
Pro Wick® Desoldering Braid

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotenimi

Pro Wick® Desoldering Braid

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi

Hätäpuhelinnumero (toiminta-
aika)

:

0.9mm / 1.4mm / 1.9mm / 2.5mm / 3.3mm / 4.9mm / 0.9mm / 1.4mm / 1.9mm /
2.5mm / 3.3mm / 4.9mm / 0.63mm / 4.9mm

Silmäkoot

Koodi 1801 / 1802 / 1803 / 1804 / 1805 / 1806 / 1808 / 1809 / 1810 / 1811 / 1812 /1813 /
1826 / 1828

Toimittaja/ Valmistaja

:

:

:

:

Aineen tai seoksen tunnistetiedot

Yhtiön/yrityksen tunnistetiedot

Tämän KTT:n vastuuhenkilön
sähköpostiosoite

:

ITW Contamination Control BV
Saffierlaan 5
2132 VZ  Hoofddorp
The Netherlands
Tel. +31 88 1307 400
Fax. +31 88 1307 499

Tunnistetut
käyttötarkoitukset

: Hieno punottu kuparijohto hartsijuoksutteen kanssa.

info@itw-cc.com

CHEMTREC International: +1(703) 527-3887

2. VAARAN YKSILÖINTI

Luokitus R43
N; R50

:

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 199/45/EY ja sen muutosten mukaan.
Nämä haitat liittyvät juotosten irrottamisessa syntyviin huuruihin eivätä punoksiin kuten myytynä.

:Terveysvaarat ihmiselle Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
:Ympäristövaarat Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

Luokitus asetuksen (EY) 1907/2006 (REACH) mukaan

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
Aine/valmiste Seos

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavissa, on lueteltu kohdassa 8.

:

CAS-
numero

% Numero Luokitus (REACH:n
mukaan)

Ainesosan nimi

[1] Aine, joka on luokiteltu terveydelle tai ympäristölle vaaralliseksi

[2] Aine, jolle on määritelty haitalliseksi tunnettu pitoisuus -arvo

Ei sisällä lisäaineita, jotka tavarantoimittajan tämänhetkisen tietämyksen mukaan ja soveltuvina pitoisuuksina luokitellaan terveydelle tai
ympäristölle vaarallisiksi ja joista tämän vuoksi pitäisi tässä osiossa ilmoittaa.

[3] PBT-aine

[4] vPvB-aine

Kupari 7440-50-8 >=90 231-159-6 N; R50 [1] [2]
Kolofoni 8050-09-7 1-5 232-475-7 R43 [1]

Punoksista käytössä vapautuneet huurut ovat haitallisia.  Tämä käyttöturvallisuustiedote on kirjoitettu näitä punoksiä käyttäville työntekijöille.
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Pro Wick® Desoldering Braid

Tietoja lääkärille Hoida oireita.  Ota yhteyttä myrkytyskeskukseen välittömästi jos suuria määriä on
nielty tai hengitetty.

:

4. ENSIAPUTOIMENPITEET

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

Silmäkosketus Huuhtele silmiä välittömästi runsaalla vedellä ainakin 20 minuutin ajan nostaen välillä
ylä- ja alaluomea.

Huuhtele suu vedellä.  Älä oksennuta ellei lääkintähenkilöstö kehota siihen.  Älä
koskaan anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta.

Huuhtele ihoa välittömästi ainakin 15 minuutin ajan runsaalla vedellä ja riisu
saastuneet vaatteet ja kengät, jos joudut kosketukseen aineen kanssa.
Siirrä altistunut henkilö raikkaaseen ilmaan.

Pese saastuneet vaatteet huolellisesti vedellä ennen riisumista tai käytä hansikkaita.

Ihokosketus

Hengitys

Nieleminen

:

:

:

:

Ensiavun antajien suojaus :

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä
paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella.  Palomiesten vaatteet
(kypärät, suojasaappaat ja -käsineet) jotka täyttävät euroopan standarding EN 469
takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.

Erityiset palomiesten
suojavarusteet

Käytä sellaista sammutusainetta, joka soveltuu ympäröiville tulipaloille.
Sammutusaineet

:

Ei tiedossa.
Sopivia :

Sopimattomia :

Erityiset altistumisvaarat Tämä aine on hyvin myrkyllinen vesieliöille.  Tämän aineen saastuttama
sammutusvesi on kerättävä talteen, ja sen pääsy vesistöön tai viemäriin on estettävä.

Palossa muodostuvia
vaarallisia hajoamistuotteita

Ei erityisiä tietoja.

:

:

Ympäristöön kohdistuvat
varotoimet

Henkilökohtaiset varotoimet

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

:

:

Pieni vuoto

Suuri vuoto :

:

Varusta kohde asianmukaisella ilmastoinnilla.  Käytettävä henkilökohtaisia
suojavarusteita (katso kohta 8).
Vettä saastuttava materiaali.  Suuret päästöt saattavat olla haitallisia ympäristölle.
Vaarallinen vesiympäristölle  Saattaa aiheuttaa pitkäkestoisia haittoja
vesiympäristössä.  Estä aineiden vuoto vesiympäristöön tai viemäristöön.

Imuroi tai lakaise materiaali ja pistä se erilliseen etiketillä varustettuun jätesäiliöön.
Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi
Estä pääsy viemäriverkkoon, vesistöihin, kellareihin tai suljetuille alueille.  Imuroi tai
lakaise materiaali ja pistä se erilliseen etiketillä varustettuun jätesäiliöön.  Käytä
jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi  Huom: Yhteystiedot hätätilanteissa
käyvät ilmi luvusta 1 ja jätteiden hävittäminen luvusta 13.

Siivoamismenetelmät

Käsittely

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

Varastointi

Pakkausmateriaalit

Säilytettävä paikallisten säännösten mukaisesti.  Varastoi alkuperäissäiliössä
suojattuna suoralta auringonvalolta kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa,
poissa epäyhteensopivista materiaaleista (katso kohta 10) ja ruuasta ja juomasta.
Pidä astia tiivisti suljettuna, kunnes sisältöä käytetään.  Avatut säiliöt on suljettava
huolellisesti uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi.  Tuotteen
säilyttäminen merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty.  Käytettävä sopivaa
säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.

:

:

Suositellaan : Käytä alkuperäistä pakkausta.

Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8).  Syöminen, juominen ja
tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään, varastoidaan tai
jalostetaan.  Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen syömistä, juomista ja
tupakointia.  Henkilö jolla on todettu olevan ihon herkistymisongelmia tai astma,
allergiaa tai krooninen tai uusiutuva hengityselinsairaus, ei saisi työskennellä missään
prosessissa jossa tätä tuotetta käytetään.  Varo saamasta silmiin tai iholle tai
vaatteisiin.  Älä nauti.  Älä päästä tuotetta ympäristöön.  Huolehdi riittävästä
ilmanvaihdosta.   Käytä asianmukaista hengityssuojainta, kun ilmastointi on
riittämätön.  Tyhjät säiliät sisältävät tuotejäämiä ja voivat olla vaarallisia.

 

2/6



Pro Wick® Desoldering Braid

Ainesosan nimi HTP-arvot

Suositeltavat
tarkkailumenetelmät

Altistumisen raja-arvot

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖN SUOJAIMET

:

Työperäisen altistumisen
ehkäiseminen

:

Altistumisen ehkäiseminen

Hygieniatoimenpiteet :

Kupari Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 7/2009).
  HTP-arvot 8 h: 1 mg/m³, (laskettuna Cu:nä) 8 tuntia. Olomuoto: Huuru

Mikäli tämä tuote sisältää ainesosia, joille on säädetty altistusraja, saatetaan tarvita
henkilökohtaista, työpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa ilmanvaihdon
ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai hengityksensuojalaitteiden tarpeen
selvittämiseksi.

Varmista, että silmien huuhtelupaikat on silmäpesuasema ja turvasuihkut.  Pese
kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn jälkeen,
ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi.

Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta.   Käytä prosessikotelointia, paikallista
poistoilmanvaihtoa tai muuta teknistä kontrollia, jotta työntekijöiden altistus ilman
epäpuhtauksille pysyy alle kaikkien suositeltujen tai lakisääteisten altistumisrajojen
alapuolella.

Hengitykseen liittyvä Hengityssuojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai odotetut
altistumistasot, tuotteen vaarallisuus ja valitun hengityssuojaimen turvalliset
käyttörajat.

Silmiensuojainta on käytettävä, jos altistuminen on todennäköistä.  Suositus:
Suojalasit sivusuojilla.
Kehon henkilökohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan työn ja riskien
mukaisesti. Asiantuntijan on hyväksyttävä suojain ennen tämän tuotteen käyttöä.

Silmät

Iho

:

:

:

Kemikaalin kestäviä, läpäisemättömiä hyväksytyn standardin vaatimukset täyttäviä
käsineitä on käytettävä aina kemiallisia tuotteita käytettäessä, jos riskiarviointi osoittaa
tämän olevan tarpeellista.

Kädet :

Ympäristöaltistumisen
ehkäiseminen

: Tuuletuksesta tai työprosessin välineistä lähtevät päästöt tulisi tarkistaa sen
varmistamiseksi, että ne ovat ympäristönsuojelulainsäädännön rajoissa.

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET
Yleiset tiedot

Ulkonäkö

Olomuoto Kiinteä. [Hartsilla pinnoitettu kuparipunos.]
UseitaVäri

:

:

Vaaralliset hajoamistuotteet

Vältettävät olosuhteet Ei erityisiä tietoja.

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitäisi syntyä.

Tuote on stabiili.Kemiallinen stabiilisuus

Reaktiivista tai yhteensopimatonta seuraavien aineiden kanssa: hapettavat materiaalit
ja happojen.

:

:

:

Vältettävät materiaalit :

Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

: Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

Ei saatavilla.

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Hengitys : Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.:Nieleminen

Toksikokinetiikka

Imeytyminen :

Jakautuminen : Sisältää materiaalia, joka saattaa vaurioittaa seuraavia elimiä: munuaiset, keuhkot,
maksa, vatsa/suolistokanava, ylemmät hengitystiet, iho, silmät.

Aineenvaihdunta : Ei saatavilla.
Poistuminen : Ei saatavilla.
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Pro Wick® Desoldering Braid

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Ihokosketus : Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.:Silmäkosketus

Jos aineelle on kerran herkistynyt, pienetkin altistustasot voivat aiheuttaa vakavan
allergisen reaktion seuraavilla altistuskerroilla.

Krooniset vaikutukset :

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.Syöpää aiheuttava :

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.Perimää vaurioittava :

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.Teratogeenisyys :

Välitön myrkyllisyys

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Annos Altistus

Kehitysvaikutukset : Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.
Hedelmällisyysvaikutukset : Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

Iho

Nieleminen

Hengitys Ei erityisiä tietoja.
Ei erityisiä tietoja.
Haitallisia oireita saattavat olla esimerkiksi seuraavat:
ärsytys
punoitus

:

:

:

Silmät : Ei erityisiä tietoja.

Kolofoni LD50 Suun kautta Rotta 7600 mg/kg -

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

Muut haitalliset vaikutukset : Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ekotoksisuus vedessä

Kupari Akuutti EC50 0.04 mg/L Merivesi Levät - Ulva pertusa 96 tuntia
Akuutti EC50 0.1 ppm Merivesi Vesikasvit - Macrocystis pyrifera - Nuori 4 päivää
Akuutti EC50 4.1 ug/L Raikas vesi Äyriäiset - Simocephalus vetulus - Nuori

(linnunpoikanen, vastakuoriutunut,
vastavieroitettu) - <48 tuntia

48 tuntia

Akuutti EC50 1 ug/L Raikas vesi Vesikirppu - Ceriodaphnia dubia - Nuori
(linnunpoikanen, vastakuoriutunut,
vastavieroitettu) - <24 tuntia

48 tuntia

Akuutti IC50 13 ug/L Raikas vesi Levät - Pseudokirchneriella subcapitata -
Eksponentiaalinen kasvuvaihe

72 tuntia

Akuutti LC50 9.4 ug/L Raikas vesi Kalat - Pimephales promelas - Nuori
(linnunpoikanen, vastakuoriutunut,
vastavieroitettu) - <1 kuukautta

96 tuntia

Krooninen NOEC 7.43 ug/L Raikas vesi Kalat - Salmo trutta - Epäkypsä - 14 cm -
26.3 g

4 päivää

Tuotteen/ainesosan nimi LajiTulos Altistus

Ekotoksisuus : Erittäin myrkyllistä vesieliöille.  Vettä saastuttava materiaali.  Suuret päästöt saattavat
olla haitallisia ympäristölle.

PBT : Ei oleellinen.
vPvB : Ei oleellinen.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
Jätteen tuottoa on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.  Merkittäviä
määriä tuotejätettä ei tule hävittää viemärin kautta mutta tulee käsitellä
jätevedenkäsittelylaitoksessa.  Käytä ylimääräisten ja kierrätyskelvottomien tuotteiden
hävittämisessä valtuutettua jätehuoltoyritystä.  Tämän tuotteen, liuosten ja
mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on aina noudatettava ympäristö- ja
jätelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia.  Pakkausmateriaalijäte
tulisi kierrättää.  Polttamista tai kaatopaikalle hävittämistä tulee harkita ainoastaan
silloin kun kierrätys ei ole mahdollista.  Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä
turvallisesti.  Tyhjiä säiliöitä, joita ei ole puhdistettu tai huuhdeltu, tulee käsitellä
huolellisuutta noudattaen.  Tyhjät säiliöt tai säilytyspussit voivat sisältää tuotejäämiä.
Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja
viemäreihin.

:Hävitysmenetelmät
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13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT
Tuotteen luokitus voi täyttää ongelmajätteen kriteerit.Ongelmajäte :

ADR/RID-luokka

Kansainväliset kuljetusmääräykset

YMPÄRISTÖLLE
HAITALLINEN AINE,
KIINTEÄ AINE,
TYPPIOKSIDEJA (Kupari)

9 III        

IMDG-luokka YMPÄRISTÖLLE
HAITALLINEN AINE,
KIINTEÄ AINE,
TYPPIOKSIDEJA (Kupari).
Merta saastuttava aine
(Kupari)

9 III        

       

YMPÄRISTÖLLE
HAITALLINEN AINE,
KIINTEÄ AINE,
TYPPIOKSIDEJA (Kupari)

UN3077IATA-luokka
       

       

9

14. KULJETUSTIEDOT

9YMPÄRISTÖLLE
HAITALLINEN AINE,
KIINTEÄ AINE,
TYPPIOKSIDEJA (Kupari)

III        UN3077

Kemikaaleja
koskevat
määräykset

YK-numero Oikea tekninen nimi Luokat PG* Etiketti

III

UN3077

UN3077

ADN/ADNR-
luokka

PG* : Pakkausryhmä

Lisätietoja

Tunnelikoodi
(E)

-

-

-

Poikkeuksia voi soveltua ylläolevaan luokitukseen.

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

    

S-lausekkeet S24- Varottava kemikaalin joutumista iholle.
S37- Käytettävä sopivia suojakäsineitä.
S61- Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

R43- Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R50- Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

Varoitusmerkki tai -merkit

R -lausekkeet

EU-määräykset

Sisältää

:

:

:

:

Käyttötarkoitus Teolliset sovellukset.:

Ärsyttävä, Ympäristölle vaarallinen

Kolofoni

Euroopan Unionin luettelo : Kaikki aineet on joko luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.

Luokitus ja merkinnät on määritetty EU-direktiivien 67/548/EEC ja 1999/45/EY (ja niihin tehtyjen muutosten) mukaisesti ja tuotteen
käyttötarkoitus huomioon ottaen.

Mustan listan kemikaalit : Ei luetteloitu
Ensisijaisen listan
kemikaalit

: Ei luetteloitu

Luokitus ja merkintä asetuksen (EY) 1907/2006 (REACH) mukaan

Xi, N
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15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
Yhdistetty saastumisen
estämis- ja valvontalista
(IPPC) - Ilma

: Lueteltu

Yhdistetty saastumisen
estämis- ja valvontalista
(IPPC) - Vesi

: Lueteltu

Sopimus kemiallisista aseista
Luettelo I Kemikaalit

: Ei luetteloitu

Sopimus kemiallisista aseista
Luettelo II Kemikaalit

: Ei luetteloitu

Sopimus kemiallisista aseista
Luettelo III Kemikaalit

: Ei luetteloitu

Kansainväliset määräykset

16. MUUT TIEDOT
R43- Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
R50- Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

:Kohdissa 2 ja 3 mainittujen
R-lausekkeiden koko teksti  -
Suomi

N - Ympäristölle vaarallinen:Kohdissa 2 ja 3 mainittujen
luokitusten koko teksti  -
Suomi

Julkaisutiedot

Huomautus lukijalle
Tietojemme mukaan tässä olevat tiedot ovat tarkkoja.  Yllä mainittu toimittaja tytäryhtiöineen ei kuitenkaan ota mitään vastuuta tässä olevien
tietojen tarkkuudesta tai täydellisyydestä.  Lopullinen päätös kunkin aineen sopivuudesta on täysin käyttäjän omalla vastuulla.
Kaikkiin aineisiin saattaa liittyä tuntemattomia vaaroja ja niitä on sen vuoksi käytettävä varoen.  Vaikka näissä ohjeissa on kuvattu tiettyjä
vaaratekijöitä, emme voi taata, että ne olisivat ainoat olemassa olevat vaaratekijät.

Julkaisupäivä
(dd/mm/yyyy)

: 01/02/2011

Edellinen päiväys : 15/11/2009
Versio : 2
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