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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 
 

1.1. Tuotetunniste 
Tuotteen ryhmittely : Seokset 
Kauppanimi : ONA SPRAY 
 

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

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut käytöt 
Pääasiallinen käyttökategoria : Teollisuuskäyttöön, Ammattikäyttöön, Kulutuskäyttöön 
Aineen/seoksen käyttö : Hajun Neutralisoija 
 

1.2.2. Käytöt, joita ei suositella 
Muita tietoja ei ole saatavissa 
1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 

Toimittaja 
Odorchem Manufacturing Corp. 
Unit #1 – 9790 190th St. 
Surrey, BC V4N 3M9 
T +1 604 942 7880, +1 877 386 5000 - F +1 604 608 2980 
info@odorchem.com - http://www.odorchem.com/ 

Jakelija 
Mariner Packaging Co. Ltd. 
Unit 2 Omega Buisiness Park, Estate Road 6, South Humberside 
Industrial Estate 
DN31 2TG Grimsby - United Kingdom 
T 44 1472 242 244 
www.easy-grow.co.uk 

  

 

1.4. Hätäpuhelinnumero 
Muita tietoja ei ole saatavissa 
 
 

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 
 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus 

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisestiSeokset/Aineet: SDS EU 2015: Asetuksen (EU) 2015/830 (REACH-asetuksen liite 
II) mukaisesti 
Ei luokiteltu 
 

 
 

 
  

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset 
Muita tietoja ei ole saatavissa 
 

 

2.2. Merkinnät 

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti Näytettävät lisämerkinnätNäytettävät ylimääräiset luokittelut  
Turvalausekkeet (CLP) : P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa 
EUH-lausekkeet : EUH208 - Sisältää Terpeenejä ja terpenoideja (65996-98-7), Citrus aurantium dulcis (orange) 

peel oil (8008-57-9), Pinus palustris leaf extract (oil) (8002-09-3). Voi aiheuttaa allergisen 
reaktion 

 
 
 
 

 

2.3. Muut vaarat 
Muut vaarat, jotka eivät vaikuta luokitukseen : Voi aiheuttaa yliherkkyyttä joutuessaan iholle. 
PBT: ei vielä arvioitu 
cPvB: ei vielä arvioitu 
 

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 
 

3.1. Aineet 
Ei sovellettavissa 
 

 

3.2. Seokset 
 
 
 

 

Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o 
1272/2008 [CLP] mukaisesti 

Terpeenit ja terpenoidit 
 

(CAS-nro) 65996-98-7 
(EY-nro) 266-034-5 

< 1 Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 

Citrus aurantium dulcis (orange) peel oil 
 

(CAS-nro) 8008-57-9 < 1 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 
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Pinus palustris leaf extract (oil) 
 

(CAS-nro) 8002-09-3 < 1 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 

 
 
 
 

H-lausekkeet sanallisina: ks. kohta 16 
  
 

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 
 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 
Ensiaputoimenpiteet, yleiset : Pahoinvointia tunnettaessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä mikäli 

mahdollista). Älä koskaan anna tajuttomalle henkilölle mitään suun kautta. 
Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Pahoinvointia tunnettaessa on 

hakeuduttava lääkärin hoitoon. 
Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut 
iholle 

: Pese iho runsaalla vedellä. Riisu saastunut vaatetus. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: 
Hakeudu lääkäriin. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut 
silmään 

: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. 
Jatka huuhtomista. Mene ärsytyksen jatkuessa silmälääkäriin. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. Juota runsaasti vettä. Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee 
pahoinvointia. 

 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 
Oireet/vammat ihokosketuksen seurauksena : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 
 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 
Hoida oireen mukaan. 

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 
 

5.1. Sammutusaineet 
Soveltuvat sammutusaineet : Kuiva jauhe. Vesisuihku. Vaahto. 
Soveltumattomat sammutusaineet : Älä käytä voimakasta vesisuihkua. 
 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 
Palovaara : Ei syttyvä. 
Räjähdysvaara : Saattaa lämpöhajota yhteydessä liekkeihin tai punahehkuisiin metallipintoihin, tuottaen 

myrkyllisiä ja syövyttäviä tuotteita  
Reaktiivisuus tulipalossa : Saattaa lämpöhajota yhteydessä liekkeihin tai punahehkuisiin metallipintoihin, tuottaen 

myrkyllisiä ja syövyttäviä tuotteita  
Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Hiilidioksidi. Hiilimonoksidi. 
 

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet 
Palontorjuntaa koskevat ohjeet : Älä päästä sammutusvettä ympäristöön. Jäähdytä altistuneita säiliöitä vesisuihkulla tai -

sumulla. 
Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Älä ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Täydellinen suojavaatetus. Erillinen 

kannettava hengityslaite. 

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 
 

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 
Yleiset toimenpiteet : Imeytä valumat materiaalivahinkojen estämiseksi. 

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilökunta 
Hätätoimenpiteet : Evakuoi ylimääräinen henkilöstö. 

6.1.2. Pelastushenkilökunta 
Suojaimet : Älä ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. 
Hätätoimenpiteet : Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti. Tuuleta alue. 
 

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 
Estä pääsy viemäreihin ja vesistöön. Ilmoita viranomaisille, jos nestettä pääsee viemäriin tai vesistöön. Vältettävä päästämistä ympäristöön. 
 

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 
Suojarakenteet : Valumat on kerättävä. 
Puhdistusmenetelmät : Imeytä valunut neste imukykyiseen materiaaliin. Tämä materiaali ja sen pakkaus on hävitettävä 

turvallisella tavalla ja paikallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Muut tiedot : Hävitä aineet tai kiinteät jäämät valtuutetussa paikassa. 
 

6.4. Viittaukset muihin kohtiin 
(Katso kohta/kohdat: 
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KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 
 

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet : Vältä aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Älä hengitä höyryjä. Varmista, että tilassa 

on kohdepoisto tai yleisilmanvaihto. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. 
Hygieniatoimenpiteet : Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese aina kätesi käsiteltyäsi 

tätä tuotetta. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. 
 

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 
Tekniset toimenpiteet : Noudata voimassa olevia määräyksiä. Varmista, että tilassa on kohdepoisto tai 

yleisilmanvaihto. 
Varastointiolosuhteet : Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Säilytä 

alkuperäispakkauksessa. 
Yhteensopimattomat tuotteet : Vahvat emäkset. Vahvat hapot. 
Yhteensopimattomat materiaalit : Syttymislähteet. Suora auringonvalo. 
Varastointialue : Suojattava lämmöltä. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
Erityiset pakkausta koskevat määräykset : Säilytä alkuperäispakkauksessa. Varastoi suljettuna. 
 

7.3. Erityinen loppukäyttö 
Muita tietoja ei ole saatavissa 

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 
 

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat 
Muita tietoja ei ole saatavissa 
 
 
 
 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen 

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: 

Varmista hyvä ilmanvaihto työpisteessä. 

Henkilökohtaiset suojaimet: 

Vältä kaikkea tarpeetonta altistumista. 
 
 

Käsien suojaus: 

Suojakäsineet 
 

Silmien suojaus: 

Suojalasit 
 
 

Ihon suojaus: 

Käytä sopivaa suojavaatetusta 
  

Hengityksensuojain: 

Käytä hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittämätön 
  

    

Muut tiedot: 

Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. 
 

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
 

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 
Olomuoto : Neste 

  

Väri : Valkoinen, Luonnonvalkoinen, Beige. 
  

Haju : Ominainen tuoksu. 
  

Hajukynnys : Tietoja ei saatavilla 
  

pH : ≤ 8 
  

Suhteellinen haihtumisnopeus 
(butyyliasetaattiin=1) 

: Tietoja ei saatavilla 
  

Sulamispiste : Tietoja ei saatavilla 
  

Jähmettymis-/jäätymispiste : Tietoja ei saatavilla 
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Kiehumispiste : Tietoja ei saatavilla 
  

Leimahduspiste : Tietoja ei saatavilla 
  

Itsesyttymislämpötila : Tietoja ei saatavilla 
  

Hajoamislämpötila : Tietoja ei saatavilla 
  

Syttyvyys (kiinteä, kaasu) : Ei syttyvä 
  

Höyrynpaine : Tietoja ei saatavilla 
  

Suhteellinen höyryntiheys 20 °C:n lämpötilassa : Tietoja ei saatavilla 
  

Suhteellinen tiheys : 1 
  

Liukoisuus : Liukenee veteen. 
  

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi : Tietoja ei saatavilla 
  

Viskositeetti, kinemaattinen : Tietoja ei saatavilla 
  

Viskositeetti, dynaaminen : Tietoja ei saatavilla 
  

Räjähtävät ominaisuudet : Ei räjähtävä. 
  

Hapettavat ominaisuudet : Ei hapettava. 
  

Räjähdysraja-arvot : Tietoja ei saatavilla 
  

 

9.2. Muut tiedot 
Muita tietoja ei ole saatavissa 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 
 

10.1. Reaktiivisuus 
Tuote on ei-reaktiivinen normaaleissa käyttö-, varasto- ja kuljetusolosuhteissa. 
 

10.2. Kemiallinen stabiilisuus 
Vakaa normaaliolosuhteissa. 
 

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 
Ks. osa 10.1 Reaktiivisuus. 
 

10.4. Vältettävät olosuhteet 
Suora auringonvalo. Äärimmäisen korkeat tai matalat lämpötilat. 
 

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 
Vahvat hapot. Vahvat emäkset. 
 

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet 
Ei todennäköisesti muodosta vaarallisia hajoamistuotteita normaaleissa säilytys- ja käyttöolosuhteissa. 
 

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 
 

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 
Välitön myrkyllisyys : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) 
 

 
 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) 
pH: ≤ 8 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) 
pH: ≤ 8 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Ei luokiteltu (Tiedot ovat luotettavia, mutta eivät riittäviä luokituksen tekemistä varten) 
Lisätiedot : Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion 
Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) 
Karsinogeenisuus (syöpää aiheuttavat 
vaikutukset) 

: Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) 

 

 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) 
Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) 
 

 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva 
altistuminen 

: Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) 

 

 

Aspiraatiovaara : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) 
 

  
 
 

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 
 

12.1. Myrkyllisyys 
Ympäristövaikutukset - yleiset : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 
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12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 

ONA SPRAY  
Pysyvyys ja hajoavuus Suurin osa tuotteen orgaanisista komponenteista on nopeasti biohajoavia. Kaikki tuotteen 

komponentit ovat luontaisesti biohajoavia. 
 

 

12.3. Biokertyvyys 

ONA SPRAY  
Biokertyvyys Ei oleteta biokertyvän. 

 
 

12.4. Liikkuvuus maaperässä 

ONA SPRAY  
Ympäristövaikutukset - maaperä Vahinkovuoto voi työntyöä maaperään ja pohjaveteen. Tämän ei kuitenkaan oleteta 

aiheuttavan ekologisia haittavaikutuksia. 
 

 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 

ONA SPRAY  
PBT: ei vielä arvioitu 
cPvB: ei vielä arvioitu 

 

Ainesosa  
 (65996-98-7) PBT: ei vielä arvioitu  

cPvB: ei vielä arvioitu 
 

 

12.6. Muut haitalliset vaikutukset 
Lisätiedot : Vältettävä päästämistä ympäristöön 

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 
 

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät 
Alueellinen lainsäädäntö (jätteet) : Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti. 
Jätteiden käsittelymenetelmät : Sisältö/astia hävitettävä luvan saaneen jätteenkäsittelijän lajitteluohjeiden mukaisesti. 
Jätteen käsittelyä koskevat suositukset : Vältettävä päästämistä ympäristöön. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. Hävitä 

turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia määräyksiä noudattaen. 
Ekologia - jätemateriaalit : Vältettävä päästämistä ympäristöön. 

KOHTA 14: Kuljetustiedot 
 

määräysten mukaisesti ADN / ADR / IATA / IMDG / RID 
 
 
 

14.1. YK-numero 
YK-nro (ADR) : Ei säädelty 
YK-nro (IMDG) : Ei säädelty 
YK-nro (IATA) : Ei säädelty 
YK-nro (ADN) : Ei säädelty 
YK-nro (RID) : Ei säädelty 
 

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (ADR) : Ei säädelty 
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (IMDG) : Ei säädelty 
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (IATA) : Ei säädelty 
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (ADN) : Ei säädelty 
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (RID) : Ei säädelty 
 

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka 
ADR   
Kuljetuksen vaaraluokka (ADR) : Ei säädelty 
   
IMDG   
Kuljetuksen vaaraluokka (IMDG) : Ei säädelty 
   
IATA   
Kuljetuksen vaaraluokka (IATA) : Ei säädelty 
   
ADN   
Kuljetuksen vaaraluokka (ADN) : Ei säädelty 
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RID   
Kuljetuksen vaaraluokka (RID) : Ei säädelty 
 

14.4. Pakkausryhmä 
Pakkausryhmä (ADR) : Ei säädelty 
Pakkausryhmä (IMDG) : Ei säädelty 
Pakkausryhmä (IATA) : Ei säädelty 
Pakkausryhmä (ADN) : Ei säädelty 
Pakkausryhmä (RID) : Ei säädelty 
 

14.5. Ympäristövaarat 
Ympäristölle vaarallinen : Ei 
Merta saastuttava aine : Ei 
Muut tiedot : Muita tietoja ei ole saatavissa 
 

    
14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle 

- Maakuljetus 
  

Ei säädelty 

- Merikuljetukset 
  

Ei säädelty 

- Ilmakuljetus 
  

Ei säädelty 

- Jokikuljetukset 
  

Ei säädelty 

- Rautatiekuljetus 
  

Ei säädelty 
 

14.7. Kuljetus irtolastina MARPOL -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti 
Ei sovellettavissa 

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 
 

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

15.1.1. EU-säännökset ja määräykset 
 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, 
arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH)  
Ei sisällä REACH-asetuksen XVII liitteen mukaisesti rajattuja tuotteita 

Ei sisällä REACH-ehdokasaineita 
 

Ei sisällä REACH-liitteessä XIV luetteloituja aineita 
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten 
luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 muuttamisesta. 

15.1.2. Kansalliset määräykset 
Muita tietoja ei ole saatavissa 
 

 
 

 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu 
  

KOHTA 16: Muut tiedot 
 

Osoitus muutoksesta: 
Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Vaaran yksilöinti. Koostumus ja tiedot 
aineosista. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot. Tiedot 
vaarallisuudesta ympäristölle. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat. 
 

Lyhenteet ja akronyymit: 
ADN Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista 
ADR Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista 
CLP Luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettu asetus (EY) N:o 1272/2008 
IATA Kansainvälinen ilmakuljetusliitto 
IMDG International Maritime Dangerous Goods (Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö) 
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LC50 Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiosta (tappava mediaanipitoisuus) 
LD50 Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiosta (tappava mediaaniannos) 
PBT Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen aine  
REACH Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset Asetus (EY) N:o 1907/2006 
RID Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat määräykset 
KTT Käyttöturvallisuustiedote 
vPvB Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä 

 

Tietolähteet : EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 
päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 
sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006 muuttamisesta. 
SDS ONA SPRAY, Versio 1, Toukokuu 2016 
Levitysportaali ECHA 

Koulutusohjeet : Hanki KTT työntekijöille. Seuraa yleisiä käsittelysääntöjä kemikaalisten aineiden ja/tai seosten 
kanssa. 

Muut tiedot : Ei mitään. 
 
 

 H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: 
Flam. Liq. 3 Syttyvät nesteet, vaarakategoria 3 
Skin Irrit. 2 Ihosyövyttävyys/ihoärsytys, vaarakategoria 2 
Skin Sens. 1 Herkistyminen – iho, vaarakategoria 1 
H226 Syttyvä neste ja höyry 
H315 Ärsyttää ihoa 
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion 
EUH208 Sisältää . Voi aiheuttaa allergisen reaktion 

 
 

 

 
 
KTT EU (REACH, liite II) 
 
Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat yhdenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen kanssa sillä edellytyksellä, että ne ovat olleet 
käytettävissä käyttöturvallisuustiedotetta laadittaessa (katso päivitys- ja versiopäivä) 
 


