
Käyttöturvallisuustiedote 
Fibo Clean  

 
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2020/878, mukaan 
Julkaisupäivä: 4.7.2022   Päivitetty: 4.7.2022   Versio: 1.0 

  

   

  1/12 

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot  

1.1. Tuotetunniste 

Tuotteen ryhmittely : Seos 

Tuotenimi : Fibo Clean 

UFI : UTGT-SS35-8UOX-SFV6 

Tuotekoodi : 400586 

Höyrystin : Aerosol 

Muut tunnistustavat : GTIN-nr.: 7039490416520 

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

Merkitykselliset tunnistetut käytöt 

Aineen/seoksen käyttö : Puhdistusneste FiboSeal 

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 

Aerosol 1 H222;H229    

Skin Irrit. 2 H315    

Eye Irrit. 2 H319    

STOT SE 3 H336    

Asp. Tox. 1 H304    

Aquatic Chronic 2 H411    

H-lausekkeiden ja luokituskategorioiden koko teksti: katso 16 artikla 

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

2.2. Merkinnät 

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

Varoitusmerkit (CLP) : 

   

   

  GHS02 GHS07 GHS09    

Huomiosana (CLP) : Vaara 

Sisältää : Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaanit, isoalkanes, sykliset, <5% n-heksaania, asetoni; propan-2-oni; propanoni 

Vaaralausekkeet (CLP) : H222 - Erittäin helposti syttyvä aerosoli. 

H229 - Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. 
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H315 - Ärsyttää ihoa. 

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 

H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 

H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

Turvalausekkeet (CLP) : P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. 

P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. 

P210 - Suojaa kipinöiltä, lämmöltä, kuumilta pinnoilta, avotulelta. – Tupakointi kielletty. 

P211 - Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. 

P251 - Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. 

P271 - Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. 

P280 - Käytä silmiensuojainta, suojakäsineitä. 

P305+P351+P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin 

ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. 

P410+P412 - Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. 

P501 - Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten tai erikoisjätteiden keruupisteeseen. 

Täydentävät lausekkeet : >=30% alifaattisiin hiilivetyihin. 

 

2.3. Muut vaarat 

Muut vaaratekijät, jotka eivät johda luokitteluun : Normaalioloissa ei lainkaan. 

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. 
 

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 

Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaanit, isoalkanes, sykliset, <5% n-

heksaania 

(Huomautus P) 

(EY-nro) 921-024-6 

(REACH-N:o) 01-2119475514-35 

60 – 80 Flam. Liq. 2, H225 

Skin Irrit. 2, H315 

STOT SE 3, H336 

Asp. Tox. 1, H304 

Aquatic Chronic 2, H411 

asetoni; propan-2-oni; propanoni (CAS-nro) 67-64-1 

(EY-nro) 200-662-2 

(Indeksinumero) 606-001-00-8 

(REACH-N:o) 01-2119471330-49 

15 – 25 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

propaani 

(Huomautus U) 

(CAS-nro) 74-98-6 

(EY-nro) 200-827-9 

(Indeksinumero) 601-003-00-5 

(REACH-N:o) 01-2119486944-21 

5 – 10 Flam. Gas 1A, H220 

Press. Gas (Comp.), H280 

isobutaani 

(Huomautus C)(Huomautus U) 

(CAS-nro) 75-28-5 

(EY-nro) 200-857-2 

(Indeksinumero) 601-004-00-0 

(REACH-N:o) 01-2119485395-27 

3 – 5 Flam. Gas 1A, H220 

Press. Gas (Comp.), H280 

butaani 

(Huomautus C)(Huomautus U) 

(CAS-nro) 106-97-8 

(EY-nro) 203-448-7 

(Indeksinumero) 601-004-00-0 

(REACH-N:o) 01-2119474691-32 

3 – 5 Flam. Gas 1A, H220 

Press. Gas (Comp.), H280 

Hiilidioksidi (CAS-nro) 124-38-9 

(EY-nro) 204-696-9 

(REACH-N:o) N/A 

1 – 3 Press. Gas (Comp.), H280 
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Huomautus C : Jotkin orgaaniset aineet saatetaan markkinoille tietyssä isomeerimuodossa tai useiden isomeerien seoksena. Tällöin toimittajan on merkittävä 

varoitusetikettiin, onko aine tietty isomeeri vai isomeerien seos. 

Huomautus P : Ainetta ei tarvitse luokitella syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 0,1 painoprosenttia bentseeniä 

(EINECS-nro 200-753-7). 

Huomautus U (taulukko 3): Kun kaasuja saatetaan markkinoille, ne on luokiteltava ”paineen alaisina kaasuina” johonkin seuraavista ryhmistä: puristettu kaasu, 

nesteytetty kaasu, jäähdytetty nesteytetty kaasu tai liuotettu kaasu. Kaasut luokitellaan ryhmään niiden pakkaushetkellä olevan fysikaalisen olomuodon perusteella ja 

siksi ne on osoitettava ryhmiin tapauskohtaisesti. 

CLP-artiklan 1.1.3.7 soveltamisalaan kuuluva tuote. Tässä tapauksessa komponenttien julkistamista koskevat säännöt muutetaan. 

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

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Ensiaputoimenpiteet, yleiset : Älä koskaan anna tajuttomalle henkilölle mitään suun kautta. Pahoinvointia tunnettaessa on 

hakeuduttava lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä mikäli mahdollista). 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Ota yhteys 

MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin jos ilmenee pahoinvointia. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle : Pese runsaalla vedellä ja saippualla. Älä käytä liuottimia tai ohenteita. Pese saastunut vaatetus ennen 

uudelleenkäyttöä. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut silmään : Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka 

huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. 

EI saa oksennuttaa. Huuhdo suu. Älä oksennuta/keuhkovaurion vaara on myrkytysvaaraa suurempi. 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

Oireet/vaikutukset hengitettynä : Hengästyminen. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 

Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena : Ärsyttää ihoa. 

Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin : Vaurioittaa vakavasti silmiä. 

Oireet/vaikutukset nieltynä : Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 

Hoida oireen mukaan. Kaikissa epäilyttävissä tapauksissa tai oireiden jatkuessa on otettava yhteys lääkäriin. 

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 

5.1. Sammutusaineet 

Soveltuvat sammutusaineet : Sammutusaine valitaan ottaen huomioon paloympäristö. Vaahto. Kuiva jauhe. Hiilidioksidi. Vesisuihku. 

Soveltumattomat sammutusaineet : Älä käytä voimakasta vesisuihkua. 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 

Palovaara : Erittäin helposti syttyvä aerosoli. 

Räjähdysvaara : Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Lämpö voi aiheuttaa painetta rikkoen suljetut säiliöt, aiheuttaen 

tulipalon ja lisäten palo- ja muiden vammojen vaaraa. 

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Tukahduttavia kaasuja, höyryjä, palokaasuja. Hiilen oksidit (CO, CO2). 

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet 

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

kemikaaleja. Älä päästä sammutusvettä ympäristöön. Tulta EI SAA yrittää sammuttaa sen saavutettua 

räjähteet. Evakuoi alue. 

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 : Katso kohtaa 8 koskien käytettäviä henkilökohtaisia suojavarusteita. Ei tulta, ei kipinöitä. Poista kaikki 

sytytyslähteet. Varmistettava riittävä ilmanvaihto erityisesti suljetuissa tiloissa. Varottava aineen 

joutumista iholle ja silmiin. Vältettävä höyryn hengittämistä. Ei avotulta.Tupakointi kielletty. Eristä 

mahdollisuuksien mukaan tulelta ottamatta tarpeettomia riskejä. Poista sytytyslähteet. Vältä staattisia 

sähkövarauksia erityisen huolellisesti. 

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilökunta 

Hätätoimenpiteet : Evakuoi alue. Evakuoi ylimääräinen henkilöstö. 
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6.1.2. Pelastushenkilökunta 

Suojaimet : Varusta siivoushenkilöstö asianmukaisella suojauksella. Vältä höyryä hengittämistä. 

Hätätoimenpiteet : Tuuleta alue. 

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 

Estä pääsy viemäriin ja vesistöön. Ilmoita viranomaisille, jos nestettä pääsee viemäriin tai vesistöön. Vältettävä päästämistä ympäristöön. 

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 

Puhdistusmenetelmät : Imeytä valunut tuote mahdollisimman pian inertteihin kiinteisiin aineisiin kuten saveen tai piimaahan. 

Valumat on kerättävä. 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 

Muut vaarat käsiteltäessä : Vaarallinen jäte räjähdysvaarasta johtuen. Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. 

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

ja työpaikalta lähtöä. Järjestä käsittelyalueelle hyvä ilmanvaihto höyryjen muodostumisen 

ehkäisemiseksi. Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä. Käytä ainoastaan 

ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Ei saa 

suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, 

avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. 

Hygieniatoimenpiteet : Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia 

käytettäessä. 

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 

Tekniset toimenpiteet : Staattinen sähkö on torjuttava asianmukaisella maadoituksella. 

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

kuivassa paikassa. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. Säilytä tulenkestävässä paikassa. 

Yhteensopimattomat materiaalit : Syttymislähteet. Suora auringonvalo. Lämmönlähteet. 

7.3. Erityinen loppukäyttö 

Lisätietoja ei saatavilla. 

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat 

8.1.1 Kansalliset työperäisen altistumisen ja biologiset raja-arvot 

propaani (74-98-6) 

Suomi - Työperäisen altistumisen viiterajat 

Paikallisesti käytettävä nimi Propaani 

HTP (OEL TWA) [1] 1500 mg/m³ 

HTP (OEL TWA) [2] 800 ppm 

HTP (OEL STEL) 2000 mg/m³ 

HTP (OEL STEL) [ppm] 1100 ppm 

Huomautus Happea syrjäyttämällä tukahduttavat kaasut. 

Sääntelyä koskeva viite HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö) 

 

asetoni; propan-2-oni; propanoni (67-64-1) 

Suomi - Työperäisen altistumisen viiterajat 

Paikallisesti käytettävä nimi Asetoni 

HTP (OEL TWA) [1] 1200 mg/m³ 

HTP (OEL TWA) [2] 500 ppm 
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HTP (OEL STEL) 1500 mg/m³ 

HTP (OEL STEL) [ppm] 630 ppm 

Sääntelyä koskeva viite HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö) 

 

isobutaani (75-28-5) 

Suomi - Työperäisen altistumisen viiterajat 

Paikallisesti käytettävä nimi i-Butaani (2-Metyylipropaani) 

HTP (OEL TWA) [1] 1900 mg/m³ 

HTP (OEL TWA) [2] 800 ppm 

HTP (OEL STEL) 2400 mg/m³ 

HTP (OEL STEL) [ppm] 1000 ppm 

Huomautus Happea syrjäyttämällä tukahduttavat kaasut. 

Sääntelyä koskeva viite HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö) 

 

Hiilidioksidi (124-38-9) 

Suomi - Työperäisen altistumisen viiterajat 

Paikallisesti käytettävä nimi Hiilidioksidi 

HTP (OEL TWA) [1] 9100 mg/m³ 

HTP (OEL TWA) [2] 5000 ppm 

Sääntelyä koskeva viite HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö) 

 

butaani (106-97-8) 

Suomi - Työperäisen altistumisen viiterajat 

Paikallisesti käytettävä nimi n-Butaani 

HTP (OEL TWA) [1] 1900 mg/m³ 

HTP (OEL TWA) [2] 800 ppm 

HTP (OEL STEL) 2400 mg/m³ 

HTP (OEL STEL) [ppm] 1000 ppm 

Huomautus Happea syrjäyttämällä tukahduttavat kaasut. 

Sääntelyä koskeva viite HTP-ARVOT 2020 (Sosiaali- ja terveysministeriö) 

8.1.2. Suositelluista altistumisen seurantamenetelmistä 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

8.1.3. Syntyy ilmansaasteita 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

8.1.4. DNEL ja PNEC 

asetoni; propan-2-oni; propanoni (67-64-1) 

DNEL/DMEL (Työntekijät) 

Välittömät paikalliset vaikutukset hengitysteitse 2420 mg/m³ 

Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta 186 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 

Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse 1210 mg/m³ 

DNEL/DMEL (kuluttajat) 

Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, suun kautta 62 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 

Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse 200 mg/m³ 

Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon kautta 62 mg/kg ruumiinpainoa/päivä 
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PNEC (Vesi) 

PNEC aqua (makea vesi) 10,6 mg/l 

PNEC aqua (merivesi) 1,06 mg/l 

PNEC (Sedimentti) 

PNEC sedimentti (makea vesi) 3,04 mg/kg tuorepaino 

PNEC (Maaperä)  

PNEC maaperä 33,3 mg/l 

PNEC (jätevedenpuhdistamo) 

PNEC jätevedenpuhdistamo 29,5 mg/kg tuorepaino 

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, että ilmastointi on sopiva. Silmien hätähuuhtelusuihkut on oltava käytettävissä lähellä kaikkia paikkoja, joissa on altistumisvaara. 

8.2.2. Henkilönsuojaimet 

Henkilönsuojaimet: 

Vältä kaikkea tarpeetonta altistumista. Käsineet. Tiiviit suojalasit. 

  

 
8.2.2.1. Silmien tai kasvojen suojaus 
 

Silmien suojaus: 

Roiskeilta suojaavat suojalasit tai muut suojalasit. STANDARD EN 166:2001 

 

8.2.2.2. Ihonsuojaus 
 

Ihonsuojaus: 

Jos on suoran kosketuksen tai roiskeiden vaara, tulee käyttää sopivaa suojavaatetusta. 

 

Käsien suojaus: 

Käytä suojakäsineitä. Butyylikumista valmistetut suojakäsineet. Polyvinyylialkoholi (PVA). Materiaalin paksuus: 0,2 - 0,4 mm. Läpäisyaika: > 60 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: 

Jos käytöstä voi aiheutua altistumista hengitysteitse, käytä hengityksensuojainta. Käytä yhdistelmäsuodattimella varustettua hengityssuojainta, tyyppiä AX/P2. 

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

 

8.2.2.4. Termiset vaarat 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

8.2.3. Ympäristön altistumisen hallinta 

Muut tiedot: 

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. Älä syö, juo tai tupakoi käytön aikana. 

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 

Olomuoto : Nestemäinen 

Väri : Vaaleankeltainen. 

Olomuoto : Aerosol. 

Haju : Liuotin. 

Hajukynnys : Ei määrätty. 
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Sulamispiste : Ei määrätty. 

Jähmettymis-/jäätymispiste : Ei määrätty. 

Kiehumispiste : Ei määrätty. 

Syttyvyys : Erittäin helposti syttyvä aerosoli. 

Räjähtävät ominaisuudet : Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. 

Hapettavat ominaisuudet : Erittäin helposti syttyvä aerosoli. 

Räjähdysraja-arvot : Ei määrätty. 

Alin räjähdysraja (LEL) : 0,6 vol-% 

Ylin räjähdysraja : 13 vol-% 

Leimahduspiste : < 0 °C 

Itsesyttymislämpötila : Ei määrätty. 

Hajoamislämpötila : Ei määrätty. 

pH : Ei määrätty. 

Viskositeetti, kinemaattinen : Ei saatavilla 

Viskositeetti, dynaaminen : Ei määrätty. 

Liukoisuus : Ei liukene veteen. 

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

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) : Ei määrätty. 

Höyrynpaine : 3500 hPa 20°C-asteessa 

Höyrynpaine 50 °C:ssa : Ei saatavilla 

Tiheys : 0,69 g/cm³ 

Suhteellinen tiheys : Ei saatavilla 

Suhteellinen höyryntiheys 20 °C:n lämpötilassa : Ei määrätty. 

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 

% syttyviä ainesosia : 124,9999999999995 

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet 

Suhteellinen haihtumisnopeus (butyyliasetaattiin=1) : Ei määrätty. 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 

10.1. Reaktiivisuus 

Tietojemme mukaan ei yhtään. 

10.2. Kemiallinen stabiilisuus 

Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa. Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, 

avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta. 

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 

Tietojemme mukaan ei yhtään. 

10.4. Vältettävät olosuhteet 

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Suora auringonvalo. Äärimmäisen korkeat tai matalat lämpötilat. 

Ylikuumeneminen. 

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 

Vahvat hapot. Vahvat emäkset. Voimakkaat hapettimet. Voimakkaat pelkistimet. 

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet 

Ei hajoa tavallisissa varastointiolosuhteissa. 
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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 

Välitön myrkyllisyys (hengitysteitse) : Ei luokiteltu 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 

 

propaani (74-98-6) 

LD50 suun kautta, rotta 5000 mg/kg 

LC50 Hengitysteitse - Rota (Höyryt) 1237 mg/l/4h 

 

Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaanit, isoalkanes, sykliset, <5% n-heksaania 

LD50 suun kautta, rotta > 5840 mg/kg 

LD50 ihon kautta, kani > 2920 mg/kg 

LC50 Hengitysteitse - Rota (Höyryt) > 25 mg/l/4h 

 

asetoni; propan-2-oni; propanoni (67-64-1) 

LD50 suun kautta, rotta 5800 mg/kg 

LD50 ihon kautta, kani > 7400 mg/kg 

LC50 Hengitysteitse - Rota 32 mg/l 

 

isobutaani (75-28-5) 

LC50 Hengitysteitse - Rota (Höyryt) 2 tuntia 

 

butaani (106-97-8) 

LC50 Hengitysteitse - Rota 658 mg/l/4h LC50 Hengitysteitse - Rota (Höyryt) 

 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Ärsyttää ihoa. 

pH: Ei määrätty. 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys : Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 

pH: Ei määrätty. 

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  

 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset : Ei luokiteltu 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 

 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen : Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 

 

Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaanit, isoalkanes, sykliset, <5% n-heksaania 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.  

 

asetoni; propan-2-oni; propanoni (67-64-1) 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.  

 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen : Ei luokiteltu 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 

 

Aspiraatiovaara : Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. 

Lisätiedot : Nielemisriskiä on vähäinen, sillä aine toimitetaan aerosolipakkauksessa. 
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Fibo Clean  

Höyrystin Aerosol 

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 

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 

12.1. Myrkyllisyys 

Ympäristövaikutukset - vesi : Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

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

Vaarallisuus vesiympäristölle, pitkäaikainen (krooninen) : Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

 

propaani (74-98-6) 

LC50 - Kalat [1] 16,9 g/l 96 hours 

EC50 - Äyriäiset [1] 16,3 g/l (48 tunnin - Daphnia magna) 

ErC50 levät 11,3 mg/l 

 

Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaanit, isoalkanes, sykliset, <5% n-heksaania 

LC50 - Kalat [1] 11,4 mg/l (96 tunnin - Kirjoholi) 

EC50 - Äyriäiset [1] 3 mg/l (48 tunnin - Daphnia magna) 

ErC50 levät 30 – 100 72  tunnin - Pseudokirchnerella subcapitata 

LOEC (välitön) 0,32 mg/l Daphnia magna (vesikirppu) 

NOEC krooninen äyriäiset 0,17 mg/l Daphnia magna (vesikirppu) 

 

asetoni; propan-2-oni; propanoni (67-64-1) 

EC50 96h - Levät [1] 7000 mg/l NOEC 

 

Hiilidioksidi (124-38-9) 

LC50 - Kalat [1] 35 mg/l 96 h (Salmo gairdneri) 

 

butaani (106-97-8) 

LC50 - Kalat [1] 24,11 mg/l (96 tunnib) 

EC50 - Äyriäiset [1] 14,22 mg/l (48 tunnin - Daphnia magna) 

ErC50 levät 7,71 mg/l (96 tunnib) 

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 

Fibo Clean  

Pysyvyys ja hajoavuus Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä. 

 

asetoni; propan-2-oni; propanoni (67-64-1) 

Pysyvyys ja hajoavuus Biohajoava. 

BOD (% ThOD-arvosta) 0,96 % ThOD BOD5/COD 
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Biologinen hajoaminen < 78 % (OECD 301B-menetelmä) 

 

isobutaani (75-28-5) 

Biologinen hajoaminen 100 % 385,5 h 

12.3. Biokertyvyys 

Fibo Clean  

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) Ei määrätty. 

Biokertyvyys Ei määritelty. 

 

propaani (74-98-6) 

Biokertyvyyskerroin (BCF REACH) 13,18 

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 2,36 

 

asetoni; propan-2-oni; propanoni (67-64-1) 

Biokertyvyyskerroin (BCF REACH) 0,69 

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) -0,27 

 

isobutaani (75-28-5) 

Biokertyvyyskerroin (BCF REACH) 26,92 

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 2,82 

 

Hiilidioksidi (124-38-9) 

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 0,8 

 

butaani (106-97-8) 

BCF - Kalat [1] 33,88 

Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Pow) 2,89 

12.4. Liikkuvuus maaperässä 

Fibo Clean  

Ympäristövaikutukset - maaperä Ei liukene veteen. 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 

Fibo Clean  

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 

Lisätiedot : Vältettävä päästämistä ympäristöön. 

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät 

Alueellinen lainsäädäntö (jätteet) : Hävitä ongelmajätteen tapaan. 

Jätteiden käsittelymenetelmät : Älä kaada viemäriin. 
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Tuoteteen / pakkauksen hävittäminen suositukset : Hävitä turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia määräyksiä noudattaen. Hävitä sisältö/pakkaus 

vaarallisten tai erikoisjätteiden keruupisteeseen paikallisten, alueellisten, kansallisten ja/tai 

kansainvälisten säännösten mukaisesti. Painesäiliö - Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. 

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

täytyy arvioida oikea koodi. Säiliöön voi kerääntyä syttyviä höyryjä. 

Ekologia - jätemateriaalit : Vältettävä päästämistä ympäristöön. Vaarallinen jäte sen myrkyllisyydestä johtuen. 

Euroopan jäteluettelokoodi (EJL) : 20 01 13* - liuottimet 

KOHTA 14: Kuljetustiedot 

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

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. YK-numero tai tunnistenumero 

UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 

AEROSOLIT AEROSOLS Aerosols, flammable AEROSOLIT AEROSOLIT 

Kuljetusasiakirjan kuvaus 

UN 1950 AEROSOLIT, 2.1, (D), 

VAARALLINEN 

YMPÄRISTÖLLE 

 

UN 1950 AEROSOLS, 2.1, 

MARINE 

POLLUTANT/ENVIRONMENT

ALLY HAZARDOUS 

 

UN 1950 Aerosols, flammable, 

2.1, ENVIRONMENTALLY 

HAZARDOUS 

 

UN 1950 AEROSOLIT, 2.1, 

VAARALLINEN 

YMPÄRISTÖLLE 

 

UN 1950 AEROSOLIT, 2.1, 

VAARALLINEN 

YMPÄRISTÖLLE 

 

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka 

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

      

14.4. Pakkausryhmä 

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 

14.5. Ympäristövaarat 

Ympäristölle vaarallinen : Kyllä Ympäristölle vaarallinen : Kyllä 

Merta saastuttava aine : Kyllä 

Ympäristölle vaarallinen : Kyllä Ympäristölle vaarallinen : Kyllä Ympäristölle vaarallinen : Kyllä 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle 

Maakuljetus 

Luokituskoodi (ADR)  : 5F  

Erityismääräykset (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Rajoitetut määrät (ADR) : 1l 

Poikkeusmäärät (ADR) : E0 

Merikuljetukset 

Erityismääräykset (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 

Hätätiedotteen numero (tulipalo) : F-D 

Hätätiedotteen numero (vuoto) : S-U 

Ilmakuljetus 

PCA Vapautetut määrät (IATA) : E0 

PCA Rajoitetut määrät (IATA) : Y203 

Erityismääräykset (IATA) : A145, A167, A802 

Jokikuljetukset 

Luokituskoodi (ADN) : 5F  

Erityismääräykset : 190, 327, 344, 625 

Rajoitetut määrät (ADN) : 1 L 

Vapautetut määrät (ADN) : E0 

Rautatiekuljetus 

Erityiset määräykset (RID) : 190, 327, 344, 625 

Rajoitetut määrät (RID) : 1L 

Vapautetut määrät (RID) : E0 
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Vaaran tunnusnumero (RID) : 23 
 

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 

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 

KOHTA 16: Muut tiedot 

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: 

Aerosol 1 Aerosoli, kategoria 1 

Aquatic Chronic 2 Vaarallisuus vesiympäristölle – krooninen vaara, kategoria 2 

Asp. Tox. 1 Aspiraatiovaara, kategoria 1 

Eye Irrit. 2 Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, kategoria 2 

Flam. Gas 1A Syttyvät kaasut, kategoria 1A 

Flam. Liq. 2 Syttyvät nesteet, kategoria 2 

H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu. 

H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. 

H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. 

H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. 

H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa. 

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. 

H315 Ärsyttää ihoa. 

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. 

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

Press. Gas (Comp.) Paineen alaiset kaasut : Puristettu kaasu 

Skin Irrit. 2 Ihosyövyttävyys/ihoärsytys, kategoria 2 

STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen, kategoria 3, narkoottiset vaikutukset 

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

käyttötarkoituksessa on siksi tarkoituksenmukaista käyttäjän näkökulmasta.


