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x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KEMIKAALI-ILMOITUS

(*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta
(**) täytetään joko 3.1 tai 3.2
KOHTA 1:
AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
1.1
Tuotetunniste
Kauppanimi / aineen nimi

Kalustevaha

Tunnuskoodi
REACH-rekisteröintinumero
1.2

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Käyttötarkoitus sanallisesti

Maalaustyö

Toimialakoodi (TOL) (*)
Käyttötarkoituskoodi (KT) (*)
Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen (*)
Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen (*)

1.3

Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokäyttäjä, jakelija)
Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja (*)
Suomen luonnonmaalit Oy
Osoite

Upokaskuja 6-8

Postinumero ja -toimipaikka

01450 Vantaa

Postilokero
Postinumero ja -toimipaikka

1.4

Puhelin

09-851 2101

Sähköpostiosoite

Inf@suomenluonnonmaalit.fi

Y-tunnus (*)

27601172

Hätäpuhelinnumero
Puhelinnumero 112 (24h)
Kansallinen neuvontaelin/Myrkytystietokeskus +358 (0)9 471977 (24h)

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI
2.1
Aineen tai seoksen luokitus
Syttyvä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Höyryt
voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Tämä seos ei aiheuta vaaraa ympäristölle. Ei tunnettuja tai
oletettavia ympäristövahinkoja normaaleissa käyttöolosuhteissa.
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2.2

Merkinnät
Vaaramerkinnät : Syttyvä
Sisältö : Sisältää CAS 80-56-8
Riskimerkintä : R 10 R 66 R 67 Turvallisuusmerkintä : S 2
S 46 S 51 S 29
ALPHA PINENE. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Syttyvää. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja
huimausta.
Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä
tämä pakkaus tai etiketti. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Ei saa tyhjentää viemäriin.

2.3

Muut vaarat
Muut vaarat, jotka eivät aiheuta luokitusta: Ei tiedossa

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
3.1
Aineet (**)
Pääaineosan / aineosan nimi
CAS-, EY- tai indeksinumero

Pitoisuus

Mitkään aineet eivät täytä REACH-asetuksen (EY) nro 1907/2006 lisäosan II osassa A annettuja ehtoja.
Ei sisällä lisäaineita, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan
terveydelle tai ympäristölle vaarallisiksi tai joille on määritetty työperäinen altistumisen raja-arvo tai PBT tai vPvB ja joista
tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa.
Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8. Aineita koskevat huomautukset, katso asetus (EY)
N:o 1272/2008, Liite VI.
3.2
Seokset (**)
Aineen nimi
CAS-, EY- tai
REACHPitoisuus
Luokitus
indeksinro
rekisteröintinro
ALPHA PINENE
CAS 80-56-8
50 <= x % <
GHS09, GHS07, GHS08, Dgr Xn,N
100
H:304-317-410
R: 10-43-50/53-65
KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET
4.1
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Altistuminen hengitysteitse :
Merkittävän hengitysaltistuksen sattuessa siirrä altistunut henkilö raittiiseen ilmaan. Pidä lämpimänä ja
liikkumattomana.
Roiskeet silmiin tai silmäkosketus:
Huuhdeltava huolellisesti puhtaalla vedellä 15 min silmäluomet auki levittäen.
Roiskeet iholla tai ihokosketus:
Riisuttava likaantunut vaatetus ja pestävä iho huolellisesti runsaalla saippualla ja vedellä tai tunnetulla
puhdistusaineella. Katso, ettei ainejäämiä ole jäänyt ihon ja vaatteiden, kellon, kenkien yms. väliin. Mikäli
altistunut ihon alue on laaja ja/tai iho on vahingoittunut, otettava yhteyttä lääkäriin tai vietävä potilas sairaalaan.
Nieleminen :
Mikäli ainetta on nielty pieniä määriä (alle suullinen), huuhdeltava suu vedellä ja otettava yhteyttä lääkäriin.
Hakeudu lääkärin hoitoon; näytä etiketti. Jos ainetta on nielty vahingossa, soita lääkärille selvittääksesi, onko
tarkkailu tai sairaalahoito tarpeen. Näytä etiketti.
4.2

Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
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4.3

Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei yhtään.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET
5.1
Sammutusaineet
Säilytettävä pakkaukset lähellä sammutinta, jotta estetään paineenalaisia pakkauksia räjähtämästä.
Tulipalon sattuessa käytä seuraavia menetelmiä/aineita : - vesisuihku tai -sumu - AFFF-lisäaineistettu (Aqueous
Film Forming Foam) vesi - halonkaasu - vaahto - monikäyttöinen ABC-pulveri - BC-pulveri - hiilidioksidi
(CO2) Estettävä sammutuksessa muodostuvan jäteveden pääsy viemäreihin tai vesistöön.
Tulipalon sattuessa älä käytä seuraavia menetelmiä/aineita : - vesiruisku
5.2

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalossa muodostuu usein paksu, musta savu. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle vaarallista.
Vältettävä savun hengittämistä. Tulipalon syttyessä voi muodostua seuraavia aineita : - hiilimonoksidi (CO)
- hiilidioksidi (CO2)

5.3

Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Sammutustöissä käytettävä paineilmahengityslaitetta.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
6.1
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Huomioi kohdissa 7 ja 8 olevat turvallisuusohjeet.
Muut kuin sammutukseen osallistuvat henkilöt
Seoksen sisältämien orgaanisten liuotinaineiden vuoksi sytytyslähteet on hävitettävä ja alue on tuuletettava.
Vältettävä höyryjen hengittämistä. Mikäli päästöt ovat suuria, evakuoi alue ja päästä ainoastaan koulutettua
henkilöstöä, jolla on suojavarusteet alueelle.
Sammutukseen osallistuvat henkilöt
Sammutukseen osallistuvat henkilöt varustetaan asianmukaisilla henkilökohtaisilla suojavarusteilla (katso osa 8).
6.2

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Imeytä roiskeet ja vuodot palamattomaan imeytysaineeseen kuten hiekka, maa, vermikuliitti, piimaa ja ja kokoa
talteen astioihin hävitystä varten.
Estettävä aineen pääsy viemäriin ja vesistöön.

6.3

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Suositellaan pesua pesuaineella, vältettävä liuottimien käyttöä.

6.4

Viittaukset muihin kohtiin
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI
7.1
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Pese aina kädet käsittelyn jälkeen. Riisu ja pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä. Varmistu
riittävästä ilmanvaihdosta etenkin suljetuissa tiloissa.
Tulipalon ehkäiseminen :
Käsiteltävä hyvin ilmastoidussa tilassa.
Höyryt ovat ilmaa raskaampia. Ne voivat levitä maan pinnalla ja muodostaa räjähtäviä seoksia joutuessaan
kosketuksiin ilman kanssa.
Estettävä helposti syttyvien tai räjähtävien pitoisuuksien muodostuminen ilmaan sekä altistumisraja-arvojen
ylittyminen.
Estettävä staattisen sähkön kertyminen huolehtimalla riittävästä maadoituksesta.
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Seokseen voi muodostua sähköstaattinen varaus : huolehdi aina asianmukaisesta maadoituksesta ennen
kaatamista. Käytä antistaattisia kenkiä ja vaatteita; lattioiden tulisi olla sähköäjohtavat.
Käytä seosta tiloissa, joissa ei ole avotulta tai muita sytytyslähteitä ja varmista, että sähkölaitteissa on
asianmukainen suojaus. Säilytettävä pakkaukset tiiviisti suljettuna ja erillään kuumuudesta, kipinöistä ja
avotulesta. Vältettävä kipinöivien työkalujen käyttöä. Tupakointi kielletty. Estettävä sivullisten pääsy.
Suositeltavat varusteet ja toimenpiteet :
Katso henkilösuojausta koskevat ohjeet osasta 8. Huomioi etiketin varoitusohjeet sekä teollisuuden yleiset
turvallisuusohjeet. Vältettävä höyryjen hengittämistä. Vältettävä höyryjen hengittämistä. Suoritettava kaikki
höyryä mahdollisesti kehittävät käyttösovellukset suljetussa laitteessa. Järjestettävä kohdeilmanpoisto
päästölähteelle sekä huolehdittava lisäksi hyvästä yleisilmanvaihdosta työtilassa. Avatut pakkaukset tulee sulkea
uudelleen huolellisesti ja säilyttää pystyasennossa.
Ehkäisevät laitteet ja toimenpiteet :
Tupakointi, syöminen ja juominen on kielletty seoksen käyttöpaikassa.

7.2

Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Säilytettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja viileässsä paikassa.

7.3

Erityinen loppukäyttö
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET
8.1
Valvontaa koskevat muuttujat
HTP-arvot
Altistusraja-arvoa ei tiedossa.
Muut raja-arvot
1332-58-7 Kaoliini
DNEL-arvot
DNEL/DMEL-arvoja ei saatavilla.
PNEC-arvot
PNEC-arvoja ei saatavilla.

8.2

Altistumisen ehkäiseminen
Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, jotka ovat puhtaita ja asianmukaisesti ylläpidettyjä. Säilytä
henkilökohtaiset suojavarusteet puhtaassa paikassa poissa työskentelyalueelta.
Älä koskaan syö, juo tai tupakoi käytön aikana. Riisu ja pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä.
Varmistu riittävästä ilmanvaihdosta etenkin suljetuissa tiloissa.
- Silmien/kasvojen suojaus
Vältettävä tuotteen joutumista silmiin. Käytettävä suojalaseja, jotka ovat suunniteltu suojaamaan nestemäiltä
roiskeilta. Ennen aineen käsittelyä on puettava standardin EN166 mukaiset suojalasit.
- Käsien suojaus
Käytä asianmukaisia suojakäsineitä, jotka kestävät kemikaaleja standardin EN374 vaatimusten mukaisesti.
Käsineet on valittava työpisteeseen käyttötarkoituksen ja käytön keston perusteella.
Suojakäsineet on valittava työpisteen vaatimusten mukaisesti : muut käsiteltävät kemikaalit, tarvittavat fyysiset
ominaisuudet (viilto-, puhkeamis- ja lämpökestävyys) ja tarvittava sorminäppäryys.
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Suositellut suojakäsineet : - Nitriilikumi (butadieeni-akryylinitriilikopolymeerikumi (NBR)) - PV A
(polyvinyylialkoholi) Suositellut ominaisuudet : - Vedenpitävät käsineet, jotka täyttävät standardin EN374
vaatimukset
- Kehon suojaus
Vältä ihokosketusta.
Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.
Soveltuva suojavaatetus :
Jos roiskeita on merkittävästi, käytä nestetiivistä suojavaatetta, joka suojaa kemiallisilta vaaroilta (tyyppi 3)
standardin EN14605 mukaisesti ihokosketuksen estämiseksi.
Roiskumisvaaran uhatessa käytä suojavaatetta, joka suojaa kemiallisilta vaaroilta (tyyppi 6) standardin EN13034
mukaisesti ihokosketuksen estämiseksi.
Henkilöstön käyttämät työvaatteet on pestävä säännöllisesti.
Tuotteen kanssa kosketuksissa ollut iho on pestävä.
- Hengityselinten suojaus
Vältä höyryjen hengittämistä. Käytä asianmukaista hengityssuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön.
Jos työntekijät altistuvat pitoisuuksille, jotka ylittävät työturvallisuusrajat, heidän on käytettävä asianmukaisia ja
hyväksyttyjä hengityssuojaimia.
Kaasu- ja höyrysuodatin/suodattimet (yhdistelmäsuodattimet), jotka täyttävät standardin EN14387 vaatimukset :
- A1 (ruskea)

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto

Pasta

Haju

Mieto. Ominainen.

Hajukynnys

Ei sovelleta

pH

Ei sovelleta

Sulamis- tai jäätymispiste

Määrittelemätön

Kiehumispiste ja kiehumisalue

100 C

Leimahduspiste

21°C <= Leimahduspiste <= 55°C

Haihtumisnopeus

Ei sovelleta

Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)

Ei sovelleta

Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja

Ei sovelleta

Höyrynpaine

ei määritetty.

Höyryntiheys

1.5g/cm3

Suhteellinen tiheys

0.75-0.85

Liukoisuus (liukoisuudet)

Ei liukene

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi

Ei sovelleta

Itsesyttymislämpötila

Ei sovelleta

Hajoamislämpötila

Ei sovelleta
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Viskositeetti

Ei sovelleta

Räjähtävyys

Ei sovelleta

Hapettavuus

Ei sovelleta

9.2 Muut tiedot
Ei sovelleta

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS
10.1
Reaktiivisuus
Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.
10.2
Kemiallinen stabiilisuus
Tämä seos on vakaa suositelluissa käsittely- ja varastointiolosuhteissa, jotka on kuvattu osassa 7.
10.3
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Korkeille lämpötiloille altistettaessa seoksesta voi vapautua haitallisia hajoamistuotteita, kuten hiilimonoksidia ja
dioksidia, huuruja ja typpioksidia.
10.4
Vältettävät olosuhteet
Laitteita, joista voi syntyä kipinöitä tai joissa on kuuma metallipinta (polttimet, hitsauslaitteet, uunit jne.) ei saa
säilyttää tuotteen läheisyydessä.
Vältä seuraavia : - sähköstaattisen varauksen muodostuminen. - lämmitys - lämpö - liekit ja kuumat pinnat
10.5

Yhteensopimattomat materiaalit
Pidä poissa seuraavista :
- palavat materiaalit

10.6

Vaaralliset hajoamistuotteet
Lämpöhajoamisen yhteydessä voi vapautua/muodostua seuraavia : - hiilimonoksidi (CO) - hiilidioksidi (CO2)

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT
11.1
Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
Seoksen liuotinaineiden höyryille altistuminen työturvallisuusrajan ylittävissä pitoisuuksissa voi aiheuttaa
terveyshaittoja, kuten limakalvojen ja hengityselinten ärsytystä sekä munuaisiin, maksaan ja keskushermostoon
kohdistuvia haittoja.
Oireita voivat olla päänsärky, puutumus, sekavuus, väsymys, lihasheikkous ja äärimmäisissä tapauksissa
tajuttomuus.
Toistuva tai pitkittynyt kosketus seoksen kanssa voi aiheuttaa ihon luonnollisen rasvan kuivumista, minkä
seurauksena muodostuu ei-allergista ihottumaa ja aineen absorptio ihon läpi.
Roiskeet silmiin voivat aiheuttaa ärsytystä ja hetkellisiä, palautuvia haittoja.
Seurauksena voi olla narkoottisia vaikutuksia, kuten uneliaisuus, narkoosi, alentunut vireystila, refleksien puute,
koordinaation puute tai huimaus.
Mahdollisia vaikutuksia ovat myös voimakas pääkipu tai pahoinvointi, arviointikyvyn heikkeneminen, pyörrytys,
ärtyneisyys, väsymys tai muistihäiriöt.
KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE
12.1
Myrkyllisyys
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Aineiden toksikologisia tietoja ei ole saatavana. Aineiden vesieliöitä koskevia toksikologisia tietoja ei ole
saatavana.
12.2

Pysyvyys ja hajoavuus
Ei tietoja saatavana.

12.3

Biokertyvyys
Ei tietoja saatavana.

12.4

Liikkuvuus maaperässä
Ei tietoja saatavana.

12.5

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei tietoja saatavana.

12.6

Muut haitalliset vaikutukset
Ei tietoja saatavana.

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
13.1
Jätteiden käsittelymenetelmät
Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön.
Jätteet : Jätteiden käsittely suoritetaan vaarantamatta ihmisten terveyttä, ympäristöä ja etenkin vesistöjä, ilmaa,
maaperää, kasveja tai eläimiä. Kierrättäkää tai hävittäkää voimassa olevien lakien mukaisesti jätteiden kerääjää
tai jätehuoltoyhtiötä käyttäen. Älkää saastuttako vettä tai maaperää jätteillä, älkää heittäkö niitä menemään.
Pilaantuneet pakkaukset : Tyhjentäkää pakkaus Säilyttäkää pakkauksen päällä olevat etiketit. Laittakaa ne
sovittuun jäteastiaan
KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT
14.1
YK-numero
- Luokitus : UN3175=KIINTEÄT AINEET tai kiinteiden aineiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), jotka
SISÄLTÄVÄT PALAVIA NESTEITÄ, N.O.S., leimahduspiste enintään 61 °C

14.2

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

UN3175
Noudatettava maantiekuljetuksissa ADR-, rautatiekuljetuksissa RID-, merikuljetuksissa IMDG- ja lentokuljetuksissa ICAO/IATA
määräyksiä (ADR 2011 - IMDG 2010 - ICAO/IATA 2011).

14.3

14.4

Kuljetuksen vaaraluokka
ADR/DIR Luokka:4.1 Vra:F1 Pack.gr.:II Lipuke: 4.1 EmS: 40 LQ 1kg Dispo: 216 274 EQ: E2 Kat.:2 Tunneli:E
IMDG Luokka 4.1
IATA Luokka 4.2- Luokitus : UN3175=KIINTEÄT AINEET tai kiinteiden aineiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet),
jotka SISÄLTÄVÄT PALAVIA NESTEITÄ, N.O.S., leimahduspiste enintään 61 °C

Pakkausryhmä
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14.5

Ympäristövaarat

14.6

Erityiset varotoimet käyttäjälle

14.7

Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 –sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
Luokitus : UN3175=KIINTEÄT AINEET tai kiinteiden aineiden seokset (kuten valmisteet ja jätteet), jotka
SISÄLTÄVÄT PALAVIA NESTEITÄ, N.O.S., leimahduspiste enintään 61 °C

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
15.1
Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö
EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH) Muut EU-määräykset Ei määritelty.

15.2

Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT
Koska käyttöolosuhteita ei ole tiedossamme, käyttöturvallisuustiedotteessa esiintyvät tiedot pohjautuvat tämänhetkiseen
tietämykseemme sekä kansallisiin määräyksiin.
Seosta ei saa käyttää muihin kuin osassa 1 kuvattuihin tarkoituksiin ilman ennalta pyydettyjä kirjallisia käsittelyohjeita.
Käyttäjän vastuulla on aina huolehtia, että noudatetaan paikallisia määräyksiä ja lainsäädäntöä.
Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tietoja on pidettävä kuvauksena seosta koskevista turvallisuusvaatimuksista eikä takuina
sen ominaisuuksista.

Muutokset edelliseen versioon
Ei
Lyhenteiden selitykset

ADR : Euroopan-laajuinen sopimus koskien vaarallisten aineiden kansainvälisiä maantiekuljetuksia.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods (vaarallisten aineiden kansainväliset merikuljetukset).
IATA : International Air Transport Association (kansainvälinen ilmakuljetusliitto). ICAO : International
Civil Aviation Organisation (kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö) RID : Säädökset koskien vaarallisten
aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia. WGK : Wassergefahrdungsklasse (vesistövaarallisuusluokka).
Tietolähteet
Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa
Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen II (EU) N:o 453/2010 mukaisesti.
Tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseen ja voimassaoleviin kansallisiin ja EU-säädöksiin. Käyttöturvallisuustiedote
antaa ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Sen tietoja ei tule käsittää takuuksi tuotteen teknisistä
ominaisuuksista.
Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista
Otsikko H-, EUH- ja R-merkinnöille, jotka on mainittu osassa 3 :
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H226 H304 H317 H336 H410 EUH066 R 10
R 43 R 50/53 R 65 R 66 R 67
Lyhenteet :
Syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. V oi aiheuttaa allergisen
ihoreaktion. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia
haittavaikutuksia. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Syttyvää. Ihokosketus voi aiheuttaa
herkistymistä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Haitallista: voi
aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Höyryt voivat aiheuttaa
uneliaisuutta ja huimausta.
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