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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 
 

1.1. Tuotetunniste 

Tuotteen ryhmittely : Seokset 

Tuotenimi : NON TOX 

Rekisteröintinumero   

Tuoteryhmä : Tuote 

 

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

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut käytöt 

Pääasiallinen käyttökategoria : Ammattikäyttöön 

Aineen/seoksen käyttö : Käyttövalmiin jyrsijöiden vapaata, kermanväristä tahnaa, jolla ei ole havaittavissa olevaa hajua, 
ja jota levitetään purkkiruohon avulla syöttösäiliöön ja jota käytetään osoittamaan hiiren 
tartuntaa. 

Aineen/seoksen käyttö : -- 
 

1.2.2. Käytöt, joita ei suositella 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 

Toimittaja 
Rentokil Initial Supplies 
Liverpool 
L33 7SR 
Iso- Britannia. 
 
Tuoteneuvontapuhelin: +44 (0)151 548 5050 
S-posti: sds@rentokil.com 

Paikallinen yhteysosoite 
Rentokil Initial OY,  
Valuraudankuja 3,  
00700 
Helsinki 
Finland 
 
T:+358 207 893 201.  

  

 

1.4. Hätäpuhelinnumero 

Hätänumero : +44 (0)1342 833 022 
 

Maa Organisaatio/Yhtiö Osoite Hätänumero Huomautus 

Suomi Myrkytystietokeskus Stenbäckinkatu 9 
PO BOX 100 
29 Helsinki 

+358 9 471 977 
+358 9 4711 

 

 

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 
 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus 

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

Ei luokiteltu 
 

 
 

 
  

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset 

Muita tietoja ei ole saatavissa 
 

 

2.2. Merkinnät 

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti Näytettävät lisämerkinnätNäytettävät ylimääräiset luokittelut  

EUH-lausekkeet : EUH210 - Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. 
 

 

   
 

 

 

2.3. Muut vaarat 

Muita tietoja ei ole saatavissa 
 

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 
 

3.1. Aineet 

Ei sovellettavissa 
 

 

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

Wheat Flour 
aine, jolle on yhteisössä vahvistettu työperäisen altistuksen raja-arvo 

 25 - 50 Ei luokiteltu 

 

 
 

 

  
 

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 : Varmista raittiin ilman hengitys. Anna potilaan levätä. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut 
iholle 

: Riisu likaantunut vaatetus ja pese altistunut ihoalue miedolla saippualla ja vedellä. Huuhtele 
sitten lämpimällä vedellä. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut 
silmään 

: Huuhdo välittömästi runsaalla määrällä vettä. Hakeudu lääkärin hoitoon jos silmäkipu, räpyttely 
tai punoitus jatkuvat. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. Hakeudu ensiapuun. 
 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

Oireet/vaikutukset : Ei pidetä erityisen vaarallisena normaaleissa käyttöolosuhteissa. 
 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 
 

5.1. Sammutusaineet 

Soveltuvat sammutusaineet : Vaahto. Kuiva jauhe. Hiilidioksidi. Vesisuihku. Hiekka. 
 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 

Muita tietoja ei ole saatavissa 
 

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet 

Palontorjuntaa koskevat ohjeet : Varovaisuutta on noudatettava sammutettaessa palavia kemikaaleja. Älä päästä 
sammutusvettä ympäristöön. 

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

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 
 

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilökunta 

Hätätoimenpiteet : Evakuoi ylimääräinen henkilöstö. 

6.1.2. Pelastushenkilökunta 

Suojaimet : Varusta siivoushenkilöstö asianmukaisella suojauksella. 

Hätätoimenpiteet : Tuuleta alue. 
 

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 

Estä pääsy viemäriin ja vesistöön. 
 

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 

Puhdistusmenetelmät : Maalla lakaise tai lapioi sopiviin säiliöihin. Varastoi erillään muista materiaaleista. 
 

6.4. Viittaukset muihin kohtiin 

Katso Kohta 8. Altistumisen ehkäisy/henkilösuojaimet. 

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 
 

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 

Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet : Pese kädet ja muut altistuneet alueet miedolla saippualla ja vedellä ennen ruokailua, juontia, 
tupakointia ja työpaikalta lähtöä. Järjestä käsittelyalueelle hyvä ilmanvaihto höyryjen 
muodostumisen ehkäisemiseksi. 

 

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 

Varastointiolosuhteet : Säilytettävä ainoastaan alkuperäisastiassa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
Säilytä pakkaus suljettuna. Suojaa auringonvalolta. 

Yhteensopimattomat tuotteet : Vahvat emäkset. Vahvat hapot. 

Yhteensopimattomat materiaalit : Syttymislähteet. Suora auringonvalo. 
 

7.3. Erityinen loppukäyttö 

Muita tietoja ei ole saatavissa 
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KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 
 

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat 
 

Wheat Flour 

EU Paikallisesti käytettävä nimi Flour dust 

EU Huomautukset sensitizer. (Year of adoption 2008) 
 

 
 

 
 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen 

Henkilönsuojaimet: 

Vältä kaikkea tarpeetonta altistumista. 
 
 

Käsien suojaus: 

Käytä suojakäsineitä. 
 

 
     

Muut tiedot: 

Älä syö, juo tai tupakoi käytön aikana. 
 

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
 

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 

Olomuoto : Kiinteä aine 
  

Väri : Voidemainen. Vaaleankeltainen. 
  

Haju : Hajuton. 
  

Hajukynnys : Tietoja ei saatavilla 
  

pH : Tietoja ei saatavilla 
  

Suhteellinen haihtumisnopeus 
(butyyliasetaattiin=1) 

: Tietoja ei saatavilla 
  

Sulamispiste : Tietoja ei saatavilla 
  

Jähmettymis-/jäätymispiste : Tietoja ei saatavilla 
  

Kiehumispiste : Tietoja ei saatavilla 
  

Leimahduspiste : Tietoja ei saatavilla 
  

Itsesyttymislämpötila : Tietoja ei saatavilla 
  

Hajoamislämpötila : Tietoja ei saatavilla 
  

Syttyvyys (kiinteä, kaasu) : Ei palava. 
  

Höyrynpaine : Tietoja ei saatavilla 
  

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

Suhteellinen tiheys : Tietoja ei saatavilla 
  

Tiheys : 1 - 1.2 g/ml 

Liukoisuus : Tietoja ei saatavilla 
  

Log Pow : Tietoja ei saatavilla 
  

Viskositeetti, kinemaattinen : Tietoja ei saatavilla 
  

Viskositeetti, dynaaminen : Tietoja ei saatavilla 
  

Räjähtävät ominaisuudet : Tietoja ei saatavilla 
  

Hapettavat ominaisuudet : Tietoja ei saatavilla 
  

Räjähdysraja-arvot : Tietoja ei saatavilla 
  

 

9.2. Muut tiedot 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 
 

10.1. Reaktiivisuus 

Muita tietoja ei ole saatavissa 
 

10.2. Kemiallinen stabiilisuus 

Ei määritelty. 
 

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 

Ei määritelty. 
 

10.4. Vältettävät olosuhteet 

Suora auringonvalo. Äärimmäisen korkeat tai matalat lämpötilat. 
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10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 

Vahvat hapot. Vahvat emäkset. 
 

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet 

Savu. Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi. 
 

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 
 

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 

Välitön myrkyllisyys : Ei luokiteltu 
 

NON TOX  

LD50 suun kautta, rotta > 2000 mg/kg 

LD50 ihon kautta, rotta > 2000 mg/kg 
 
 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Ei luokiteltu 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys : Ei luokiteltu 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Ei luokiteltu 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset : Ei luokiteltu 

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 : Ei luokiteltu 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 
 

 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva 
altistuminen 

: Ei luokiteltu 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 
 

 

Aspiraatiovaara : Ei luokiteltu 

Lisätiedot : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty 
 

  

 
 

Mahdolliset haittavaikutukset ihmisille ja 
mahdolliset oireet 

: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. 

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 
 

12.1. Myrkyllisyys 

Muita tietoja ei ole saatavissa 
 

 
 
 

 

 

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 

NON TOX  

Pysyvyys ja hajoavuus Ei määritelty. 
 

 

12.3. Biokertyvyys 

NON TOX  

Biokertyvyys Ei määritelty. 
 

 

12.4. Liikkuvuus maaperässä 

Muita tietoja ei ole saatavissa 
 

 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 

Muita tietoja ei ole saatavissa 
 

 

 

12.6. Muut haitalliset vaikutukset 

Lisätiedot : Vältettävä päästämistä ympäristöön. 

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 
 

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät 

Tuoteteen / pakkauksen hävittäminen 
suositukset 

: Hävitä turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia määräyksiä noudattaen. 

Ekologia - jätemateriaalit : Vältettävä päästämistä ympäristöön. 
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KOHTA 14: Kuljetustiedot 
 

ADR / IMDG / IATA / ADN / RID: n mukaan 
 
 
 

14.1. YK-numero 

YK-nro (ADR) : Ei sovellettavissa 

YK-nro (IMDG) : Ei sovellettavissa 

YK-nro (IATA) : Ei sovellettavissa 

YK-nro (ADN) : Ei sovellettavissa 

YK-nro (RID) : Ei sovellettavissa 
 

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (ADR) : Ei sovellettavissa 

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (IMDG) : Ei sovellettavissa 

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (IATA) : Ei sovellettavissa 

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (ADN) : Ei sovellettavissa 

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (RID) : Ei sovellettavissa 
 

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka 

ADR   

Kuljetuksen vaaraluokka (ADR) : Ei sovellettavissa 

   

IMDG   

Kuljetuksen vaaraluokka (IMDG) : Ei sovellettavissa 

   

IATA   

Kuljetuksen vaaraluokka (IATA) : Ei sovellettavissa 

   

ADN   

Kuljetuksen vaaraluokka (ADN) : Ei sovellettavissa 

   

RID   

Kuljetuksen vaaraluokka (RID) : Ei sovellettavissa 
 

14.4. Pakkausryhmä 

Pakkausryhmä (ADR) : Ei sovellettavissa 

Pakkausryhmä (IMDG) : Ei sovellettavissa 

Pakkausryhmä (IATA) : Ei sovellettavissa 

Pakkausryhmä (ADN) : Ei sovellettavissa 

Pakkausryhmä (RID) : Ei sovellettavissa 
 

14.5. Ympäristövaarat 

Ympäristölle vaarallinen : Ei 

Merta saastuttava aine : Ei 

Muut tiedot : Muita tietoja ei ole saatavissa 
 

    
14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle 

- Maakuljetus 
  

Tietoja ei saatavilla 

- Merikuljetukset 
  

Tietoja ei saatavilla 

- Ilmakuljetus 
  

Tietoja ei saatavilla 

- Jokikuljetukset 
  

Tietoja ei saatavilla 

- Rautatiekuljetus 
  

Tietoja ei saatavilla 
 

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

Ei sovellettavissa 
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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 

 
 

 
 

  

 
 

15.1.2. Kansalliset määräykset 

Muita tietoja ei ole saatavissa 
 

 
 

 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu 
  

KOHTA 16: Muut tiedot 
 

Osoitus muutoksesta: 

 Julkaisupäivä Lisätty  

2.2 EUH-lausekkeet Lisätty  

16 Muut tiedot Lisätty  
 

 

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 : Tuotteelle ei ole saatavissa tutkimustuloksia. Annetut tiedot perustuvat omiin tietoihimme 
aineosista. Tuotteen luokitus on tehty laskentamenetelmällä. 

 

 

 H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti: 

EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä. 
 

 

 

 
RI - SDS EU (REACH Annex II) CLP 
 

Varmista aina ennen minkään tuotteen käyttöä, että olet lukenut ja ymmärtänyt sen etiketin. 

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme ja uskomme mukaan tarkkoja ja luotettavia laatimispäivänä. Tiedot koskevat vain tässä käyttöturvallisuustiedotteessa 
mainittua materiaalia, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos materiaalia käytetään yhdessä toisen materiaalin kanssa tai johonkin muuhun tarkoitukseen kuin tässä määritettyyn. Rentokil Initial plc 
tai mikään sen tytäryhtiöistä ei hyväksy mitään vastuuta tuotteenkäytöstä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mikä on kuvattu tässä käyttöturvallisuustiedotteessa. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin 
oikeuksiisi. Käyttäjä on yksin vastuussa näiden tietojen sopivuudesta omaan erityiskäyttöönsä. 

 

Copyright © (2019) Rentokil Initial plc, Rentokil Initial Power Centre, Unit A1 & A2 Link 10, Napier Way, Crawley, RH10 9RA. Yhdistynyt kuningaskunta. 
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