Johtavuus:      Ei määritelty 
Pintajännitys:      Ei määritelty 
Liuottimien sisältö:     Ei sovelleta 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 
10.1 Reaktiivisuus 
Ei voida odottaa 
 
10.2 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 
Ei voida odottaa 
 
10.3 Vältettävät olosuhteet 
Katso kohta 7 
 
10.4 Yhteensopimattomat materiaalit 
Katso myös kohta 7. 
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Vältä kosketusta voimakkaiden hapettavien aineiden kanssa. 
 
10.5 Vaarallisia hajoamistuotteita 
Katso myös kohta 5.2 
Ei hajoamista käytettäessä ohjeita. 
 

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 
Mahdollisesti lisätietoja terveysvaikutuksista, katso kohta 2.1 (luokittelu). 
 
Välitön myrkyllisyys:    Ei luokiteltu    
 

PR-OLEO - C-MH68A-FG 
Myrkyllisyys / vaikutus  Päätepiste  Arvo  Yksikkö  Organismi  Huomautuksia  
Välitön myrkyllisyys suun kautta: LD50 >5000 mg/kg Rotta  
Välitön myrkyllisyys ihon kautta 
reitti: 

LD50 >2000 mg/kg Rotta  

Kuutti myrkyllisyys hengitettynä: LD50 >2500 mg/kg/4hr Rotta  
 
Ihon korroosio / ihoärsytys:  Ei luokiteltu - Ei todennäköisesti aiheuta haittaa vahingoittaa ihoa 

lyhyellä kontaktilla, pitkäaikainen kosketus saattaa aiheuttaa 
ihotulehdusta 

Vakava silmä- / ärsytys:     Ei luokiteltu 
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:   Ei luokiteltu 
Toistuva toksisuus:     Ei luokiteltu 
Sukusolujen mutageenisuus:    Ei luokiteltu 
Karsinogeenisuus:     Ei luokiteltu 
Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset:   Ei luokiteltu 
Muut tiedot:      Tietoja ei ole saatavilla 

KOHTA 12: Ekologiset tiedot 
 

PR-OLEO - C-MH68A-FG 
Myrkyllisyys / vaikutus  Päätepis

te 
Arvo  Yksikkö  Organismi  Huomautuksia  

Myrkyllisyys kaloille: LD50 >100.000 mg/kg/96hr Trout  
Myrkyllisyys daphnialle:     n.d.a. 
Myrkyllisyys leville:     n.d.a. 
Pysyvyys ja 
hajoaminen: 

    n.d.a. 

Pysyvyys ja 
hajoaminen: 

    n.d.a. 

Pysyvyys ja 
hajoaminen: 

    n.d.a. 

PBT - ja 
vPvB-arviointi: 

    n.d.a. 

Muut haitalliset vaikutukset:     n.d.a. 
 
 

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohda t 
13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät 
Aineen / seoksen / jäännösmäärän osalta: 
Liotetut saastuneet liinat, paperi tai muut orgaaniset materiaalit ovat tulipalovaara, ja niitä on valvottava, kerättävä ja 
hävitettävä. 
EY-jätteenkäsittelyn koodi no: 
Jätekoodit ovat suosituksia, jotka perustuvat tämän tuotteen suunniteltuun käyttöön. 
Käyttäjän erityisistä käyttö- ja hävittämisehdoista johtuen muut jätekoodit voivat olla 
tietyissä olosuhteissa. (2001/118 / EY, 2001/119 / EY, 2001/573 / EY) 
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13 03 08 synteettiset eristys- ja lämmönsiirtoöljyt 
Suositus: 
Kiinnitä huomiota paikallisiin ja kansallisiin virallisiin määräyksiin 
Esim. hävitä sopivalla jätteenkeruupaikalla. 
Esim. polttolaitosta. 
Saastuneelle pakkausmateriaalille: 
Kiinnitä huomiota paikallisiin ja kansallisiin virallisiin määräyksiin 
Tyhjennä pakkaus kokonaan. 
Kontaminoitumaton pakkaus voidaan kierrättää. 
Hävitä pakkaukset, joita ei voida puhdistaa samalla tavoin kuin aine. 
Älä rei'itä, leikkaa tai hitsaa puhdistamatonta astiaa. 
 

KOHTA 14: Kuljetustiedot 
14. Kuljetusilmoitukset 
YK-numero 
DOT, ADN, IMDG, IATA:     Ei-säännelty materiaali 
ADR:      Ei-säännelty materiaali 
Oikea merenkulun nimi: 
DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA:    Ei-säännelty materiaali 
Kuljetuksen vaaraluokka (-luokat) 
DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA:    Ei-säännelty materiaali 
Pakkausryhmä 
DOT, ADR, IMDG, IATA:     Ei-säännelty materiaali 
 

SECTION 15: Regulatory information 
15.1 Aineen tai seoksen erityiset turvallisuus-, te rveys- ja ympäristösäännökset tai -
lainsäädäntö 
Luokittelua ja merkintää koskevia lisätietoja on kohdassa 2. 
Noudata rajoituksia: Ei sovelleta 
 
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi 
Seoksille ei ole annettu kemikaaliturvallisuusarviointia. 
 

KOHTA 16: Muut tiedot 
Nämä yksityiskohdat viittaavat tuotteen toimitukseen. 
 

Tässä asiakirjassa käytetyt lyhenteet ja lyhenteet:  
AC    Artikkelikategoriat 
acc., acc. to   mukaan mukaan 
ADR    Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 
Art., Art. no.   Artikkelinumero 
ATE    Välitön myrkyllisyysarvio asetuksen (EY) N: o 1272/2008 (CLP) 
BOD    Biokemiallinen hapenkulutus 
CLP  Luokittelu, merkinnät ja pakkaaminen (Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja 

pakkaamisesta annettu asetus (EY) N: o 1272/2008) 
COD    Kemiallinen hapenkulutus 
e.g.    Esimerkiksi (esimerkiksi latinaksi "exempli gratia") 
EC    Eurooppalainen yhteisö 
ECHA    Euroopan kemikaalivirasto 
EINECS   Eurooppalainen luettelo nykyisistä kaupallisista kemiallisista aineista 
ELINCS    Ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo 
EPA    Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto (Yhdysvallat) 
ERC    Ympäristöpäästöluokat 
ES    Altistumisskenaario 
etc.    Jne 
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EU    Euroopan unioni 
Fax.    Faksinumero 
gen.    yleinen 
GHS    Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitusta ja merkintöjä koskeva järjestelmä 
IARC    Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus 
IATA    International Air Transport Association 
IBC    Kansainvälinen lentoliikenneyhdistys 
LC50   tappava pitoisuus 50 prosenttia tappaa 
LD50    Lethal Dose, 50% tappaa 
n.a.    ei sovellettavissa 
n.av.    ei saatavilla 
n.c.    ei tarkistettu 
n.d.a.    tietoja ei ole saatavilla 
OECD    Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö 
PBT    pysyviä, biokertyviä ja myrkyllisiä 
ppm    miljoonasosa 
PROC    Prosessi luokka 
PTFE    Polytetrafluorethylene 
REACH  Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (kemikaalien 

rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyä ja rajoituksia koskeva asetus (EY) N: o 1907/2006) 
SVHC  Hyvin huolta aiheuttavat aineet 
Tel.    Puhelin 
UN RTDG   YK: n suositukset vaarallisten aineiden kuljetuksista 
VOC    Haihtuvat orgaaniset yhdisteet 
vPvB    erittäin pysyviä ja erittäin bioaktiivisia 
WHO    Maailman terveysjärjestö 
wwt    märkäpaino 
 
 
Tässä annetuissa lausunnoissa pitäisi kuvata tuotetta tarvittavien turvaohjeiden osalta - ne ovat 
ei ole tarkoitus taata tiettyjä ominaisuuksia - mutta ne perustuvat nykyiseen ajankohtaiseen tietämykseemme. 
 


