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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 

1.1. Tuotetunniste 

Tuotenimi : Perivallon 

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

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut käytöt 

Aineen/seoksen käyttö : Tire repair material 

1.2.2. Käytöt, joita ei suositella 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 

KTT:sta vastaavan toimivaltaisen henkilön sähköpostiosoite: sds@gbk-ingelheim.de 

1.4. Hätäpuhelinnumero 

Hätänumero : Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463 

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 

Tietääksemme tuote ei aiheuta erityistä vaaraa kunhan yleisiä työhygienia ja -turvallisuussääntöjä noudatetaan. 

2.2. Merkinnät 

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

Tietoja ei ole saatavissa 

2.3. Muut vaarat 

Muut vaarat, jotka eivät vaikuta luokitukseen : Asetuksen (EY) N: o 1907/2006 (REACH), tämä tuote ei sisällä PBT / vPvB-aineiksi. 

 
 

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 

3.1. Aineet 

Ei sovellettavissa 

3.2. Seokset 

Huomautukset : Luonnonkautsua sisältävä nestemäinen emulsio 

Sekoitus ei sisällä REACH-Liitteen II kohdan 3.2 mukaisesti mainittavia aineita 

KRAIBURG Austria GmbH & Co. KG 

Webersdorf 11 

5132 Geretsberg - Itävalta 

T +43/7748/7241 - 0 - F +43/7748/7241 - 11 

welcome@kraiburg.at 

mailto:welcome@kraiburg.at
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Ensiaputoimenpiteet, yleiset : Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Vaurioiden jatkuessa on hälytettävä lääkäri. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Siirrä raittiiseen ilmaan mikäli henkilö on vahingossa hengittänyt höyryjä tai aineiden 

hajoamistuotteita. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle : Pestävä välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä. Jos ihoärsytys jatkuu, ota yhteys 

lääkäriin. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut 

silmään 

: Mene ärsytyksen jatkuessa silmälääkäriin. Poista piilolinssit. Heti huuhdeltava runnsaalla 

vedellä, myös silmäluoman alapuolella, vähintään 15 minuutin ajan. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Tajuttomalle henkilölle ei koskaan saa antaa mitään suun kautta. EI saa oksennuttaa. Ota 

heti yhteys lääkäriin. Huuhdo suu. Juota runsaasti vettä. 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena : Saattaa aiheuttaa ihon ärtymistä. Ihokosketus saattaa aiheuttaa herkistymistä alttiilla 

henkilöillä. 

Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin : Saattaa aiheuttaa silmien ärsytystä. 

Oireet/vaikutukset nieltynä : Nieleminen voi aiheuttaa ylempien hengitysteiden syövytystä ja gastrointestinaalisia 

häiriöitä. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 

Hoida oireen mukaan. 

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 

5.1. Sammutusaineet 

Soveltuvat sammutusaineet : Tuote ei pala itse. Sammutustoimet määräytyvät ympäristöpalon mukaan. 

Soveltumattomat sammutusaineet : voimakas vesisuihku. 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Palon sytyessä voivat muodostua: Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi. Typpioksidit. 

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet 

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Erillinen kannettava hengityslaite. Täydellinen suojavaatetus. 

Muut tiedot : Jäähdytä alttiita säiliöitä vesisuihkuin. Tulipalon aiheutumat jäännökset ja saastunut 

sammutusvesi on poistettava paikallisten viranomaisten määräysten mukaisesti. 

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 

Yleiset toimenpiteet : Vältä aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Käytä 

henkilökohtaisia suojavarusteita. Jos muodostuu höyryjä, on käytettävä sopivaa 

hengityksensuojainta. 

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilökunta 

Hätätoimenpiteet : Tuuleta vuotoalue. 

6.1.2. Pelastushenkilökunta 

Suojaimet : Älä ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Lisätietoja kohdassa 8: "Altistumisen 

ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet". 

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 

Ei saa viedä viemäriin/pintaveteen/pohjaveteen. 
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6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 

Puhdistusmenetelmät : Lakaise tai lapioi, laita suljettuun säiliöön hävittämistä varten. Imeytetään inerttiin, 

absorboivaan materiaaliin (esim. hiekkaan, sahanpuruihin, yleiseen sidosaineeseen, 

silikageeliin). 

6.4. Viittaukset muihin kohtiin 

Katso turvallisuusvarotoimenpiteet kohdista 7 ja 8. Lisätietoja kohdassa 13. 

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 

Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet : Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Säilytä 

tiiviisti suljettuna. 

Hygieniatoimenpiteet : Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese aina kätesi 

käsiteltyäsi tätä tuotetta. 

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 

Varastointiolosuhteet : Varastoi kuivassa paikassa. Säilytettävä ainoastaan alkuperäisastiassa viileässä, hyvin 

tuuletetussa paikassa erillään seuraavista: Freezing. 

Yhteensopimattomat materiaalit : hapettavat materiaalit. Hapot. 

Varastointilämpötila : 5 – 35 °C 

Tiedot yhdistetystä varastoinnista : Pidettävä erillään elintarvikkeista, juomista ja eläinruoista. 

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 

8.1.4. DNEL ja PNEC 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

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. 

8.2.2. Henkilönsuojaimet 

8.2.2.1. Silmien tai kasvojen suojaus 

Silmien suojaus: 

Suojalasit sivusuojalla (EN 166). Silmähuuhdepullo, jossa on puhdasta vettä (EN 15154) 
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8.2.2.2. Ihonsuojaus 

Ihonsuojaus: 

Pitkähihaiset suojavaatteet. EN ISO 6530 

 

Käsien suojaus: 

Tämä suositus perustuu pelkästään kemialliseen sopivuuteen ja EN 374:n mukaiseen testiin laboratorio-olosuhteissa. Käytöstä riippuen voi johtaa 

erilaisiin vaatimuksiin. Sen vuoksi on huomioitava suojakäsineiden valmistajan suositukset 

 

Käsien suojaus 

tyyppi Materiaali Läpäisy Paksuus (mm) Läpäisy Standardi 

Kemikaaleja kestävät 

suojakäsineet 

Luonnonkumi 6 (> 480 minuuttia) ≥ 0.6  EN ISO 374 

8.2.2.3. Hengityksensuojain 

Hengityksensuojain: 

Henkilökohtaisia hengityssuojaimia ei yleensä tarvita 

8.2.2.4. Termiset vaarat 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

8.2.3. Ympäristön altistumisen hallinta 

Ympäristön altistumisen hallinta: 

Vältettävä päästämistä ympäristöön. 

Muut tiedot: 

Varottava aineen joutumista iholle ja silmiin. Kädet on  pestävä ennen taukoja ja töiden päätyttyä. Älä syö, juo tai tupakoi käytön aikana. Riisu 

saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkäyttöä. 

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 

Olomuoto : Nestemäinen 

Väri : maitomainen. 

Haju : ammoniakki. 

Hajukynnys : Ei saatavilla 

Sulamispiste : 0 °C 

Jähmettymis-/jäätymispiste : Ei saatavilla 

Kiehumispiste : 100 °C 

Syttyvyys : Ei saatavilla 

Räjähtävät ominaisuudet : Tuote ei ole räjähdysvaarallinen. 

Hapettavat ominaisuudet : Ei hapettava. 

Räjähdysraja-arvot : Ei saatavilla 

Alin räjähdysraja (LEL) : Ei saatavilla 

Ylin räjähdysraja : Ei saatavilla 

Leimahduspiste : Ei saatavilla 

Itsesyttymislämpötila : Ei saatavilla 

Hajoamislämpötila : Ei saatavilla 

pH : ≈ 10 @20°C 

Viskositeetti, kinemaattinen : Ei saatavilla 

Viskositeetti, dynaaminen : < 200 mPa·s 

Liukoisuus : täysin sekoittuva. 20°C-asteessa. 

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

Höyrynpaine : ≈ 24 hPa @20°C 

Höyrynpaine 50 °C:ssa : Ei saatavilla 

Tiheys : 1 g/cm³ @20°C 

Suhteellinen tiheys : Ei saatavilla 

Suhteellinen höyryntiheys 20 °C:n lämpötilassa : Ei saatavilla 

Hiukkaskoko : Ei sovellettavissa 

Hiukkaskokojakauma : Ei sovellettavissa 



Perivallon 
Käyttöturvallisuustiedote  
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) mukaan 
Käyttöturvallisuustiedote nro: 12789-0008 

 

 

 

   

21.4.2021 (Päivitetty) FI - fi 5/8 
 

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 : 0 % 

Lisätiedot : Liuottimien erottumistesti (%) 0% 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 

10.1. Reaktiivisuus 

Ei hajoa tavallisissa varastointiolosuhteissa. 

10.2. Kemiallinen stabiilisuus 

Stabiili tavallisissa olosuhteissa. 

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 

Reagoi eksotermisesti kosketuksissa seuraavien kanssa: Vahvat hapot. 

10.4. Vältettävät olosuhteet 

Lämpöhajoamisen estämiseksi ei saa ylikuumentaa. 

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 

Hapot ja hapettimet. 

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet 

Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta. 

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 
 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Ei luokiteltu 

pH: ≈ 10 @20°C 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys : Ei luokiteltu 

pH: ≈ 10 @20°C 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Ei luokiteltu 

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset : Ei luokiteltu 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset : Ei luokiteltu 
 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset : Ei luokiteltu 
 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen : Ei luokiteltu 
 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen : Ei luokiteltu 
 

Aspiraatiovaara : Ei luokiteltu 
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11.2. Tiedot muista vaaroista 

11.2.1. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet 

11.2.2. Muut tiedot 

Muut tiedot : Toistuva tai pitkäaikainen kosketus saattaa aiheuttaa ihon ärtymistä,Nieleminen voi 

aiheuttaa ylempien hengitysteiden syövytystä ja gastrointestinaalisia 

häiriöitä,Todennäköisesti ärsyttävä kosketuksessa silmiin 

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 

12.1. Myrkyllisyys 

Vaarallisuus vesiympäristölle, lyhytaikainen (välitön) : Ei luokiteltu 

Vaarallisuus vesiympäristölle, pitkäaikainen 

(krooninen) 

: Ei luokiteltu 

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

12.3. Biokertyvyys 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

12.4. Liikkuvuus maaperässä 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

12.7. Muut haitalliset vaikutukset 

Muut haitalliset vaikutukset : Heikosti vettä saastava. 

Lisätiedot : Ei saa huuhdella pintavesiin tai viemäriin 

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät 

Jätteiden käsittelymenetelmät : Voidaan polttaa paikallisten määräysten mukaisesti. Kierrätys on suositeltavampaa kuin 

hävittäminen tai polttaminen. 

Tuoteteen / pakkauksen hävittäminen suositukset : Tyhjät astiat viedään paikalliseen kierrätykseen, uusiokäyttöön tai jätehuoltoon. Saastuneet 

pakkaukset on tyhjennettävä optimaalisesti. Ne voidaan vastaavan puhdistuksen jälkeen 

ottaa uusiokäyttöön. Saastuneet pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, on hävitettävä kuten 

niiden sisältämät tuotteet. 

Euroopan jäteluettelokoodi (EJL) : 08 04 10 - muut kuin nimikkeessä 08 04 09 mainitut liima- ja tiivistysmassajätteet 

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 
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ADR IMDG IATA ADN RID 

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 : 0 % 

Direktiivi 2012/18/EU (SEVESO III) 

Seveso Lisätiedot : Ei kuulu Seveso III -direktiivin piiriin 

15.1.2. Kansalliset määräykset 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu 
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KOHTA 16: Muut tiedot 

Lyhenteet ja akronyymit 

ADR Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista 

ADN Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista 

IATA Kansainvälinen ilmakuljetusliitto 

IMDG Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö 

RID Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat määräykset 

DOT Liikenneministeriö 

TDG Vaarallisten aineiden kuljetus 

REACH Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset Asetus (EY) N:o 1907/2006 

GHS Kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä 

IARC Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus 

vPvB Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä 

PBT Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen aine 

PNEC Arvioitu vaikutukseton pitoisuus 

CAS CAS (Chemical Abstracts Service) -numero 

IBC-Code Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen 

säännöstö 

ATE Välittömän myrkyllisyyden arviointi 

CLP Luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettu asetus (EY) N:o 1272/2008 

BCF Biokertyvyystekijä 

MARPOL 73/78 MARPOL 73/78: kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä 

ADG Australian vaarallisen rahdin kuljetus 

 

Muut tiedot : Tiedot kohdissa 4 - 8 ja 10 - 12 eivät koske osittain tuotteen käyttöä ja asianmukaista 

hyödyntämistä  (kts. käyttöohje/tuotetieto),vaan suurempien määrien vapauttamista 

onnettomuuksien ja vikojen sattuessa. Tiedot kuvaavat vain tuotteen/tuotteiden 

turvallisuutta koskevat vaatimukset ja perustuvat tietojemme nykyiseen tilaan. 

Toimitusspesifikaatio käy ilmi tietolehdistä. Ne eivät taa kuvatun tuotteen/kuvattujen 

tuotteiden ominaisuuksia lainmukaisten takuumääräysten hengessä. 

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). 


