
PERICLEAN UK 
Käyttöturvaseloste 
 
 

PERI Suomi Ltd Oy puh. vaihde    010 8370 700   y-tunnus 0953 834-1 
Hakakalliontie 5 fax toimisto    019 2664 666 www.perisuomi.fi           
05460 HYVINKÄÄ fax lähettämö 019 2664 622  
  sivu - 1 - 

 
1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 

 
Tuotteen nimi: Formease CRA1 (T900) 
Tuotteen tyyppi: Kemiallinen betonin muotinirrotusaine 
Toimittaja:  Direct Chemicals, PO BOX 3786,  

Bracknell, Berkshire, RG12 7TH 
 
2. Vaaran yksilöinti 

  
Vaaran nimitys: Ei luokiteltu vaaralliseksi CHIP-säännösten mukaan. 
Luokittelujärjestelmä: Tästä valmisteesta terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat vaarat on 

arvioitu valmistedirektiivin 1999/45 EY liitteissä II ja III kuvattuja 
sopimuksenvaraisia menetelmiä käyttäen. 

 
3. Koostumus ja tiedot aineosista 

 
Vaaralliset aineosat: 
 
Vaarallinen aineosa  EINECS CAS-nro Luokitus Vaaralausekkeet Pitoisuus 
Maaöljytisle  265-149-8 64742-47-8 Xn R65, R66       10–15 % 
 
Lisätietoja:  Vaaralausekkeiden sanamuoto – ks. kohta 16. 
 
4. Ensiaputoimenpiteet 

 
Silmäkosketus: Huuhtele runsaalla määrällä puhdasta vettä vähintään 15 minuutin 

ajan. Hakeuduttava lääkärin hoitoon, jos ärsytys jatkuu. 
Ihokosketus: Pese pois saippualla ja vedellä. Ihonhoitoaineen (ihoa pehmentävän 

voiteen) käytöstä voi olla hyötyä. 
Hengitys: Siirrä potilas raittiiseen ilmaan. Oireiden jatkuessa hakeuduttava 

lääkärin hoitoon. 
Nieleminen: Maidon tai veden juomisesta voi olla hyötyä. Ei saa oksennuttaa 

ilman lääkärin suostumusta. 
 
5. Palontorjuntatoimenpiteet 

 
Sopivat sammutusaineet: Vaahto, kuivajauhe, hiilidioksidi, haloni, vesisumu. 
 
Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä: Älä käytä vesisuihkuja. Avotulen 
läheisyydessä olevia astioita jäähdytetään ruiskuttamalla puhkeamisen estämiseksi. 
 
Erityiset altistumisvaarat, jotka johtuvat aineesta, sen palamistuotteista tai syntyvistä 
kaasuista: Ei luokiteltu helposti syttyväksi, mutta on palonarka. Palamisessa voi vapautua 
myrkyllisiä kaasuja. 
 
Henkilönsuojaimet: Normaalit henkilösuojaimet. Sammuttajien syytä käyttää 

hengityslaitetta. 
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6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 
 

Henkilökohtaiset varotoimet: Käytettävä suojaimia. Suojaamattomat henkilöt pidettävä 
loitolla. Käytettävä suojavaatetusta, kemikaalilaseja ja PVC- tai kumikäsineitä. 
 
Varotoimet ympäristön suojelemiseksi: Ilmoitettava viranomaisille, jos ainetta pääse vesi- 
tai viemärijärjestelmään. Ei saa päästää viemäriin tai vesistöön. 
 
Puhdistusta/keräämistä koskevat menetelmät: Neste imeytetään absorboivaan materiaaliin 
ja kerätään säiliöön. Lattia pestävä, koska roiskeet voivat olla liukkaita. Toimitettava 
hävitettäväksi valtuutetulle jätteenkäsittelijälle paikallisen viranomaisen määräysten 
mukaisesti. 
 
7. Käsittely ja varastointi 

 
Käsittely: Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Noudatettava hyvää työhygieniaa. 
 
Ohjeet turvallista käsittelyä varten: Säilytettävä tiiviisti suljetussa säilytysastiassa. Huomioi 
päästökynnysarvo. 
 
Varastointi: 
Vaatimukset säilytystiloille ja -astioille: Säilytetään 0–35 °C:n lämpötilassa. Säilytetään 
pehmeästä teräksestä, ruostumattomasta teräksestä tai polyeteenistä valmistetussa astiassa. 
Säilytetään kuivassa ja viileässä paikassa kaukana lämpö- ja syttymislähteistä. 
 
Tietoa varastoinnista yleisessä varastotilassa: Ei saa säilyttää äärilämpötiloissa tai 
elintarvikkeiden läheisyydessä. 
 
Erityiset käyttötarkoitukset: Käytetään muottiöljynä. 
 
8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 

 
Altistumisen raja-arvot: 
Aineosan nimitys 8 h TWA 15 min STEL 
Maaöljytisle WEL 5 mg/m3 10 mg/m3 
 
Työperäisen altistumisen torjuminen: 
Hengityksensuojaus: Tarve epätodennäköinen, ellei käytössä synny höyryä, sumua tai 

kaasuja siten, että altistumista ei pystytä estämään 
paikallisilmanvaihdon avulla. 

Silmät:  Kemikaalilasien käyttö suotavaa. 
Kädet:  PVC- tai kumikäsineiden käyttöä suositellaan. 
Iho: Käytettävä suojavaatetusta. Tahriintuneet vaatteet riisutaan ja 

pestään saippualla ja vedellä. 
 
 
 
Ympäristöaltistumisen torjuminen: 
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Toimitettava hävitettäväksi valtuutetulle jätteenkäsittelijälle paikallisen viranomaisen 
määräysten mukaisesti. 
 
9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 

 
Olomuoto:   Kirkas neste 
Haju:   Mieto 
Kiehumisalue:  195–250 °C 
Leimahduspiste:  >75 °C 
Höyrynpaine:  1,50 mmHg 
Vesiliukoisuus:  Liukenematon 
Viskositeetti 40 °C:ssa: >7,0 cSt 
Ominaispaino 20 °C:ssa: 0,85 tyypill. 
Höyryntiheys (vesi=100): >1 
Jäätymispiste:  <0 °C 
  
10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 

 
Vältettävät olosuhteet: Avotuli, kuumat pinnat, muut korkean lämpötilan lähteet. 
Vältettävät materiaalit:  Voimakkaat hapettavat aineet. 
Vaaralliset hajoamistuotteet: Kehittää hiilioksideja sekä muita tunnistamattomia 

orgaanisia yhdisteitä, joista jotkin voivat olla myrkyllisiä. 
Tuote on stabiili normaaleissa olosuhteissa. 

 
11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 

 
Silmät: Silmiin joutuminen aiheuttaa todennäköisesti tilapäistä 

ärsytystä ja kirvelyä. 
Iho: Lyhytaikainen tai satunnainen ihokosketus ei 

todennäköisesti aiheuta merkittävää reaktiota. 
Pitkäaikainen tai toistuva altistuminen 
laimentamattomalle tuotteelle voi aiheuttaa ihon 
kuivumista ja/tai lievää ärsytystä. 

Hengitys: Altistustasot ylittävä runsas altistuminen sumuille tai 
höyrylle voi ärsyttää silmiä ja hengitysteitä sekä aiheuttaa 
päänsärkyä ja huimausta. 

Nieleminen: Voi aiheuttaa keuhkovaurion, jos ainetta pääsee 
keuhkoihin nielemisen, höyryn/sumun hengittämisen tai 
niellyn aineen oksentamisen jälkeen. Pienten määrien 
nielemisestä ei todennäköisesti aiheudu vakavaa 
huonovointisuutta. Suurten määrien nieleminen voi 
aiheuttaa oksentelua ja ripulia. 

 
 
 
 
 
12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle 



PERICLEAN UK 
Käyttöturvaseloste 
 
 

PERI Suomi Ltd Oy puh. vaihde    010 8370 700   y-tunnus 0953 834-1 
Hakakalliontie 5 fax toimisto    019 2664 666 www.perisuomi.fi           
05460 HYVINKÄÄ fax lähettämö 019 2664 622  
  sivu - 4 - 

 
Ekotoksisuus:  Tuotetta koskevia tietoja ei ole saatavilla. 
Kulkeutuvuus:  Tuotetta ei saa laskea viemäriin tai vesistöihin tai hävittää siten, että 

se voi vaikuttaa maaperään tai pintavesiin. Vältettävä kulkeutumista 
ympäristöön. 

Pysyvyys ja hajoavuus: Pitkäaikaiset haittavaikutukset vesieliöihin ovat epätodennäköisiä.  
Biokertyvyyspotentiaali: Biokertyminen on epätodennäköistä. 
 
13.   Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 

 
Tuote tulee toimittaa hävitettäväksi valtuutetulle jätteenkäsittelijälle paikallisten ja kansallisten 
määräysten mukaisesti. 
 
Astiat pestään vedellä ja pesuvesi ohjataan jätevedenpuhdistamon jätevesijärjestelmään. 
Tyhjät astiat hävitetään paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti. Jäteviranomaiset 
antavat ohjeita siitä, koskevatko erityisjätemääräykset tätä tuotetta. 
 
14.   Kuljetustiedot 

 
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi kuljetettavaksi. 
 
15.   Lainsäädäntöä koskevat tiedot 

 
Tämä tuote on luokiteltu ja merkitty EU:n direktiivien / vaarallisia aineita koskevan asetuksen 
(CHIP) mukaisesti. 
Vaaralausekkeet : Ei ole 
Turvalausekkeet: S24/25: Varottava kemikaalin joutumista silmiin tai iholle 

S37: Käytettävä sopivia suojakäsineitä 
  
Mahdolliset onnettomuustilanteisiin sovellettavat säädökset:  
Säädös suuronnettomuuden vaaran ehkäisemisestä (Control of Major Accident Hazards, 
COMAH) Onnettomuuksien ehkäisyä koskevien säädösten kriittisiä määriä koskevia arvoja 
tulee noudattaa. 



PERICLEAN UK 
Käyttöturvaseloste 
 
 

PERI Suomi Ltd Oy puh. vaihde    010 8370 700   y-tunnus 0953 834-1 
Hakakalliontie 5 fax toimisto    019 2664 666 www.perisuomi.fi           
05460 HYVINKÄÄ fax lähettämö 019 2664 622  
  sivu - 5 - 

 
16.   Muut tiedot 

 
Ei saa sekoittaa muiden kemikaalien kanssa. 
Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tiedot on koottu UK:n kemikaalisäädösten 
(vaarallisuustiedot ja toimituspakkaukset) 2002 (CHIP 3) vaatimusten mukaisesti. 
 
Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole UK:n työsuojelulain (Health & Safety at Work Act) 
määräysten ja terveydelle vaarallisten aineiden valvontaa koskevien säädösten (Control of 
Substances Hazardous to Health, COSHH) mukainen työpaikan riskiarviointi. 
 
Tuotteen varallisia aineosia koskevat R-lausekkeet: 
R65: Haitallista: Voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä 
R66: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua 
 
 
Lisätietoja: PERI Suomi Ltd Oy, puh. 010 8370 700 / info@perisuomi.fi 
 
Vastuuvapauslauseke: 
Yllä annetut tiedot perustuvat tämänhetkiseen tuotetta koskevaan tietämykseemme. Tuotteen 
teknisistä tiedoista tai laadusta ei anneta minkäänlaista oletettua takuuta. Käyttäjän tulee itse 
varmistaa, että tuote on täysin sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen. 


