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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot  

1.1. Tuotetunniste 

Tuotteen ryhmittely : Seos 

Tuotenimi : Fibo Seal 

Tuotekoodi : 400610, 400611, 400612 

Muut tunnistustavat : Nobb.nr 

60020814 

60020813 

60020815 

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

Merkitykselliset tunnistetut käytöt 

Tarkoitettu yleiseen kulutukseen 

Pääasiallinen käyttökategoria : Ammattikäyttöön,Kulutuskäyttö 

Aineen/seoksen käyttö : Tiivistysaineet 

Käytöt, joita ei suositella 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 

1.4. Hätäpuhelinnumero 

Maa Organisaatio/Yhtiö Osoite Hätänumero Huomautus 

Suomi Myrkytystietokeskus Stenbäckinkatu 9 

PO BOX 100 

00029 Helsinki 

+358 800 147 111 

+358 9 471 977 

Avoinna 24 h/vrk 0800 

147 111 (maksuton) 09 

471 977 

(normaalihintainen 

puhelu) 

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus 

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] 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 

EUH-lausekkeet : EUH210 - Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. 

EUH212 - Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön 

yhteydessä. Älä hengitä pölyä. 

Lasten turvalukko/-tulppa : Ei sovellettavissa 

Kosketettaessa havaittavat vaaran merkit : Ei sovellettavissa 

 

2.3. Muut vaarat 

Tämä aine/seos ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereitä. 

Tämä aine/seos ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereitä. 

 

Aine ei sisällä ainetta (aineita), joka sisältyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä 

ominaisuuksia, tai siinä tunnistetaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen( 

EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa suurempi tai yhtä suuri kuin 0,1 painoprosenttia. 

Fibo AS 

Industriveien 2 

4580 LYNGDAL - Norge 

T 38 34 33 00 - F 38 34 33 11 

ordre@fibosystem.com - www.fibo.no 

mailto:ordre@fibosystem.com
http://www.fibo.no/
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 

3.1. Aineet 

Ei sovellettavissa 

3.2. Seokset 

Nimi Tuotetunniste Kons. 
(% w/w) 

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

Titaanidioksidi; [jauheena, joka sisältää vähintään 1 prosenttia 

titaanidioksidihiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on 

≤ 10 μm] 
(Huomautus V)(Huomautus W)(Huomautus 10) 

(CAS-nro) 13463-67-7 

(EY-nro) 236-675-5 

(Indeksinumero) 022-006-00-2 

(REACH-N:o) 01-2119489379-17 

1 -< 5 Carc. 2, H351 

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet parafiiniset; Perusöljy – 

täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu 

käsittelemällä maaöljyfraktiota vedyllä katalyytin läsnä ollessa. 

Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa alueella 

C15–C30, ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 

100 SUS 100 °F:ssa (19 cSt 40 °C:ssa). Sisältää suhteellisen 

paljon tyydyttyneitä hiilivetyjä.] 

(Huomautus L) 

(CAS-nro) 64742-55-8 

(EY-nro) 265-158-7 

(Indeksinumero) 649-468-00-3 

(REACH-N:o) 01-2119487077-29 

0.1 -< 5 Asp. Tox. 1, H304 

 

Huomautus 10 : Luokitus hengitysteitse syöpää aiheuttavaksi aineeksi koskee ainoastaan seoksia jauheena, joka sisältää vähintään 1 prosenttia titaanidioksidia, joka on 

hiukkasina tai sisältyy hiukkasiin, joiden aerodynaaminen halkaisija on ≤ 10 μm. 
Huomautus L: Yhdenmukaistettua luokitusta syöpää aiheuttavaksi sovelletaan, paitsi jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 3 prosenttia dimetyylisulfoksidiuutetta 

mitattuna IP 346 -menetelmällä (”polysyklisten aromaattisten aineiden mittaus käyttämättömissä perusvoiteluöljyissä ja asfalteenittomissa raakaöljytisleissä – 

dimetyylisulfoksidiuutteen valontaitekerroinmenetelmä”, Institute of Petroleum, Lontoo); siinä tapauksessa myös kyseisen vaaraluokan osalta on tehtävä tämän 

asetuksen II osaston mukainen luokitus. 

Huomautus V : Jos aine on tarkoitus saattaa markkinoille kuituina (läpimitta < 3 μm, pituus > 5 μm ja sivusuhde ≥ 3:1), kuiduille asetetut WHO-kriteerit täyttävinä 

hiukkasina tai pintakemialtaan muutettuina hiukkasina, aineen vaarallisia ominaisuuksia on arvioitava tämän asetuksen II osaston mukaisesti sen määrittämiseksi, olisiko 

sovellettava ylempää kategoriaa (syöpää aiheuttava, kategoria 1B tai 1A) ja/tai muita altistumisreittejä (suun tai ihon kautta). 

Huomautus W : On havaittu, että tämä aine aiheuttaa syövän vaaran, kun keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä hengitetään sisään määrinä, jotka heikentävät 

merkittävästi keuhkojen keinoja puhdistua hiukkasista. Tässä huomautuksessa ei anneta tämän asetuksen mukaista luokituskriteeriä vaan kuvataan aineen erityistä 

myrkyllisyyttä. 

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16 

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Ensiaputoimenpiteet, yleiset : Pahoinvointia tunnettaessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä mikäli 

mahdollista). 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Anna asianosaisen hengittää raitista ilmaa. Anna potilaan levätä. Pahoinvointia tunnettaessa on 

hakeuduttava lääkärin hoitoon. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle : Pese iho runsaalla vedellä. Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut silmään : Huuhtele heti runsaalla vesimäärällä 15 min/käy suihkussa. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. 

Jatka huuhtomista. Hakeudu lääkärin hoitoon jos silmäkipu, räpyttely tai punoitus jatkuvat. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Huuhtele suu vedellä. EI saa oksennuttaa. Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

Oireet/vaikutukset : Kaikissa epäilyttävissä tapauksissa tai oireiden jatkuessa on otettava yhteys lääkäriin. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 

Hoida oireen mukaan. 

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 

5.1. Sammutusaineet 

Soveltuvat sammutusaineet : Käytä sopivaa sammutusmenetelmää tulipalon sammuttamiseen. Vaahto. Kuiva jauhe. Hiilidioksidi. 

Vesisuihku. 

Soveltumattomat sammutusaineet : Tietojemme mukaan ei yhtään. 
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5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Voi tuottaa myrkyllistä savua. Hiilen oksidit (CO, CO2). Hiilivedyt. 

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet 

Palontorjuntaa koskevat ohjeet : Jäähdytä säiliöitä vesisuihkulla tai -sumulla. Varovaisuutta on noudatettava sammutettaessa palavia 

kemikaaleja. Älä päästä sammutusvettä ympäristöön. 

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Älä mene paloalueelle ilman sopivia suojavarusteita, mukaan lukien hengityksensuojain (EN137). 

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 

Yleiset toimenpiteet : Vältä pölyn muodostumista. Vältettävä pölyn hengittämistä. Vältettävä höyryn hengittämistä. Varottava 

aineen joutumista iholle ja silmiin. 

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilökunta 

Suojaimet : Katso Kohta 8. 

Hätätoimenpiteet : Evakuoi ylimääräinen henkilöstö. 

6.1.2. Pelastushenkilökunta 

Suojaimet : Varusta siivoushenkilöstö asianmukaisella suojauksella. 

Hätätoimenpiteet : Tuuleta alue. 

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 

Estä pääsy viemäriin ja vesistöön. Vältettävä päästämistä ympäristöön. 

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 

Suojarakenteet : Jätteet on kerättävä asianmukaisiin, etiketillä merkittyihin astioihin ja hävitettävä paikallisen 

lainsäädännön mukaan. Huuhtele saastuneet pinnat runsaalla vedellä. 

Puhdistusmenetelmät : Minimoi pölyn syntyminen. Varastoi erillään muista materiaaleista. 

6.4. Viittaukset muihin kohtiin 

Lisätietoja kohdassa 13. Katso Kohta 8. Altistumisen ehkäisy/henkilösuojaimet. 

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 

Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet : Pese kädet ja muut altistuneet alueet miedolla saippualla ja vedellä ennen ruokailua, juontia, tupakointia 

ja työpaikalta lähtöä. 

Hygieniatoimenpiteet : Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. 

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 

Varastointiolosuhteet : Varastoi kuivassa paikassa. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. Varastoi 

suljettuna. 

Yhteensopimattomat materiaalit : Pidettävä poissa lämmöstä ja suorasta auringonvalosta. Kosteus. 

Pakkausmateriaalit : Synteettinen aine. 

7.3. Erityinen loppukäyttö 

Katso Kohta 1. 

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat 

8.1.1 Kansalliset työperäisen altistumisen ja biologiset raja-arvot 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

8.1.2. Suositelluista altistumisen seurantamenetelmistä 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

8.1.3. Syntyy ilmansaasteita 

Muita tietoja ei ole saatavissa 
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8.1.4. DNEL ja PNEC 

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet parafiiniset; Perusöljy – täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa alueella C15–C30, ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 
100 SUS 100 °F:ssa (19 cSt 40 °C:ssa). Sisältää suhteellisen paljon tyydyttyneitä hiilivetyjä.] (64742-55-8) 

DNEL/DMEL (Työntekijät) 

Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta 0,97 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 

Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse 2,73 mg/m³ 

Pitkäaikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse 5,58 mg/m³ 

DNEL/DMEL (kuluttajat) 

Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta 0,74 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 

Pitkäaikainen - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse 1,19 mg/m³ 

PNEC (Suun kautta) 

PNEC suun kautta (sekundaarinen myrkytys) 9,33 mg/kg elintarviketta 

8.1.5. Control banding (kemikaaliriskien hallinta) 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen 

8.2.1. Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet 

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: 

Varmista hyvä ilmanvaihto työpisteessä. Silmähuuhteluvälineet, joissa on puhdasta vettä. 

8.2.2. Henkilönsuojaimet 

Henkilönsuojaimet: 

 

 
8.2.2.1. Silmien tai kasvojen suojaus 
 

Silmien suojaus: 

Pölyn muodostuessa: suojalasit. STANDARD EN 166. 

 

8.2.2.2. Ihonsuojaus 
 

Ihonsuojaus: 

Käytettävä sopivaa suojavaatetusta 

 

Käsien suojaus: 

Käytä suojakäsineitä. Materiaali: Neopreeni, Nitriilikumi, Polyetyleeni/etyleenivinyylialkoholi. Materiaalin paksuus: 0,11 mm. Läpäisyaika: 6 (> 480 minuuttia). STANDARD 

EN ISO 374-1:2016/A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN ISO 374-4:2019 

 

8.2.2.3. Hengityksensuojain 
 

Hengityksensuojain: 

Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. Yhdistetty kaasu-/pölynaamari suodatintyyppiä. B-suodatin (harmaa). /P3. 

STANDARD: EN 140 / EN 141 / EN 136 / EN 143 / EN 405 / EN 137 / EN 147. EN 136/140/145. 

 

8.2.2.4. Termiset vaarat 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

8.2.3. Ympäristön altistumisen hallinta 

Muut tiedot: 

Älä syö, juo tai tupakoi käytön aikana. Pese kädet ja muut altistuneet alueet miedolla saippualla ja vedellä ennen ruokailua, juontia, tupakointia ja työpaikalta lähtöä. 

Henkilönsuojaimet on valittava CEN-standardien mukaisesti sekä suojalaitteen toimittajaa konsultoiden. 

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 

Olomuoto : Nestemäinen 
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Väri : Erilainen värin mukaan. 

Olomuoto : Pasta. 

Haju : ominainen. 

Hajukynnys : Ei saatavilla 

Sulamispiste : Ei päde 

Jähmettymis-/jäätymispiste : Ei saatavilla 

Kiehumispiste : Ei saatavilla 

Syttyvyys : Ei päde 

Räjähdysraja-arvot : Ei saatavilla 

Alin räjähdysraja (LEL) : Ei saatavilla 

Ylin räjähdysraja : Ei saatavilla 

Leimahduspiste : > 100 °C 

Itsesyttymislämpötila : Ei saatavilla 

Hajoamislämpötila : Ei saatavilla 

pH : Ei saatavilla 

Viskositeetti, kinemaattinen : > 20,5 mm²/s 

Liukoisuus : Ei saatavilla 

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow) : Ei saatavilla 

Höyrynpaine : Ei saatavilla 

Höyrynpaine 50 °C:ssa : Ei saatavilla 

Tiheys : Ei saatavilla 

Suhteellinen tiheys : 1,47 

Suhteellinen höyryntiheys 20 °C:n lämpötilassa : Ei saatavilla 

Hiukkaskoko : Ei sovellettavissa 

Hiukkaskokojakauma : Ei sovellettavissa 

Hiukkasen muoto : Ei sovellettavissa 

Hiukkasen sivusuhde : Ei sovellettavissa 

Hiukkasten aggregaatiotaso : Ei sovellettavissa 

Hiukkasten agglomeraatiotaso : Ei sovellettavissa 

Hiukkasen ominaispinta-ala : Ei sovellettavissa 

Hiukkasten pölyävyys : Ei sovellettavissa 

9.2. Muut tiedot 

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet 

VOC-pitoisuus : 1,46 – 1,97 g/l (21.62 g/l - 29.22 g/l) 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 

10.1. Reaktiivisuus 

Vakaa normaalissa lämpötilassa ja normaaleissa käyttöolosuhteissa. 

10.2. Kemiallinen stabiilisuus 

Vakaa normaaliolosuhteissa. 

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 

Ei tiedetä mitään vaarallisia reaktioita normaaleissa käyttöolosuhteissa. 

10.4. Vältettävät olosuhteet 

Ei mitään suositelluissa varasto- ja käsittelyolosuhteissa (katso osa 7). 

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 

Tietoja ei saatavilla. 

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet 

Ei hajoa tavallisissa varastointiolosuhteissa. 

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista 

Välitön myrkyllisyys (suun kautta) : Ei luokiteltu 

Välitön myrkyllisyys (ihon kautta) : Ei luokiteltu 
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Välitön myrkyllisyys (hengitysteitse) : Ei luokiteltu 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 

 

Titaanidioksidi; [jauheena, joka sisältää vähintään 1 prosenttia titaanidioksidihiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on ≤ 10 μm] (13463-67-7) 

LD50 suun kautta, rotta > 5000 mg/kg 

LC50 Hengitysteitse - Rota > 6,82 mg/l 

 

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet parafiiniset; Perusöljy – täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa alueella C15–C30, ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 
100 SUS 100 °F:ssa (19 cSt 40 °C:ssa). Sisältää suhteellisen paljon tyydyttyneitä hiilivetyjä.] (64742-55-8) 

LD50 suun kautta, rotta > 5000 mg/kg ruumiinpainoa (OECD 425-menetelmä) 

LC50 Hengitysteitse - Rota > 6,82 mg/l 

 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Ei luokiteltu 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys : Ei luokiteltu 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Ei luokiteltu 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset : Ei luokiteltu 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset : Ei luokiteltu 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 

Huomautus 10 : Luokitus hengitysteitse syöpää aiheuttavaksi aineeksi koskee ainoastaan seoksia 

jauheena, joka sisältää vähintään 1 prosenttia titaanidioksidia, joka on hiukkasina tai sisältyy hiukkasiin, 

joiden aerodynaaminen halkaisija on ≤ 10 μm.  
 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset : Ei luokiteltu 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 

 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen : Ei luokiteltu 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 

 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen : Ei luokiteltu 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 

 

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet parafiiniset; Perusöljy – täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa alueella C15–C30, ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 
100 SUS 100 °F:ssa (19 cSt 40 °C:ssa). Sisältää suhteellisen paljon tyydyttyneitä hiilivetyjä.] (64742-55-8) 

LOAEL (suun kautta, rotta, 90 vrk) 125 mg/kg ruumiinpainoa/päivä Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 

(Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents) 

 

Aspiraatiovaara : Ei luokiteltu 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 

 

Fibo Seal  

Viskositeetti, kinemaattinen > 20,5 mm²/s 

11.2. Tiedot muista vaaroista 

11.2.1. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet 

Hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien 

aiheuttamista haitallisista terveysvaikutuksista 

: Aine ei sisällä ainetta (aineita), joka sisältyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti 

laadittuun luetteloon aineista, joilla on hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, tai siinä tunnistetaan 

olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia Komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2017/2100 

tai Komission asetuksen(EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti pitoisuuden seoksessa ollessa 

suurempi tai yhtä suuri kuin 0,1 painoprosenttia. 

11.2.2 Muut tiedot 

Muut tiedot : Lisätietoja ei saatavilla 



Käyttöturvallisuustiedote 

Fibo Seal  
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan 
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 

12.1. Myrkyllisyys 

Ympäristövaikutukset - yleiset : Tuotteen ei katsota olevan haitallista vesieliöille eikä aiheuta pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristölle. 

Vältä päästämistä ympäristöön. 

Vaarallisuus vesiympäristölle, lyhytaikainen (välitön) : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) 

Vaarallisuus vesiympäristölle, pitkäaikainen (krooninen) : Ei luokiteltu (Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty) 

 

Titaanidioksidi; [jauheena, joka sisältää vähintään 1 prosenttia titaanidioksidihiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on ≤ 10 μm] (13463-67-7) 

LC50 - Kalat [1] > 100 mg/l (OECD 203-menetelmä) 

ErC50 levät 61 mg/l 

 

Tisleet (maaöljy), vetykäsitellyt kevyet parafiiniset; Perusöljy – täsmentämätön; [Monimutkainen seos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä maaöljyfraktiota 
vedyllä katalyytin läsnä ollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden hiililuvut ovat pääasiassa alueella C15–C30, ja tuottaa valmiin öljyn, jonka viskositeetti on alle 
100 SUS 100 °F:ssa (19 cSt 40 °C:ssa). Sisältää suhteellisen paljon tyydyttyneitä hiilivetyjä.] (64742-55-8) 

LC50 - Kalat [1] > 5000 mg/l (96 tunnin - Kirjoholi) 

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 

Titaanidioksidi; [jauheena, joka sisältää vähintään 1 prosenttia titaanidioksidihiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on ≤ 10 μm] (13463-67-7) 

Pysyvyys ja hajoavuus Ei olennainen. 

12.3. Biokertyvyys 

Titaanidioksidi; [jauheena, joka sisältää vähintään 1 prosenttia titaanidioksidihiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on ≤ 10 μm] (13463-67-7) 

Biokertyvyys Ei biokertyvyyttä. 

12.4. Liikkuvuus maaperässä 

Fibo Seal  

Ympäristövaikutukset - maaperä Alhainen kulkeutuvuus (maaperä). 

 

Titaanidioksidi; [jauheena, joka sisältää vähintään 1 prosenttia titaanidioksidihiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on ≤ 10 μm] (13463-67-7) 

Ympäristövaikutukset - maaperä Alhainen kulkeutuvuus (maaperä). 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 

Fibo Seal  

Tämä aine/seos ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereitä. 

Tämä aine/seos ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereitä. 

 

Ainesosa 

Titaanidioksidi; [jauheena, joka sisältää vähintään 1 prosenttia 

titaanidioksidihiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on 

≤ 10 μm] (13463-67-7) 

Tämä aine/seos ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereitä. 

Tämä aine/seos ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereitä. 

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet 

Hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien 

aiheuttamista haitallisista ympäristövaikutuksista 

: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 

12.7. Muut haitalliset vaikutukset 

Muut haitalliset vaikutukset : Tietojemme mukaan ei yhtään 

Lisätiedot : Vältettävä päästämistä ympäristöön. 

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät 

Alueellinen lainsäädäntö (jätteet) : Sisältö/astia hävitettävä luvan saaneen jätteenkäsittelijän lajitteluohjeiden mukaisesti. 

Jätteiden käsittelymenetelmät : Älä kaada viemäriin. 



Käyttöturvallisuustiedote 

Fibo Seal  
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan 
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Tuoteteen / pakkauksen hävittäminen suositukset : Hävitä turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia määräyksiä noudattaen. 

Lisätiedot : Annettu EWC-koodi on suuntaa antava. Koodi määräytyy jätteen muodostumistavan mukaan. Käyttäjän 

täytyy arvioida oikea koodi. 

Ekologia - jätemateriaalit : Vältettävä päästämistä ympäristöön. 

KOHTA 14: Kuljetustiedot 

määräysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA / ADN / RID / 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. YK-numero tai tunnistenumero 

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka 

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 

14.4. Pakkausryhmä 

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 

14.5. Ympäristövaarat 

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle 

Maakuljetus 

Ei sovellettavissa 

Merikuljetukset 

Ei sovellettavissa 

Ilmakuljetus 

Ei sovellettavissa 

Jokikuljetukset 

Ei sovellettavissa 

Rautatiekuljetus 

Ei sovellettavissa 
 

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen 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 

Ei sisällä REACH-asetuksen XVII liitteen mukaisesti rajattuja tuotteita 

Ei sisällä REACH-ehdokasaineita 

Ei sisällä REACH-liitteessä XIV luetteloituja aineita 

Ei sisällä ainetta, johon sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) nro 649/2012, annettu 4. heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja 

tuonnista. 

Ei sisältää aineita, joita koskevat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2019/1021, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2019, pysyvistä orgaanisista 

yhdisteistä 

  

VOC-pitoisuus : 1,46 – 1,97 g/l (21.62 g/l - 29.22 g/l) 

15.1.2. Kansalliset määräykset 

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 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu 



Käyttöturvallisuustiedote 

Fibo Seal  
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan 
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KOHTA 16: Muut tiedot 

Osoitus muutoksesta: 

Kohta Muutettu kohde Muutos Huomautukset 

1.2 Aineen/seoksen käyttö Lisätty  

2.3 Hormonitoimintaa häiritsevät 

ominaisuudet 

Lisätty  

3.2 Huomautukset Lisätty  

8.1 Grenseverdier (mg/m³) Lisätty  

8.2 Suojaimet Muokattu  

9 Viskositeetti, kinemaattinen Lisätty  

11.1 Karsinogeenisuus (syöpää aiheuttavat 

vaikutukset) 

Lisätty Huomautus 10 

 

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. 

Muut tiedot : Ei mitään. 

 

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: 

Asp. Tox. 1 Aspiraatiovaara, kategoria 1 

Carc. 2 Syöpää aiheuttavat vaikutukset, kategoria 2 

EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. 

EUH212 Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä. 

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. 

H351 Epäillään aiheuttavan syöpää. 

Tämän tuoteselosteen tiedot vastaavat tämänhetkisiä tietoja ja kokemuksia, mutta tietojen kattavuutta ei voida taata. Tietojen riittävyyden varmistaminen suunnitellussa 

käyttötarkoituksessa on siksi tarkoituksenmukaista käyttäjän näkökulmasta.


