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KÄYTTÖTURVATIEDOTE!
ANCCI 5 LEIKKUUNESTE

Tarkistettu 19.11.2013

1. TUOTTEEN TUNNISTETIEDOT, VALMISTAJA JA TOIMITTAJA

!

Tuotenimi

!

Valmistaja/toimittaja

!

ANC – Erikoisleikkuuneste ANCCI-5
alumiinintyöstöön
ANC Oy
Kuparhanantie 27
21230 Lemu
Puh. 0207 120 120 anc@anc.fi
Y-tunnus: 0891113-2

2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

!

Kuvaus
Kasviöljypohjainen seos, jossa lisäaineita, vettä ja alkanolaminiineja.

!

Mahdollisesti vaaralliset aineosat
Hiilihappo, amiinisuola 3-5%. Vaarallisia ainesosia ei ole havaittu.

!

R-lausekkeen selostus
52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä

!

3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

!

Tietoa erityisistä ihmistä ja ympäristöä koskevista vaaroista:
Ei erityistä vaaraa terveydelle mikäli käytetään ohjeiden mukaisesti. Ei ole luokiteltu
vaaralliseksi aineeksi.

!

4. ENSIAPUOHJEET

!

Tuotteen hengitystapauksessa:
Ei vaaraa hengitystapauksessa. Tarvittaessa raitista ilmaa, jos oireita.

!

Ihokontakti:
Pestään vedellä ja saippualla.

!

Silmäkontakti:
Huuhdellaan runsaalla vedellä. Tarvittaessa lääkärintarkastus.

!

Nielaisu:
Yhteys lääkäriin, mikäli oireita. Ei saa oksennuttaa.

!
!
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5. OHJEET TULIPALON VARALTA

!

Sopiva sammutusaine:
CO2, vaahto, vesi

!

Turvallisuussyistä epäsopivia sammutusaineita:
Ei epäsopivia sammutusaineita. Korkeapainesuutin voi levittää palavaa ainetta.

!

Erityisiä materiaalin aiheuttamia vaaroja, palamistuotteet tai aiheutuvat kaasut:
Ei erityisiä vaaroja.

!

Suojeluvälineet:
Ei erityisiä suojavälineitä.

!

Mahdollisia palotuotteita:
Hiilimonoksidi (CO)
Typpimonoksidi (NOx)

!

6. OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI

!

Ihmisiin liittyvät turvatoimenpiteet:
Silmät ja iho suojattava tarvittaessa.

!

Ympäristön suojelemista koskevat toimenpiteet:
Ei erityisiä toimenpiteitä.

!

Siivous/keräys toimenpiteet:
Imeytetään sopivaan materiaaliin.

!

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

!

Tietoa turvallisesta käsittelystä:
Ei erityisiä toimenpiteitä.

!

Tietoa varastoinnista yleisessä varastotilassa:
Lämmin varasto + 20° C

!

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN/HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET

!

Lisätietoa teknisten järjestelmien suunnittelusta:
Ei lisätietoja; katso kohta 7

!
Henkilökohtaiset suojavälineet
!

Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Ei erityisiä suoja- ja hygieniatoimenpiteitä.
Hengitysvälineet:
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Ei erityisiä hengityssuojaimia.

!

Käsien suojelu:
Käytetään sopiva nitriilikumisuojakäsineitä,. Vältettävä turhaa ihokontaktia.

!

Silmien suojaaminen:
Tarvittaessa suojalasit.

!

Vartalon suojaaminen:
Tarvittaessa suojavaatetus.

!

9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

!
Yleiset tiedot
!
Muoto:
Neste

!

Väri:
Keltainen

!

Haju:
Mieto

!

pH-arvo:
9,2 (20 g/l) (20°C)

!
Olotilan muutos
!

Sulamispiste/sulamisväli:
Ei määritetty

!

Kiehumispiste/kiehumisväli:
Ei määritelty

!

Leimahduspiste:
Ei määritelty

!

Suhteellinen tiheys:
1,1 g / cm3 (20°C)

!

Itsesyttyvyys:
Tuote ei ole itsesyttyvää

!

Räjähdysvaara:
Tuote ei ole räjähtävää

!

Vesiliukoisuus / sekoittuvuus veden kanssa:
Vesiliukoinen

!
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10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

!

Vaarallisia hajoamistuotteita:
Ei tunnettuja vaarallisia hajoamistuotteita.

!
Vältettävä voimakkaasti hapettavia aineita.
!
11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

!

Välitön myrkyllisyys:
Ei ole myrkyllinen

!

Pääasiallinen ärsytysreaktio
Iholle:
Ei ärsytä iholla

!

Silmälle:
ei ärsytä jos joutuu silmään

!

Herkistyminen:
Ei herkistymistä

!

Käytettäessä tuotetta tarkoituksenmukaisesti, tuotteesta ei koidu vaaraa käyttäjälle tai
ympäristölle. Tuotetta ei ole luokiteltu ärsyttäväksi aineeksi. Pitkäaikaisessa ihokontaktissa
ärsytysvaivat voivat kuitenkin olla mahdollisia.

!

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

!

Biologinen hajoavuus:
Ei täydellisesti biohajoava.

!

Kertyvyys eliöihin:
Ei aiheuta vaaraa.

!

Kulkeutuminen ympäristössä:
Ei aiheuta vaaraa.

!

Myrkyllisyys eliöille:
Ei ole myrkyllinen eliöille.

!

Myrkyllisen vesieliöille:
Ei ole myrkyllinen vesieliöille < 100 mg/L, kalat.

!

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

!

Suositus:
Hävitetään paikallisten jätehuoltoviranomaisten hyväksymällä tavalla. Ei saa päästää
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viemäriin.

!

Maakuljetus ADR / RID (ulkomaan kauppa)
ADR / RID – GGVS / E Luokka:
------

!

Merikuljetus IMDG:
IMDG Luokka:
Merisaaste:

------

!

Ei

Ilmakuljetus ICAO – TI ja IATA – DGR:
ICAO / IATA Luokka:
———

!

14. KULJETUSTIEDOT

!

Etiketin vaaraa osoittavat aineosat:
Etiketissä ei ole ilmoitettu vaaraa osoittavia aineosia

!

Turvallisuusilmaukset:
Ei turvallisuusilmauksia

!

Tiettyjen valmisteiden erityinen nimeäminen:
Ei erityisiä nimeämisiä

!

16. MUUT TIEDOT

!

Nämä tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme. Ne eivät silti muodosta takuuta
mistään tuotteelle ominaisista ominaisuuksista, eivätkä muodosta laillisesti voimassa
olevaa sitovaa suhdetta.

!

Sanallisesti ilmoitettuna:
Sanallisesti ilmoitettuna tuote on metallintyöstöneste

!

Käyttöohjeet:
Käytetään 5 % vesiemulsiona

!

Astiakoot:
5 litran, 20 litran ja 200 litran astioissa

!

15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

!

Tämä käyttöturvallisuustiedote on seuraavien direktiivien / asetusten mukainen
• 67/548/ETY ja 2004/73/EG (vaaralliset aineet)
1999/45/EY ja 2001/59/EY (vaaralliset valmisteet); TRGS 200 (Saksa )
• 91/155/EC ja 2001/58/EY (käyttöturvallisuustiedotteen) TRGS 220 (Saksa)
• CONCAWE-nro 01/53 luokitusta ja merkintöjä öljytuotteiden aineiden mukaan EU: n
vaarallisten aineiden direktiivin.

!
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Tämä tiedote perustuu tämänhetkisiin tietoihin ja on tarkoitettu vastaamaan tuotteen
varten terveys-, turvallisuus- ja ympäristökysymyksiin. Tämän vuoksi sitä ei tule tulkita
takuuna mistään erityisestä tuotteen ominaisuudesta. Tuote on tarkoitettu vain
kaupalliseen / teolliseen jalostukseen tai sovellukseen.
Hätätapauksissa
Myrkytystietokeskus, HYKS, 00230 Helsinki

!

Hätänumero
09 471 977 tai 09 4711 (vaihde)
Käännetty englanninkielisestä lähteestä.

