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Käyttöturvallisuustiedote

Tekijänoikeuden haltija vuonna 2014, 3M Company  Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen
on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten, mikäli (1) tiedot on kopioitu kokonaisuudessaan ja muuttumattomina,
ellei 3M, ole antanut etukäteistä kirjallista suostumustaan muuhun, ja (2) kopiota tai alkuperäistä tietoa ei myydä edelleen tai
muutoin levitetä ansiotarkoituksessa.

REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 määritelmän perusteella tämä tuote on esine (article) eikä edellytä REACH-asetuksen
artiklan 31perusteella käyttöturvallisuustiedotetta. Koska käyttöturvallisuustiedotetta ei edellytetä, tämän  dokumentin
tietosisältö ei ole välttämättä sama, mikä edellytetään kemikaaleilta (aineilta/seoksilta) niiden käyttöturvallisuustiedotteissa.

Tiedotenumero: 23-3835-8    Versio: 1.00
Tarkistettu: 01/04/2014 Edellinen päiväys: - - -
Kuljetustietojen versio:

Käyttöturvallisuustiedote on laadittu REACH-asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti.   

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNIST ETIEDOT

1.1 Tuotetunniste
Scotch® Tape 550         

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

Käyttötarkoitus
Teippi.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yritys: Suomen 3M Oy, PL 600 (Keilaranta 6), 02151 Espoo, Y-tunnus: 0200814-5
Puhelin/Fax: Puhelin: (09) 525 21, Telefax: (09) 512 2944
Sähköposti: www.3M.fi/yhteydenotto
Kotisivu: www.3M.fi

1.4 Hätäpuhelinnumero
MYRKYTYSTIETOKESKUS: (09) 471 977 (suora), (09) 4711 (vaihde)

KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Seosdirektiivi (1999/45/EY)
Ei luokitusta.

2.2 Merkinnät

Seosdirektiivi (1999/45/EY)   
Ei edellytetä.
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2.3 Muut vaarat
Ei tunneta.

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Aineosa CAS-nro EY-nro p-% Luokitus
Polypropeeni - -   50 -  65 -
Akrylaattiliima - -   35 -  50 -
Kohta 16 sisältää R- ja H-lausekkeet aukikirjoitettuina.
Kohta 15 sisältää tietoja aineosiin liittyvistä turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännöksistä.
Kohta 12 sisältää tietoa aineosien PBT- tai vPvB-arvioinneista.                                                                                              
Kohta 8 sisältää aineosien työperäisen altistumisen raja-arvoja.

KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitys
Ei edellytä ensiaputoimenpiteitä.

Ihokosketus
Ei edellytä ensiaputoimenpiteitä.

Silmäkosketus
Ei edellytä ensiaputoimenpiteitä.

Nieleminen
Ei edellytä ensiaputoimenpiteitä.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Katso kohdan 11.1 tiedot myrkyllisistä vaikutuksista.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei sovelleta.

KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet
Sopivat sammutusaineet, esim. jauhekemikaali, hiilidioksidi).    

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Ei sovelleta.   

Vaaralliset hajoamistuotteet   
Aine   Olosuhteet
Hiilimonoksidi (CO). Palaminen.
Hiilidioksidi (CO2). Palaminen.

   

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Palo- tai räjähdysvaaraa ei ole odotettavissa.

KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
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6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Ei sovelleta.   

6.2 Ympäristöön kohdistuvat toimet
Ei sovelleta.    

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Ei sovelleta.   

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Lisätietoja kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Tuote on esine - ohjeiden mukainen käyttö ei aiheuta altistumista eikä terveydelle haitallisten aineiden vapautumista.    

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Säilytä lasten ulottumattomissa.

7.3 Erityinen loppukäyttö
Huomioi kohdan 7.1 (Käsittely) ja 7.2 (Varastointi) suositukset. Huomioi kohdan 8 (altistumisen ehkäiseminen &
henkilönsuojaimet) suositukset.

KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJA IMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot
Kohdassa 3 mainituille aineosille ei ole voimassa olevia työhygieenisiä raja-arvoja.
   

Biologiset viiteraja-arvot
Kohdassa 3 mainituille aineosille ei ole voimassa olevia biologisia viiteraja-arvoja.

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

8.2.1 Tekniset torjuntatoimenpiteet
Ei sovelleta.

8.2.2 Henkilönsuojaimet

Silmien- tai kasvojensuojaus
Ei edellytetä.

Ihon- tai käsiensuojaus
Ei edellytetä.
   
Hengityksensuojaus
Ei edellytetä.
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KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Fysikaalinen olomuoto Kiinteä.   

Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Kellertävä teippi. Mieto akrylaatin haju.
Hajukynnys Ei sovelleta.
pH Ei sovelleta.
Kiehumispiste/kiehumisalue Ei sovelleta.
Sulamispiste Tietoja ei saatavilla.
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ei luokitusta.
Räjähdysominaisuudet Ei luokitusta.
Hapettavat ominaisuudet Ei luokitusta.
Leimahduspiste Ei sovelleta.
Itsesyttymislämpötila Tietoja ei saatavilla.
Alempi syttyvyys- tai räjähdysraja Ei sovelleta.
Ylempi syttyvyys- tai räjähdysraja Ei sovelleta.
Höyrynpaine Ei sovelleta.
Suhteellinen tiheys Tietoja ei saatavilla.
Vesiliukoisuus Tietoja ei saatavilla.
Vesiliukoisuus -
Liukoisuus (muu kuin vesiliukoisuus) Ei sovelleta.

Jakautumiskerroin (K o/w) Ei sovelleta.
Haihtumisnopeus Ei sovelleta.
Höyryntiheys Ei sovelleta.

Hajoamislämpötila Ei sovelleta.
Viskositeetti Ei sovelleta.
Tiheys Tietoja ei saatavilla.

9.2 Muut tiedot
   Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)    Tietoja ei saatavilla.
   Haihtuvat aineosat    Tietoja ei saatavilla.

   

KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus
Normaaleissa käyttöolosuhteissa aine/seos/materiaali on stabiili (ei reaktiivinen).

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Stabiili.    
    
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Vaarallista polymerisaatiota ei ole odotettavissa.    

10.4 Vältettävät olosuhteet
Ei tunneta.
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10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Ei tunneta.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet
Aine Olosuhteet
 Ei tunneta.    

Kohta 5.2. sisältää tietoa vaarallisista hajoamistuotteista palamisen aikana.

Lämpöhajoamista ei ole odotettavissa käytettäessä tuotetta ohjeiden mukaisesti. Vaarallisia hajoamistuotteita saattaa
muodostua tuotetta hapetettaessa, kuumennettaessa tai reaktioissa muiden materiaalien kanssa.

KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

Kohdassa 11 annettu tieto ei ole välttämättä kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 luokituksen kanssa, mikäli
toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova luokitus). Lisäksi yksittäisten aineosien
myrkyllisyyteen liittyvät tiedot eivät välttämättä liity koko valmisteen luokitukseen ja/tai altistumisvaikutukseen. Syitä
tähän voivat olla, että yksittäisen aineosan pitoisuus saattaa olla alle luokitusrajojen, aineosalle ei ole mahdollista
altistua tai aineosan tieto ei ole merkityksellistä koko valmisteen osalta. Lisätietoja aineosien/seoksen luokituksesta
saatavilla pyynnöstä.

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Altistumisen vaikutukset

Testauksen ja/tai aineosatietojen perusteella tämä aine/seos voi aiheuttaa seuraavia terveysvaikutuksia:

Hengitys
Ei ole odotettavissa terveysvaikutuksia.
Tuotteella on tyypillinen ominaishaju. Haju ei aiheuta terveyshaittoja.   

Ihokosketus
Ei ole odotettavissa terveysvaikutuksia.    

Silmäkosketus
Ei ole odotettavissa terveysvaikutuksia.    

Nieleminen
Ei ole odotettavissa terveysvaikutuksia.

Lisätietoja:
Tuote ei aiheuta terveydelle vaaraa ohjeiden mukaisesti käytettynä. Käyttö ohjeiden vastaisesti saattaa kuitenkin vaikuttaa
tuotteen ominaisuuksiin ja siten aiheuttaa vaaraa terveydelle ja turvallisuudelle.

Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
Mikäli kohdassa 3 ilmoitettua aineosaa ei ole alla olevassa taulukossa; joko tietoa ei ole saatavilla tai tieto on riittämätön
luokitusta varten.

Välitön myrkyllisyys
Aine Altistumistie Laji Arvo
TUOTE Nieleminen Tietoa ei saatavilla; ATE (lask.) >5 000 mg/kg

ATE=Välittömän myrkyllisyyden estimaatti.
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Lisätietoja seoksen/aineosien myrkyllisyydestä saatavilla pyynnöstä valmistajalta/toimittajalta.

KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

Kohdassa 12 annettu tieto ei ole välttämättä kaikilta osin yhdenmukainen kohdan 2 luokitustietojen kanssa, mikäli
toimivaltainen viranomainen on luokitellut aineosan/aineosia (sitova luokitus). Lisäksi yksittäisten aineosien tiedot liittyen
vaarallisuuteen ympäristölle eivät välttämättä liity koko valmisteen vaarallisuuteen ympäristölle. Syitä tähän voivat olla, että
yksittäisen aineosan pitoisuus on alle luokitusrajojen, aineosalle ei ole mahdollista altistua tai aineosan tieto ei ole
merkityksellistä koko valmisteen osalta. Lisätietoja aineosien/seoksen luokituksesta saatavilla pyynnöstä.

12.1 Myrkyllisyys
Ei tietoja.

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus
Ei tietoja.

12.3 Biokertyvyys
Ei tietoja.

12.4 Liikkuvuus maaperässä
Ei tietoja.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Ei tietoja.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset
Ei tietoja.

 KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHD AT

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
Katso kohdan 11.1 tiedot myrkyllisistä vaikutuksista.

Poltto jätteiden käsittelyluvan saaneessa laitoksessa tai toimitus  hyväksytylle kaatopaikalle.

Jäteluettelo (179/2012) sisältää soveltuvat jätenimikkeet (EWC-koodit). Jätteet luokitellaan ensisijaisesti jätteen synnyn
toimialan mukaisesti. *-merkityt nimikkeet käsiteltävä vaarallisena jätteenä. Varmista jäteluokituksen oikeeellisuus ennen
tuotteen/pakkauksen hävitystä. Tarvittaessa yhteys toimivaltaiseen jätehuoltoviranomaiseen.   

Suomen 3M Oy on Pakkausyhdistysrekisteri PYR:n jäsen. Lisätietoja pakkausten hyötykäytöstä ja tuottajayhteisöistä löytyy
osoitteesta www.pyr.fi.

EY-jätenimike (tuote):
200139 Muovi.

 KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT
   
VAK/IMDG/IATA: Ei rajoitettu.

KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT
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15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Aineluettelot
Yhteys valmistajaan/toimittajaan lisätietoja varten.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Ei sovelleta.

KOHTA 16. MUUT TIEDOT

Lisäykset, poistot ja muutokset edelliseen versioon
- - -

Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat kokemukseemme ja ovat oikeita parhaan tietämyksemme mukaan
julkaisupäivänään. Emme ole vastuussa mistään taloudellisesta vahingosta tai esine- tai henkilövahingosta, joka saattaa
aiheutua sen käyttämisestä (ellei laissa toisin säädetä). Tiedot eivät välttämättä sovellu muuhun kuin
käyttöturvallisuustiedotteessa tarkoitettuun tuotteen käyttöön tai tilanteisiin, joissa tuotetta käytetään yhdessä muiden
materiaalien kanssa. Näistä syistä on tärkeää, että asiakas selvittää itse testaamalla, soveltuuko tuote aiottuun
käyttötarkoitukseen.

Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavilla osoitteessa www.3M.fi


