
Apotracker Reagents

Not available.

Solid.

GHS product identifier

Other means of 
identification

Product type

Section 1. Identification
:

:

:

Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

SAFETY DATA SHEET
Apotracker Reagents

Product use : Research.

Area of application : Industrial applications.

+1-858-455-9588 (7:00AM – 5:00PM PT, M-F)Emergency telephone 
number (with hours of 
operation)

:

Supplier/Manufacturer : BioLegend Inc.
8999 BioLegend Way
San Diego, CA 92121 – USA
Tel: +1-858-455-9588 (7:00AM – 5:00PM PT, M-F)

e-mail address of person 
responsible for this SDS

: cs@biolegend.com

Product code : Not available.

Section 2. Hazards identification

Classification of the 
substance or mixture

:

Signal word : No signal word.

Hazard statements : No known significant effects or critical hazards.

Precautionary statements

Prevention : Not applicable.

Response : Not applicable.

Storage : Not applicable.

Disposal : Not applicable.

GHS label elements

OSHA/HCS status : While this material is not considered hazardous by the OSHA Hazard Communication 
Standard (29 CFR 1910.1200), this SDS contains valuable information critical to the 
safe handling and proper use of the product. This SDS should be retained and available 
for employees and other users of this product.

Hazards not otherwise 
classified

: None known.

Not classified.
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Apotracker Reagents

Section 3. Composition/information on ingredients

There are no ingredients present which, within the current knowledge of the supplier and in the concentrations 
applicable, are classified as hazardous to health and hence require reporting in this section.

Other means of 
identification

: Not available.

Substance/mixture : Mixture

Wash out mouth with water.  Remove victim to fresh air and keep at rest in a position 
comfortable for breathing.  If material has been swallowed and the exposed person is 
conscious, give small quantities of water to drink.  Do not induce vomiting unless 
directed to do so by medical personnel.  Get medical attention if symptoms occur.

Immediately flush eyes with plenty of water, occasionally lifting the upper and lower 
eyelids.  Check for and remove any contact lenses.  Get medical attention if irritation 
occurs.

Flush contaminated skin with plenty of water.  Remove contaminated clothing and 
shoes.  Get medical attention if symptoms occur.

Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.  Get 
medical attention if symptoms occur.  In case of inhalation of decomposition products in 
a fire, symptoms may be delayed.  The exposed person may need to be kept under 
medical surveillance for 48 hours.

Section 4. First aid measures

Eye contact

Skin contact

Inhalation

Ingestion :

:

:

:

Protection of first-aiders : No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.

Notes to physician : In case of inhalation of decomposition products in a fire, symptoms may be delayed.
The exposed person may need to be kept under medical surveillance for 48 hours.

Description of necessary first aid measures

Specific treatments : No specific treatment.

Most important symptoms/effects, acute and delayed

Inhalation : No known significant effects or critical hazards.

No known significant effects or critical hazards.:Ingestion

Skin contact : No known significant effects or critical hazards.

No known significant effects or critical hazards.:Eye contact

Over-exposure signs/symptoms

Skin contact

Ingestion

Inhalation No specific data.

No specific data.

No specific data.

:

:

:

Eye contact : No specific data.

Potential acute health effects

See toxicological information (Section 11)

Indication of immediate medical attention and special treatment needed, if necessary
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Apotracker Reagents

Section 5. Fire-fighting measures

Promptly isolate the scene by removing all persons from the vicinity of the incident if 
there is a fire.  No action shall be taken involving any personal risk or without suitable 
training.

Hazardous thermal 
decomposition products

Specific hazards arising 
from the chemical

Decomposition products may include the following materials:
carbon dioxide
carbon monoxide
nitrogen oxides

No specific fire or explosion hazard.

Fire-fighters should wear appropriate protective equipment and self-contained breathing 
apparatus (SCBA) with a full face-piece operated in positive pressure mode.

Special protective 
equipment for fire-fighters

Extinguishing media

:

:

:

Do not use water jet.

Suitable extinguishing 
media

:

Unsuitable extinguishing 
media

:

Special protective actions 
for fire-fighters

:

In case of fire, use water spray (fog), foam, dry chemical or CO₂.

hydrogen fluoride
borane/boron oxides

Section 6. Accidental release measures

Environmental precautions

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

Move containers from spill area.  Prevent entry into sewers, water courses, basements 
or confined areas.  Vacuum or sweep up material and place in a designated, labeled 
waste container.  Dispose of via a licensed waste disposal contractor.  Note: see 
Section 1 for emergency contact information and Section 13 for waste disposal.

:

: No action shall be taken involving any personal risk or without suitable training.
Evacuate surrounding areas.  Keep unnecessary and unprotected personnel from 
entering.  Do not touch or walk through spilled material.  Put on appropriate personal 
protective equipment.

Avoid dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains 
and sewers.  Inform the relevant authorities if the product has caused environmental 
pollution (sewers, waterways, soil or air).

Large spill :

Move containers from spill area.  Vacuum or sweep up material and place in a 
designated, labeled waste container.  Dispose of via a licensed waste disposal 
contractor.

Small spill :

Methods and materials for containment and cleaning up

For non-emergency 
personnel

For emergency responders : If specialized clothing is required to deal with the spillage, take note of any information in 
Section 8 on suitable and unsuitable materials.  See also the information in "For non-
emergency personnel".
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Apotracker Reagents

Section 7. Handling and storage

Advice on general 
occupational hygiene

Conditions for safe storage,
including any 
incompatibilities

Eating, drinking and smoking should be prohibited in areas where this material is 
handled, stored and processed.  Workers should wash hands and face before eating,
drinking and smoking.  Remove contaminated clothing and protective equipment before 
entering eating areas.  See also Section 8 for additional information on hygiene 
measures.

Storage temperature: -20°C (-4°F).  Store in accordance with local regulations.  Store in 
original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area,
away from incompatible materials (see Section 10) and food and drink.  Keep container 
tightly closed and sealed until ready for use.  Containers that have been opened must 
be carefully resealed and kept upright to prevent leakage.  Do not store in unlabeled 
containers.  Use appropriate containment to avoid environmental contamination.  See 
Section 10 for incompatible materials before handling or use.

:

:

Protective measures Put on appropriate personal protective equipment (see Section 8).:

Precautions for safe handling

None.

Section 8. Exposure controls/personal protection

Hand protection Chemical-resistant, impervious gloves complying with an approved standard should be 
worn at all times when handling chemical products if a risk assessment indicates this is 
necessary.

Safety eyewear complying with an approved standard should be used when a risk 
assessment indicates this is necessary to avoid exposure to liquid splashes, mists,
gases or dusts.  If contact is possible, the following protection should be worn, unless 
the assessment indicates a higher degree of protection:  safety glasses with side-
shields.

Eye/face protection

:

:

Body protection Personal protective equipment for the body should be selected based on the task being 
performed and the risks involved and should be approved by a specialist before 
handling this product.

:

Environmental exposure 
controls

: Emissions from ventilation or work process equipment should be checked to ensure 
they comply with the requirements of environmental protection legislation.  In some 
cases, fume scrubbers, filters or engineering modifications to the process equipment 
will be necessary to reduce emissions to acceptable levels.

Appropriate engineering 
controls

: Good general ventilation should be sufficient to control worker exposure to airborne 
contaminants.

Wash hands, forearms and face thoroughly after handling chemical products, before 
eating, smoking and using the lavatory and at the end of the working period.
Appropriate techniques should be used to remove potentially contaminated clothing.
Wash contaminated clothing before reusing.  Ensure that eyewash stations and safety 
showers are close to the workstation location.

Hygiene measures :

Control parameters

Individual protection measures

Occupational exposure limits

Skin protection

Other skin protection : Appropriate footwear and any additional skin protection measures should be selected 
based on the task being performed and the risks involved and should be approved by a 
specialist before handling this product.
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Apotracker Reagents

Section 8. Exposure controls/personal protection
Based on the hazard and potential for exposure, select a respirator that meets the 
appropriate standard or certification.  Respirators must be used according to a 
respiratory protection program to ensure proper fitting, training, and other important 
aspects of use.

Respiratory protection :

Section 9. Physical and chemical properties

Physical state

Melting point

Vapor pressure

Relative density

Vapor density

Solubility

Solid.

Not available.

Not available.

Not available.

Not available.

Not available.

Not available.Odor

pH

Not available.Color

Evaporation rate Not available.

Auto-ignition temperature

Flash point

Not available.

Not available.

Not available.

Not available.

Not available.Odor threshold

Partition coefficient: n-
octanol/water

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Appearance

Boiling point : Not available.

Flammability (solid, gas) : Not available.

Lower and upper explosive 
(flammable) limits

: Not available.

SADT Not available.:

Decomposition temperature : Not available.

Solubility in water : Not available.

Viscosity Not available.:

Flow time (ISO 2431) : Not available.

Density Not available.:

Section 10. Stability and reactivity

Conditions to avoid No specific data.

The product is stable.Chemical stability :

:

Possibility of hazardous 
reactions

: Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.

Reactivity : No specific test data related to reactivity available for this product or its ingredients.

Under normal conditions of storage and use, hazardous polymerization will not occur.
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Apotracker Reagents

Section 10. Stability and reactivity

Hazardous decomposition 
products

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should 
not be produced.

:

Incompatible materials : Reactive or incompatible with the following materials: oxidizing materials.

Section 11. Toxicological information

Acute toxicity

Not available.

Carcinogenicity

Conclusion/Summary : Not available.

Mutagenicity

Conclusion/Summary : Not available.

Teratogenicity

Conclusion/Summary : Not available.

Reproductive toxicity

Conclusion/Summary : Not available.

Irritation/Corrosion

Not available.

Sensitization

Not available.

Information on the likely 
routes of exposure

Inhalation : No known significant effects or critical hazards.

No known significant effects or critical hazards.:Ingestion

Skin contact : No known significant effects or critical hazards.

No known significant effects or critical hazards.:Eye contact

Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics

Skin contact

Ingestion

Inhalation No specific data.

No specific data.

No specific data.

:

:

:

Eye contact : No specific data.

Specific target organ toxicity (single exposure)

Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Not available.

Not available.

Aspiration hazard

Not available.

Information on toxicological effects

: Not available.

Potential acute health effects
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Apotracker Reagents

Section 11. Toxicological information

Not available.

No known significant effects or critical hazards.General :

No known significant effects or critical hazards.Carcinogenicity :

No known significant effects or critical hazards.Mutagenicity :

No known significant effects or critical hazards.Teratogenicity :

Developmental effects : No known significant effects or critical hazards.

Fertility effects : No known significant effects or critical hazards.

Potential chronic health effects

Delayed and immediate effects and also chronic effects from short and long term exposure

Numerical measures of toxicity

Potential immediate 
effects

: Not available.

Short term exposure

Potential delayed effects : Not available.

Potential immediate 
effects

: Not available.

Long term exposure

Potential delayed effects : Not available.

Acute toxicity estimates

N/A

Section 12. Ecological information

Bioaccumulative potential

Other adverse effects : No known significant effects or critical hazards.

Not available.

Toxicity

Conclusion/Summary : Not available.

Persistence and degradability

Soil/water partition 
coefficient (KOC)

: Not available.

Mobility in soil

Not available.
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Apotracker Reagents

Section 13. Disposal considerations
The generation of waste should be avoided or minimized wherever possible.  Disposal 
of this product, solutions and any by-products should at all times comply with the 
requirements of environmental protection and waste disposal legislation and any 
regional local authority requirements.  Dispose of surplus and non-recyclable products 
via a licensed waste disposal contractor.  Waste should not be disposed of untreated to 
the sewer unless fully compliant with the requirements of all authorities with jurisdiction.
Waste packaging should be recycled.  Incineration or landfill should only be considered 
when recycling is not feasible.  This material and its container must be disposed of in a 
safe way.  Empty containers or liners may retain some product residues.  Avoid 
dispersal of spilled material and runoff and contact with soil, waterways, drains and 
sewers.

:Disposal methods

Section 14. Transport information

-

-

-

-

-

-

-

Not regulated.

-

-

Not regulated. Not regulated.

DOT Classification IMDG IATA

UN number

UN proper 
shipping name

Transport 
hazard class(es)

Packing group

Environmental 
hazards

Special precautions for user

Transport in bulk according 
to Annex II of MARPOL and 
the IBC Code

No. No. No.

Transport within user’s premises: always transport in closed containers that are 
upright and secure. Ensure that persons transporting the product know what to do in the 
event of an accident or spillage.

: Not available.

:

Additional information

Section 15. Regulatory information
U.S. Federal regulations :

Clean Air Act  Section 112
(b) Hazardous Air 
Pollutants (HAPs)

: Not listed

Clean Air Act Section 602 
Class I Substances

: Not listed

Clean Air Act Section 602 
Class II Substances

: Not listed

DEA List I Chemicals 
(Precursor Chemicals)

: Not listed

TSCA 8(a) CDR Exempt/Partial exemption: Not determined

United States inventory (TSCA 8b): Not determined.
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Apotracker Reagents

Section 15. Regulatory information

None of the components are listed.Massachusetts :

SARA 313

California Prop. 65

DEA List II Chemicals 
(Essential Chemicals)

: Not listed

New York : None of the components are listed.

New Jersey : None of the components are listed.

Pennsylvania : None of the components are listed.

State regulations

SARA 302/304

SARA 304 RQ : Not applicable.

No products were found.

Composition/information on ingredients

International regulations

Not applicable.

SARA 311/312

Classification : Not applicable.

No products were found.

Composition/information on ingredients

This product does not require a Safe Harbor warning under California Prop. 65.

Chemical Weapon Convention List Schedules I, II & III Chemicals

Montreal Protocol

Not listed.

Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants

Not listed.

Rotterdam Convention on Prior Informed Consent (PIC)

Not listed.

UNECE Aarhus Protocol on POPs and Heavy Metals

Not listed.

Not listed.

Section 16. Other information
Hazardous Material Information System (U.S.A.)

Health

Flammability

Physical hazards

/ 0

0

0
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Apotracker Reagents

Section 16. Other information

History

Sphera Solutions

Date of issue/Date of 
revision

Version

Prepared by

Notice to reader

Date of previous issue

:

:

:

:

Indicates information that has changed from previously issued version.

References : HCS (U.S.A.)- Hazard Communication Standard 
International transport regulations

Key to abbreviations :

08/29/2019

No previous validation

1

0
0

0

National Fire Protection Association (U.S.A.)

Health

Special

Instability/Reactivity

Flammability

Caution: HMIS® ratings are based on a 0-4 rating scale, with 0 representing minimal hazards or risks, and 4 
representing significant hazards or risks. Although HMIS® ratings and the associated label are not required on 
SDSs or products leaving a facility under 29 CFR 1910.1200, the preparer may choose to provide them. HMIS® 
ratings are to be used with a fully implemented HMIS® program. HMIS® is a registered trademark and service 
mark of the American Coatings Association, Inc.

The customer is responsible for determining the PPE code for this material. For more information on HMIS® 
Personal Protective Equipment (PPE) codes, consult the HMIS® Implementation Manual.

Reprinted with permission from NFPA 704, Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response 
Copyright ©1997, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269. This reprinted material is not the 
complete and official position of the National Fire Protection Association, on the referenced subject which is 
represented only by the standard in its entirety.

Copyright ©2001, National Fire Protection Association, Quincy, MA 02269. This warning system is intended to 
be interpreted and applied only by properly trained individuals to identify fire, health and reactivity hazards of 
chemicals. The user is referred to certain limited number of chemicals with recommended classifications in 
NFPA 49 and NFPA 325, which would be used as a guideline only. Whether the chemicals are classified by NFPA 
or not, anyone using the 704 systems to classify chemicals does so at their own risk.

Procedure used to derive the classification

Classification Justification

Not classified.

ATE = Acute Toxicity Estimate
BCF = Bioconcentration Factor
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LogPow = logarithm of the octanol/water partition coefficient
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 
as modified by the Protocol of 1978. ("Marpol" = marine pollution)
N/A = Not available
UN = United Nations
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Apotracker Reagents

Section 16. Other information
To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate. However, neither the above-named 
supplier, nor any of its subsidiaries, assumes any liability whatsoever for the accuracy or completeness of the 
information contained herein.
Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of the user. All materials may present 
unknown hazards and should be used with caution. Although certain hazards are described herein, we cannot 
guarantee that these are the only hazards that exist.
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Tuotenimi

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti 
muutettuna - Suomi

metyylisulfoksidi; sulfinyylibis(metaani); DMSOMuu tunnistuskeino

Kemiallinen kaava C2-H6-O-S

:

:

1.1 Tuotetunniste

Tuotteen tyyppi

CAS-numero

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

EY-numero

Tuotekoodi

: DMSO

: 200-664-3

: 67-68-5

: N/A
: Nestemäinen.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

DMSO

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Tämän KTT:n 
vastuuhenkilön 
sähköpostiosoite

:

BioLegend Inc.
9727 Pacific Heights Blvd.
San Diego, CA 92121 – USA
Tel: +1-858-455-9588

cs@biolegend.com

BioLegend Inc.
4B Highgate Business Centre
33 Greenwood Place
London, NW5 1LB - UK
Tel: +44 (0) 20 3475 3880
http://www.biolegend.com/uk

Valmistajan ainoa edustaja

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

Käyttötarkoitus : Tutkimus.

Teolliset sovellukset.:Käyttötarkoitus

1.4 Hätäpuhelinnumero

Kansallinen neuvontaelin/Myrkytystietokeskus

:Puhelinnumero

Toimittaja

Puhelinnumero : +44 (0) 20 3475 3880 (9:00AM - 5:00PM GMT, M-F)

+358 (0)9 471977
24 tuntia

Julkaisupäivä/Tarkistuspäivä : 22/12/2016 Edellinen päiväys : Ei tarkastettu aikaisemmin Versio : 1 1/14



Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti 
muutettuna - Suomi
DMSO

:Muut vaarat, jotka eivät 
aiheuta luokitusta

Ei tiedossa.

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP/GHS] mukaan

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti
2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Tuotteen määritelmä : Yksikomponenttinen aine

2.2 Merkinnät

Huomiosana :

Vaaralausekkeet :

Ennaltaehkäisy :

Turvalausekkeet

Pelastustoimenpiteet :

Varastointi :

Jäte :

Ei huomiosanaa.

Lisämerkinnät

Pakkaukset, jotka on 
varustettava lapsille 
turvallisilla sulkimilla

Ei sovelleta.

Näkövammaisille 
tarkoitettu vaaratunnus

Ei sovelleta.

:

:

: Ei sovelleta.

Erityiset pakkausvaatimukset

Vaaralliset ainesosat : dimetyylisulfoksidi

2.3 Muut vaarat

Aine täyttää asetuksen (EY)
nro. 1907/2006 Liitteen XIII 
mukaiset kriteerit PBT-
aineelle

: Ei.

P: Ei saatavilla. B: Ei. T: Kyllä.

Aine täyttää asetuksen (EY)
nro. 1907/2006 Liitteen XIII 
mukaiset kriteerit vPvB-
aineelle

: Ei.

vP: Ei saatavilla. vB: Ei.

Ei luokiteltu.

Liite XVII – Tiettyjen 
vaarallisten aineiden,
valmisteiden ja tuotteiden 
valmistuksen, markkinoille 
saattamisen ja käytön 
rajoitukset

: Ei sovelleta.

Tuotetta ei luokitella vaaralliseksi muutetun asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti.

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.
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Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti 
muutettuna - Suomi
DMSO

Yksikomponenttinen aine

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavilla, on lueteltu kohdassa 8.

:

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

[A] Ainesosa
[B] Epäpuhtaus
[C] Stabilisoiva lisäaine

Tyyppi

Muita sellaisia aineita ei ole läsnä, mitkä toimittajan tämänhetkisten tietojen mukaan on luokiteltu tai vaikuttavat tämän 
aineen luokitukseen ja siten vaatisivat raportoinnin tässä kohdassa.

3.1 Aineet

Tuotteen/ainesosan nimi

dimetyylisulfoksidi EC: 200-664-3
CAS: 67-68-5

100 Ei luokiteltu. [A]

Tunnisteet % TyyppiAsetus (EY) nro 
1272/2008 [CLP]

Huuhtele suu vedellä.  Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa 
on helppo hengittää.  Jos altistunut henkilö on niellyt ainetta ja on tajuissaan, juota 
hänelle pieniä määriä vettä.  Älä oksennuta ellei lääkintähenkilöstö kehota siihen.
Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireita ilmaantuu.

Ihokosketus

Huuhtele silmät välittömästi runsaalla määrällä vettä, nostaen ajoittain ylä- ja 
alaluomea.  Tarkista onko piilolinssejä ja poista ne.  Hakeudu lääkärin hoitoon, jos 
ilmenee ärsytystä.

Huuhtele altitstunut iho runsaalla vedellä.  Riisu saastuneet vaatteet ja kengät.
Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireita ilmaantuu.

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireita ilmaantuu.

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan.  Ota yhteyttä myrkytyskeskukseen välittömästi jos suuria 
määriä on nielty tai hengitetty.

Nieleminen

Hengitystiet

Silmäkosketus

:

:

:

:

:

Erityiskäsittelyt

Ensiavun antajien suojaus : Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei 
ole sopivaa koulutusta.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

Ihokosketus

Nieleminen

Hengitystiet Ei erityisiä tietoja.

Ei erityisiä tietoja.

Ei erityisiä tietoja.

:

:

:

Silmäkosketus : Ei erityisiä tietoja.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Ei erityisiä hoitotoimenpiteitä.:
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Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti 
muutettuna - Suomi
DMSO

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Tulipalon ollessa kyseessä eristä alue välittömästi evakuoimalla ihmiset 
tapahtumapaikan läheisyydestä.  Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa 
henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei ole sopivaa koulutusta.

Palossa muodostuvia 
vaarallisia 
hajoamistuotteita

Aineen tai seoksen vaarat

Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:
hiilidioksidi
hiilimonoksidi
rikkioksidit

Tulipalossa tai kuumennettaessa ilmenee paineen kasvua, jolloin säiliö saattaa 
rikkoutua.

Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä 
paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella.  Palomiesten vaatteet 
(kypärät, suojasaappaat ja -käsineet) jotka täyttävät euroopan standarding EN 469 
takaavat perussuojauksen kemikaalitapaturmissa.

Erityiset palomiesten 
suojavarusteet

Käytä kuivakemikaaleja, CO₂:ta, vesisuihketta (sumua) tai vaahtoa.

5.1 Sammutusaineet

:

:

:

Älä käytä vesisuihkua.

Soveltuva sammutusaine :

Soveltumaton 
sammutusaine

:

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojatoiminnot 
palomiehille

:

6.2 Ympäristöön 
kohdistuvat varotoimet

Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja 
viemäreihin.  Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut 
ympäristön saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma).

Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa.  Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta.  Laimenna 
vedellä ja pyyhi mikäli vesiliuokoista.  Vaihtoehtoisesti, tai jos veteen liukenematon,
imeytä inerttiin kuivaan aineeseen ja laita asianmukaiseen jätteastiaan.  Käytä 
jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi.

Pieni vuoto :

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Muu kuin 
pelastushenkilökunta

:

Pelastushenkilökunta :

Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka voivat aiheuttaa henkilökohtaista vaaraa tai joihin ei 
ole sopivaa koulutusta.  Evakuoi ympäröivät alueet.  Asiaankuulumattomien ja ilman 
tarvittavia suojavarusteita olevien henkilöiden pääsy alueelle estetään.  Vuotaviin 
materiaaleihin ei saa koskea eikä niiden päälle astua.  Pue asianmukaiset 
henkilösuojaimet.

Jos vuotojen siivoamiseen tarvitaan erityistä suojavaatetusta huomioi kohdassa 8 
ilmoitetut sopivat ja sopimattomat materiaalit. soveltumattomista materiaaleista.
Katso myös tiedot kohdasta “muu kuin pelastushenkilökunta”.

:
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Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti 
muutettuna - Suomi
DMSO

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa.  Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta.  Estä pääsy 
viemäriverkkoon, vesistöihin, kellareihin tai suljetuille alueille.  Toimita päästöt 
jätevedenkäsittely-yksikköön tai toimi seuraavasti.  Kerää läikkynyt kemikaali säiliöön 
palamattomalla absorboivalla aineella, kuten hiekalla, mullalla, vermikuliitilla tai 
piimaalla, ja toimita säiliö hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisesti.  Käytä 
jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi.

Suuri vuoto :

6.4 Viittaukset muihin 
kohtiin

Katso kohdasta 1 yhteystiedot hätätilanteita varten.
Katso kohdasta 8 tiedot soveltuvista henkilösuojaimista.
Katso kohdasta 13 lisätiedot jätteenkäsittelyyn.

:

Säilytettävä paikallisten säädösten mukaisesti.  Varastoi alkuperäissäiliössä suojattuna suoralta auringonvalolta 
kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa tilassa, poissa yhteensopimattomista materiaaleista (katso kohta 10) sekä 
ruuasta ja juomasta.  Pidä astia tiivisti suljettuna, kunnes sisältöä käytetään.  Avatut säiliöt on suljettava huolellisesti 
uudelleen ja pidettävä pystysuorassa vuotojen estämiseksi.  Tuotteen säilyttäminen merkitsemättömissä pakkauksissa 
on kielletty.  Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Suojatoimet :

Ohjeet yleisestä 
työhygieniasta

:

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

7.3 Erityinen loppukäyttö

Suositukset :

:Teollisuussektorikohtaiset 
ratkaisut

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8).

Syöminen, juominen ja tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään,
varastoidaan tai jalostetaan.  Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen 
syömistä, juomista ja tupakointia.  Poista saastuneet vaatteet ja suojavarusteet 
ennen ruokailualueille menemistä.  Katso myös kohdasta 8 lisätiedot 
hygieniatoimenpiteistä.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

Tuotteen/ainesosan nimi Altistumisen raja-arvot

dimetyylisulfoksidi Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 3/2014).
Imeytyy ihon läpi. 
  HTP-arvot 8 h: 50 ppm 8 tuntia.
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Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti 
muutettuna - Suomi
DMSO

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
Suositeltavat 
tarkkailumenetelmät

Mikäli tämä tuote sisältää ainesosia, joille on säädetty altistusraja, saatetaan tarvita 
henkilökohtaista, työpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa ilmanvaihdon 
ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai hengityksensuojalaitteiden tarpeen 
selvittämiseksi.  Kirjallisuusviite tulee antaa valvontastandardehin, kuten seuraaviin:
Euroopan standardi EN 689 (Työpaikan ilma - Ohje hengitysteitse tapahtuvan 
kemiallisille tekijöille altistumisen arvioimiseksi raja-arvojen avulla sekä ohje 
mittausstrategiaksi)  Euroopan standardi EN 14042 (Workplace atmospheres -
Guide for the application and use of procedures for the assessment of exposure to 
chemical and biological agents)  Euroopan standardi EN 482 (Työpaikan ilma -
Yleiset suorituskykyvaatimukset mitattaessa kemiallisia tekijöitä)  Kirjallisuusviite 
myös vaaditaan kansallisiin ohjeistoihin vaarallisten aineiden 
määrittämismenetelmistä.

Käsien suojaus Kemikaalin kestäviä, läpäisemättömiä hyväksytyn standardin vaatimukset täyttäviä 
käsineitä on käytettävä aina kemiallisia tuotteita käytettäessä, jos riskiarviointi 
osoittaa tämän olevan tarpeellista.

Hyväksytyn standardin mukaista silmäsuojausta on käytettävä, kun riskiarviointi 
osoittaa tämän olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille, kaasuille tai 
pölylle voidaan välttää.  Jos kontakti on mahdollista, seuraavia suojaimia tulee 
käyttää, ellei arvointi osoita että korkeampaa suojausta tulee käyttää:  suojalasit 
sivusuojilla.

Silmien tai kasvojen 
suojaus

:

:

:

Ihonsuojaus

Kehon henkilökohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan työn ja riskien 
mukaisesti. Asiantuntijan on hyväksyttävä suojain ennen tämän tuotteen käyttöä.

Asianmukaiset tekniset 
torjuntatoimenpiteet

: Hyvän yleisen ilmanvaihdon tulisi riittää hallitsemaan työntekijöiden altistumista 
ilman epäpuhtauksille.

Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn 
jälkeen, ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi.
Mahdollisesti saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia 
menetelmiä.  Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä.  Varmista, että 
silmienhuuhtelulaitteet ja hätäsuihkut sijaitsevat työpaikan lähellä.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Hygieniatoimenpiteet :

DNEL/DMEL-arvoja ei saatavilla.

PNEC

PNEC-arvoja ei saatavilla.

DNEL/DMEL

Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet

Hengityksensuojaus :

:

Kehonsuojaus :

Muu ihonsuojaus Asianmukaiset jalkineet ja ihon lisäsuojaimet tulee valita suoritettavien 
toimenpiteiden ja liittyvien vaarojen perusteella, ja niiden tulee olla asiantuntijan 
hyväksymät ennen tämän tuotteen käsittelyä.

Valitse riskin ja mahdollisen altistuksen perusteella soveltuvan standardin tai 
sertifikaatin mukainen hengityksensuojain.  Hengityksensuojaimia on käytettävä 
hengityksensuojaukselle laaditun ohjelman mukaisesti, jotta varmistetaan suojainten 
oikea sopivuus, käyttökoulutus ja muut käyttöön liittyvät tärkeät näkökohdat.
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Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti 
muutettuna - Suomi
DMSO

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
Ympäristöaltistumisen 
torjuminen

: Tuuletuksesta tai työprosessin välineistä lähtevät päästöt tulisi tarkistaa sen 
varmistamiseksi, että ne ovat ympäristönsuojelulainsäädännön rajoissa.  Joissain 
tapauksissa kaasupesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat 
tarpeen, jotta päästöt saataisiin vähennetyiksi hyväksyttäville tasoille.

189°C

Olomuoto

Sulamis- tai jäätymispiste

Kiehumispiste ja kiehumisalue

Höyrynpaine

Suhteellinen tiheys

Höyryntiheys

Liukoisuus (liukoisuudet)

Nestemäinen. [Kirkas.]

18.5°C

1.1

2.7 [Ilma = 1]

0.056 kPa [huoneen lämpötila]

Liukenee helposti seuraaviin aineisiin: kylmä vesi ja kuuma vesi.

SLIGHT; ALMOST ODORLESSHaju

pH

Väritön. - Keltainen.Väri

Haihtumisnopeus 0.026 (butyyliasetaatti = 1)

Itsesyttymislämpötila

Leimahduspiste

300 - 302°C

Avokuppi: 87°C

Alempi: 2.6%
Ylempi: 28.5%

Ei saatavilla.

-1.35

7.2

Viskositeetti Dynaaminen (huoneen lämpötila): 2.14 mPa·s

Ei saatavilla.Hajukynnys

Jakautumiskerroin: n-oktanoli/
vesi

Ylin ja alin syttyvyys- tai 
räjähdysraja

Räjähtävyys

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ei saatavilla.Hapettavuus :

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

9.2 Muut tiedot

Hajoamislämpötila : 140 - 189°C

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Vesiliukoisuus : 1000 g/l

Molekyylipaino : 78.14 g/mooli

Syttyvyys (kiinteät aineet,
kaasut)

: Ei sovelleta.

Fysikaalisten/kemiallisten 
ominaisuuksien kommentit

Tiheys :

:

1.1 g/cm³ [20°C]

Ei lisätietoja.
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Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti 
muutettuna - Suomi
DMSO

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
Palamislämpö : -25.33 kJ/g

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.6 Vaaralliset 
hajoamistuotteet

10.4 Vältettävät olosuhteet Vältä kaikkia sytytyslähteitä (kipinää tai liekkejä).  Älä paineista, leikkaa, hitsaa, juota,
poraa, hierrä tai altista säiliöitä kuumuudelle tai muille sytytyslähteille.

Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitäisi 
syntyä.

Tuote on stabiili.10.2 Kemiallinen stabiilisuus :

:

:

10.5 Yhteensopimattomat 
materiaalit

:

10.3 Vaarallisten reaktioiden 
mahdollisuus

: Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia reaktioita ei tapahdu.

10.1 Reaktiivisuus : Erityisiä tutkimustietoja reaktiivisuudesta ei ole saatavilla tälle tuotteelle tai sen 
ainesosille.

Imee kosteutta ilmasta.
Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallista polymerisaatiota ei tapahdu.

Reaktiivista tai yhteensopimatonta seuraavien aineiden kanssa: hapettavat 
materiaalit, pelkistävät materiaalit ja kosteus.
Kosteutta sitova. Pidä säiliö tiukasti suljettuna.

Välitön myrkyllisyys

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

dimetyylisulfoksidi LD50 Iho Rotta 40000 mg/kg -
LD50 Suun kautta Rotta 14500 mg/kg -

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Laji Annos Altistus

Päätelmä/yhteenveto : Ei saatavilla.

Ärsytys/Korroosio

dimetyylisulfoksidi Silmät - Lievä ärsyttävä aine Kani - 24 tuntia 500 
milligrams

-

Silmät - Lievä ärsyttävä aine Kani - 100 
milligrams

-

Iho - Lievä ärsyttävä aine Kani - 24 tuntia 500 
milligrams

-

Iho - Lievä ärsyttävä aine Kani - 100 
milligrams

-

Tuotteen/ainesosan nimi Tulos Tulos Altistus Tarkkailu

Päätelmä/yhteenveto : Ei saatavilla.

Herkistyminen

Laji
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Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti 
muutettuna - Suomi
DMSO

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

Syöpää aiheuttavat vaikutukset

Päätelmä/yhteenveto : Ei saatavilla.

Perimää vaurioittava

Päätelmä/yhteenveto : Ei saatavilla.

Teratogeenisyys

Päätelmä/yhteenveto : Ei saatavilla.

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

Päätelmä/yhteenveto : Ei saatavilla.

Päätelmä/yhteenveto : Ei saatavilla.

Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Hengitystiet : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.:Nieleminen

Ihokosketus : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.:Silmäkosketus

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet

Ihokosketus

Nieleminen

Hengitystiet Ei erityisiä tietoja.

Ei erityisiä tietoja.

Ei erityisiä tietoja.

:

:

:

Silmäkosketus : Ei erityisiä tietoja.

Ei saatavilla.

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen

Aspiraatiovaara

Todennäköisiä 
altistumisreittejä koskevat 
tiedot

:

Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset

Lyhytaikainen altistuminen

Pitkäaikainen altistuminen

Mahdolliset välittömät 
vaikutukset

Mahdolliset viiveellä 
esiintyvät vaikutukset

:

:

Mahdolliset välittömät 
vaikutukset

:

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.

Ei saatavilla.
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Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti 
muutettuna - Suomi
DMSO

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
Mahdolliset viiveellä 
esiintyvät vaikutukset

: Ei saatavilla.

Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.Yleiset :

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.Syöpää aiheuttavat 
vaikutukset

:

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.Perimää vaurioittava :

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.Teratogeenisyys :

Ei saatavilla.

Päätelmä/yhteenveto : Ei saatavilla.

Kehitysvaikutukset : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Hedelmällisyysvaikutukset : Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Muut tiedot : Ei saatavilla.

12.1 Myrkyllisyys

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

LogPow BCF Mahdollisesti 
aiheuttava

12.3 Biokertyvyys

Tuotteen/ainesosan nimi

dimetyylisulfoksidi -1.35 3.16 alhainen

Tuotteen/ainesosan nimi Puoliintumisaika vedessä Valon vaikutus Biohajoavuus

dimetyylisulfoksidi - - Ei helposti

dimetyylisulfoksidi Akuutti LC50 25000 ppm Makea vesi Vesikirppu - Daphnia magna -
Vastasyntynyt

48 tuntia

Akuutti LC50 34000000 µg/l Makea vesi Kalat - Pimephales promelas 96 tuntia
Krooninen NOEC 100 ul/L Merivesi Levät - Ulva lactuca 72 tuntia
Krooninen NOEC 6 ppb Makea vesi Kalat - Poecilia reticulata -

Aikuinen
16 viikkoa

Tuotteen/ainesosan nimi LajiTulos Altistus

Päätelmä/yhteenveto : Ei saatavilla.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

dimetyylisulfoksidi 301C Ready 
Biodegradability -
Modified MITI 
Test (I)

3.1 % - 14 päivää - -

Tuotteen/ainesosan nimi Testi AnnosTulos Rokote

Päätelmä/yhteenveto : Ei saatavilla.
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Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti 
muutettuna - Suomi
DMSO

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

Kulkeutuvuus Ei saatavilla.:

12.6 Muut haitalliset 
vaikutukset

Ei tunnettuja merkityksellisiä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

PBT : Ei.

vPvB : Ei.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Maaperä/vesi-kerroin (KOC) Ei saatavilla.:

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

:

Myyjän nykyisten tietojen mukaisesti tätä tuotetta ei pidetä EU:n päätöksessä 
2008/98/EY määriteltynä vaarallisena jätteenä.

Vaarallinen jäte :

:Hävitysmenetelmät

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Tuote

Pakkaaminen

Hävitysmenetelmät :

Erityiset varotoimenpiteet :

Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.
Pakkausmateriaalijäte tulisi kierrättää.  Polttamista tai kaatopaikalle hävittämistä 
tulee harkita ainoastaan silloin kun kierrätys ei ole mahdollista.

Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.  Tyhjät säiliöt tai säilytyspussit 
voivat sisältää tuotejäämiä.  Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja 
pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäreihin.

Jätteen syntymistä on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.  Tämän 
tuotteen, liuosten ja mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on aina noudatettava 
ympäristö- ja jätelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia.  Käytä 
ylimääräisten ja kierrätyskelvottomien tuotteiden hävittämisessä valtuutettua 
jätehuoltoyritystä.  Jätettä ei saa käsittelemättä hävittää viemäriin ellei se täytä 
kaikilta osin viranomaisten vaatimuksia.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- --

Ei määräyksiä.Ei määräyksiä. Not regulated.

ADR/RID IMDG IATA

14.1 YK-numero

14.2 
Kuljetuksessa 
käytettävä 
virallinen nimi

ADN

Not regulated.

-
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Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti 
muutettuna - Suomi
DMSO

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.6 Erityiset varotoimet 
käyttäjälle

14.7 Kuljetus irtolastina 
Marpol-sopimuksen II 
liitteen ja IBC-säännöstön 
mukaisesti

Kuljettaminen käyttäjän tiloissa: kuljeta aina suljetuissa astioissa, jotka ovat 
pystyasennossa ja kiinnitettyinä. Varmista, että tuotetta kuljettavat henkilöt tietävät 
miten toimia onnettomuus- ja vuototilanteissa.

: Ei saatavilla.

:

-

-

-

-

-

-

- - -

14.3 Kuljetuksen 
vaaraluokka

14.4 
Pakkausryhmä

Lisätietoja

14.5 
Ympäristövaarat

Ei. Ei. No. No.

-

-

-

Muut EU-määräykset

Ei sovelleta.Liite XVII – Tiettyjen 
vaarallisten aineiden,
valmisteiden ja tuotteiden 
valmistuksen,
markkinoille saattamisen 
ja käytön rajoitukset

:

Euroopan Unionin luettelo : Tämä aine on luetteloitu tai vapautettu luettelointivelvoitteesta.

Teollisuuden päästöistä 
(yhtenäistetty ympäristön 
pilaantumisen 
ehkäiseminen 
ja vähentäminen) - Ilma

: Lueteltu

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot
15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

EY:n asetus (EY) nro. 1907/2006 (REACH)

Liite XIV – Luvanvaraisten aineiden luettelo

Erityistä huolta aiheuttavat aineet

Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.

Liite XIV

Yhtään ainesosaa ei ole luetteloitu.

Otsonikerrosta heikentävät aineet (1005/2009/EU)
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Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti 
muutettuna - Suomi
DMSO

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Seveso Direktiivi

Tätä tuotetta ei valvota Seveso direktiivin alaisuudessa.

Ei luetteloitu.

Ilmoitettu ennakkosuostumus (PIC) (649/2012/EU)

Ei luetteloitu.

Kansalliset määräykset

NACE : Ei saatavilla.

UC62 : Ei saatavilla.

Kansainväliset määräykset

15.2 
Kemikaaliturvallisuusarviointi

Ei saatavilla.:

Sopimus kemiallisista aseista Luettelo I, II & III Kemikaalit

Montrealin protokolla (Liite A, B, C, E)

Ei luetteloitu.

Tukholman sopimus pysyvistä orgaanisista ympäristömyrkyistä

Ei luetteloitu.

Rotterdamin yleissopimus tietoon perustuvasta ennakkosuostumuksesta (PIC)

Ei luetteloitu.

Ei luetteloitu.

UNECE Aarhusin pysyviä orgaanisia ympäristömyrkkyjä (POP) ja raskasmetalleja koskeva pöytäkirja

Ei luetteloitu.

15.3  Rekisteröinnin tila : Sovellettava.

Ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta.

KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhenteet : ATE = Uudet luokituksen raja-arvot
CLP = Asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta [asetus (EU)
No. 1272/2008]
DMEL = Johdettu vähimmäisvaikutustaso
DNEL = Johdettu vaikutukseton altistumistaso
EUH-lausekkeet = CLP:n lisävaaralausekkeet
PBT = Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen
PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
RRN = REACH Rekisteröintinumero
vPvB = Erittäin pysyvä ja erittäin kertyvä
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Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) liitteen II vaatimukset asetuksen (EU) nro 2015/830 mukaisesti 
muutettuna - Suomi
DMSO

KOHTA 16: Muut tiedot

Julkaisupäivä/
Tarkistuspäivä

Versio

Tietojemme mukaan tässä olevat tiedot ovat tarkkoja.  Yllä mainittu toimittaja tytäryhtiöineen ei kuitenkaan ota 
mitään vastuuta tässä olevien tietojen tarkkuudesta tai täydellisyydestä.  Lopullinen päätös kunkin aineen 
sopivuudesta on täysin käyttäjän omalla vastuulla.
Kaikkiin aineisiin saattaa liittyä tuntemattomia vaaroja ja niitä on sen vuoksi käytettävä varoen.  Vaikka näissä 
ohjeissa on kuvattu tiettyjä vaaratekijöitä, emme voi taata, että ne olisivat ainoat olemassa olevat vaaratekijät.

Huomautus lukijalle

Edellinen päiväys

:

:

:

Koulutukseen liittyviä ohjeita :

Tärkeimmät viittaukset 
kirjallisuuteen ja tulosten 
lähteet

:

1

Lyhennettyjen H-lausekkeiden täydellinen teksti

Asetuksen (EY) nro. 1272/2008 [CLP/GHS] mukaisen luokituksen johtamiseen käytetty menetelmä

Luokitus Perustelu

Ei luokiteltu.

Luokitusten täydelliset tekstit [CLP/GHS]

Ei sovelleta.

Ei sovelleta.

Asetus (EY) nro 1272/2008 [CLP]; European Agreement concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), concluded in Geneva on 30 
September 1957 plus amendments (Uniform text: Journal of Laws 27/2009 pos. 162 
plus amendments); Regulation for the transport of dangerous materials on the Rhine 
(ADN); HTP-arvot; Kansainväliset määräykset

Varmista, että käyttäjät on koulutettu toimimaan altistumisten minimoimiseksi.
Henkilökunnan kouluttaminen hyvistä käytännöistä

22/12/2016

Ei tarkastettu aikaisemmin
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