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1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 
 
Tuotetunniste 
 
Kauppanimi:  HYDROMIX – Fluid 50 
 
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 
 
Aineen/valmisteen käyttötarkoitus: Betonin seosaine vettähylkivien betonipintojen valmistukseen. 
 
Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokäyttäjä, jakelija) 
Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja (*) 
TimoL koneet ja varusteet Oy 
 
Yhteystiedot 
Katuosoite:    Etel. Rautatiekatu 16 aB 36 
Postinumero ja –toimipaikka: 00100 Helsinki 
Postilokero:  
Postinumero ja –toimipaikka:  
Puhelin:    050 432 8932 
Telefax:   
Sähköpostiosoite:   info@timolkjav.fi 
Y-tunnus (*):    2432914-2 
 
Ulkomaisen valmistajan tiedot 
HEBAU GmbH 
An der Eisenschmelze 13 
87527 Sonthofen, GERMANY 
Telefon/Phone: +49 (0)8321 6736-0 
e-mail: mail@hebau.de 
 
Tietoja antanut osasto: 
Tutkimus ja kehitys osasto 
s-posti: mail@hebau.de 
 
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:  
 
Valmistaja/Toimittaja:  HEBAU GmbH  
Katuosoite:  An der Eisenschmelze 13 
Postinumero ja -toimipaikka:  87527 Sonthofen, Saksa  
Puhelin:  +49 (0)8321 6736-0  
Telefax:  +49 (0)8321 6736-36  
Sähköpostiosoite:    mail@hebau.de 
  
Tietoja antanut osasto: 
Tutkimus ja kehitys osasto 
s-posti: mail@hebau.de 
 
Hätäpuhelinnumero: (09) 471 977 
Myrkytystietokeskus HUS, Stenbäckinkatu 11, 00290 Helsinki 
 
 
 
 
 
 
     



KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (

HYDROMIX – Fluid 50 

 
Päiväys  2.1.2012 

2. VAARAN YKSILÖINTI 
 
Aineen tai seoksen luokitus 
 
EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus:
 
Erityisohjeet vaaroista ihmisille ja ympäristölle
Tuote ei kuulu aineiden voimassa olevan 
 
Luokitusjärjestelmä: 
Luokitus vastaa voimassaolevaa EU
saaduilla tiedoilla. 
 
Merkitseminen 
 
Etiketöinti säädöksen (EY) No 1272/2008 [EU
Kemikaalien käsittelyssä on tavanomaisia varotoimia 
Tuote ei kuulu EU-asetuksen merkitsemisvelvollisuuden piiriin.
 
Tiettyjen seosten erityismerkinnät:
Käyttöturvallisuustiedote on pyynnöstä saatavissa
 
Muut vaarat 
 
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
PBT: Ei sovellettavissa 
vPvB: Ei sovellettavissa 
 
 
3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
 
Valmisteen kuvaus: Tuote on vesipohjainen 
seuraavia vaaralliseksi luokiteltuja aineosia:
 

CAS/EY numero Aineosan nimi

9043-30-5/500-027-2  Isotridekan

etoksyloitu

64425-86-1/              Rasva-
alkoholietoksilaatti
polymeeri

 

 

 

 

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (X) KEMIKAALI-ILMOITUS (

 

Edellinen päiväys: - 

1999/45/EY mukainen luokitus: Ei sovellettavissa

Erityisohjeet vaaroista ihmisille ja ympäristölle: 
voimassa olevan EU:n luokitusasetuksen mukaisen merkitsemisvelvollisuu

voimassaolevaa EU-luetteloa ja sitä on täydennetty ammattikirjallisuudesta ja yrityksiltä 

Etiketöinti säädöksen (EY) No 1272/2008 [EU-GHS/CLP] mukaisesti: 
Kemikaalien käsittelyssä on tavanomaisia varotoimia noudatettava. 

asetuksen merkitsemisvelvollisuuden piiriin. 

erityismerkinnät: 
Käyttöturvallisuustiedote on pyynnöstä saatavissa.  

arvioinnin tulokset: 

KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 

Tuote on vesipohjainen 50-prosenttinen kalsiumstearaattidispersio, joka sisältää 
seuraavia vaaralliseksi luokiteltuja aineosia: 

Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus direktiivien 67/548/ETY, 1999/45/EY
asetuksen 1272/2008

anoli,  

oksyloitu 

 

< 1,0 % 
 Xn   Xi                 

 

Varoitus:          Välitön
(H302) 

 

Vaara:              Vakava silmävaurio/ärsytys
(H318) 

etoksilaatti-
polymeeri 

< 1,0 % 

 
 Xn   Xi   

 

Vaara:              Välitön
(H302) 

 

Varoitus:          Vakava silmävaurio
(H318) 

                        Välitön vaara vesiympäristölle
(H400) 
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Ei sovellettavissa 

merkitsemisvelvollisuuden piiriin.  

on täydennetty ammattikirjallisuudesta ja yrityksiltä 

kalsiumstearaattidispersio, joka sisältää 

direktiivien 67/548/ETY, 1999/45/EY ja 
1272/2008/EY mukaisesti 

                           R 22-41 

Välitön myrkyllisyys, kat. 4     
 

Vakava silmävaurio/ärsytys, kat. 1   
 

 N                R 22-41-50 

Välitön myrkyllisyys, kat. 4   
 

Vakava silmävaurio/ärsytys, kat. 1 
 

Välitön vaara vesiympäristölle 
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4. ENSIAPUTOIMENPITEET 
 
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 
 
Yleisohjeita: Tuotteella likaantuneet vaatekappaleet on välittömästi riisuttava. 
oireet jatkuvat, hakeuduttava lääkärin hoitoon.
  
Hengitys:  Mikäli haihtuvien aineiden 
varmuuden vuoksi otettava yhteys lääkäriin.
 
Iho: Välittömästi pestävä saippualla ja vedellä ja huuhdeltava hyvin. 
yhteys lääkäriin. 
 
Silmä:  Roiskeet huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan sekä otettava yhteys 
lääkäriin. 
 
 Nieltynä: Annettava potilaalle runsaasti vettä 
mitään suun kautta. Ei saa oksennuttaa
 
Ohjeita lääkärille: 
 
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Ei muita asiaa koskevia tietoja saatavilla
 
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä
Oireidenmukainen hoito. 
 
 
5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
 
Sammutusaineet 
 
Sopivat sammutusaineet: 
Hiilidioksidi (CO2), jauhesammutin tai vesisuihku. Suuremmissa paloissa käytettävä vesisuihkua tai 
kestävää vaahtoa. Palontorjuntatoime
 
Aineesta tai sen seoksista johtuvat erityiset vaarat
Vaaralliset hajoamistuotteet: Katso luku 10
 
Ohjeita palontorjuntaan  
 
Erityissuojavarusteita: Käytettävä ulkoilmasta riippumatonta hengityssuojainta
 
Lisätietoja: Tulipalon jäännösten 
annettujen määräysten mukaisesti
viemäristöön. 
 
 
6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ
 
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa:
 

 
 
  Käytettävä suojavarusteita. Suojaamattomat henkilöt on pidettävä poissa.
 

 
 

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (X) KEMIKAALI-ILMOITUS (

 

Edellinen päiväys: - 

 

Tuotteella likaantuneet vaatekappaleet on välittömästi riisuttava. Epäselvissä tapauksissa tai jos 
oireet jatkuvat, hakeuduttava lääkärin hoitoon. 

Mikäli haihtuvien aineiden hengittäminen aiheuttaa oireita, on potilas vietävä raittiiseen ilmaa
varmuuden vuoksi otettava yhteys lääkäriin.  

Välittömästi pestävä saippualla ja vedellä ja huuhdeltava hyvin. Mikäli ihoärsytys jatkuu, on otettava 

huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan sekä otettava yhteys 

Annettava potilaalle runsaasti vettä juotavaksi, mutta tajuttomalle henkilölle ei koskaan 
Ei saa oksennuttaa ja on otettava välittömästi yhteys lääkäriin.

Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet: 
Ei muita asiaa koskevia tietoja saatavilla. 

välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

PALONTORJUNTATOIMENPITEET 

), jauhesammutin tai vesisuihku. Suuremmissa paloissa käytettävä vesisuihkua tai 
Palontorjuntatoimenpiteet ympäristön mukaan. 

Aineesta tai sen seoksista johtuvat erityiset vaarat: 
Vaaralliset hajoamistuotteet: Katso luku 10 (Stabiilisuus ja Reaktiivisuus) 

Käytettävä ulkoilmasta riippumatonta hengityssuojainta 

 ja likaantunut sammutusvesi jatkokäsitellään 
ten mukaisesti. Likaantunut sammutusvesi on kerättävä erikseen

TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 

Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa: 

Käytettävä suojavarusteita. Suojaamattomat henkilöt on pidettävä poissa.
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Epäselvissä tapauksissa tai jos 

hengittäminen aiheuttaa oireita, on potilas vietävä raittiiseen ilmaan tai 

Mikäli ihoärsytys jatkuu, on otettava 

huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan sekä otettava yhteys 

mutta tajuttomalle henkilölle ei koskaan saa antaa  
  

lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: 

), jauhesammutin tai vesisuihku. Suuremmissa paloissa käytettävä vesisuihkua tai alkoholia 

erikseen eikä saa päästää 

Käytettävä suojavarusteita. Suojaamattomat henkilöt on pidettävä poissa.   
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Ympäristöön kohdistuvat varotoimenpiteet: 
Ei saa päästää viemäriin / pintaveteen / pohjaveteen 
Ei saa päästää maahan / maaperään 
 
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: 
Imeytetään imukykyiseen materiaaliin (hiekka, piimaa, hapon imeytysaine, yleisimeytysaine, sahajauho). 
Käytettävä neutralointiaineita. Varmistuttava riittävästä tuuletuksesta. Kerättävä tarkoitukseen sopiviin 
astioihin uudelleenkäyttöä tai jätteenkäsittelyä varten. Likaantuneet materiaalit käsiteltävä jätteenä luvun 13 
mukaisesti. 
 
 
7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 
 
Käsittely 
 
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet: 
Vältettävä iho- ja silmäkosketusta. Vältettävä aerosolinmuodostusta. Laimennettaessa tuote sekoitetaan aina 
veteen.  
 
Palo- ja räjähdyssuojausohjeita: Ei erityistoimenpiteitä 
 
Varastointi 
 
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet: Varastoitava huoneen lämpötilassa. Säilytettävä vain 
avaamattomissa alkuperäispakkauksissa. Lattiapintojen on kestettävä emäksiä. 
 
Yhteisvarastointiohjeet: Varastoitava erillään elintarvikkeista ja rehuista. 
 
Lisätietoja varastointiehtoihin: Astiat pidettävä tiiviisti suljettuina. Suojattava jäätymiseltä. 
 
Työturvallisuuslainsäädännön mukainen luokitus: 12 Palamaton neste (VCI) 
 
Erityinen loppukäyttö: Ei muita asiaa koskevia tietoja saatavilla 
 
 
8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 
 
Muut huomautukset teknisiä laitteita koskien: 
Ei lisätietoja, katso luku 7. 
 
Seurattavia seikkoja 
 
Työperäisen altistumisen seuranta, HTP-arvojen seuranta: 
 
Tuote ei sisällä työperäisen altistuminen kannalta merkityksellisiä ainemääriä. 
 
Lisätietoja: 
On noudatettava voimassa olevaa kansallista luetteloa HTP-arvoista. 
  
Henkilökohtaiset suojaimet 
 
Yleiset suojaus-ja hygieniatoimenpiteet: 
Noudatetaan tavanomaisia kemikaalien käsittelyyn liittyvä varotoimenpiteitä. Pidettävä erillään elintarvikkeista, 
juomista ja rehuista. Likaantuneet, kastuneet vaatteet on heti riisuttava. Ennen taukoa ja työtehtävän jälkeen 
on kädet pestävä. Vältettävä silmä- ja ihokosketusta. 
 
Hengityksen suojaimet: Ei tarvita 
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Suojakäsineet: 
Suojakäsinemateriaalin on kestettävä emäksiä. Jokaisen käyttökerran jälkeen on käsineiden kunto 
tarkistettava. Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat ja kestävyys. 
Suojaa iho veteen liukenemattomalla ihonsuoja-aineella (rasvaista kalvonmuodostajaa tai vesi-öljy emulsiota) 
ennen aineen (vesiliukoisen aineen, tuotteen tai valmisteen) käsittelyä. Suojakäsineiden käytön jälkeen on 
käytettävä ihonpuhdistusainetta ja ihonhoitoainetta.  
 
 
Suojakäsineiden materiaali: 
Luonnonkumi (lateksi) (NR) 
Neopreeni 
Sopivan käsineen valinta ei riipu ainoastaan valmistusmateriaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista, 
joka vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, suojakäsinemateriaalin 
soveltuvuutta ei voida arvioida etukäteen vaan se on testattava ennen käyttöä. 
 
 
Suojakäsinemateriaalin läpäisyaika: 
Tarkka läpäisyaika on tarvittaessa selvitettävä valmistajilla. 
 
Silmäsuojaimet:  
Käytettävä naamiomallisia suojalaseja. Mikäli ainetta ruiskutetaan, on kokonaamaria käytettävä. 
  
Ihon ja kehon suojaus: Käytä sopivaa suojavaatetusta 
 
 
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 
 
Olomuoto   Dispersio 
Väri   Valkoinen 
Haju   Ominaishaju 
Hajukynnys   Ei tiedossa 
pH (20 °C)   < 11,5 (DIN 19268) 
Sulamis- tai jäätymispiste  Ei tiedossa 
Kiehumispiste ja kiehumisalue Ei tiedossa 
Leimahduspiste  Ei sovellettavissa    
Haihtumisnopeus  Ei tiedossa 
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Tuote ei ole syttyvä. 
Räjähdysvaarallisuus  Tuote ei ole räjähtävä 
Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja Ei tiedossa 
Höyrynpaine (20 °C)  Ei tiedossa 
Tiheys (20 °C)   Ei tiedossa.      
Suhteellinen tiheys  Ei tiedossa.      
Höyryntiheys (20 °C)  Ei tiedossa 
Liukoisuus (liukoisuudet)  Ei tiedossa.      
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei tiedossa 
Syttymislämpötila  Ei tiedossa 
Itsesyttymislämpötila  Tuote ei ole itsestään syttyvää 
Hajoamislämpötila  Ei tiedossa 
Viskositeetti   Ei tiedossa 
Räjähtävyys   Ei tiedossa 
Viskositeetti 

- Dynaaminen  Ei tiedossa. 
- Kineettinen  Ei tiedossa 

Hapettavuus   Ei tiedossa 
Liuotinpitoisuus (Orgaanisia liuottimia) Ei tiedossa 
Muuta   Tiedossa ei ole muuta relevanttia tietoa 
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10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 
 
Reaktiivisuus 
 
Kemiallinen stabiilisuus 
 
Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet: 
Ei hajoa ohjeiden mukaisesti varastoituneena tai käytettynä. 
 
 
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: 
Laimennettaessa on lipeä annosteltava veteen eikä päinvastoin. 
 
Vältettävät olosuhteet: 
Happoja 
 
Yhteensopimattomat materiaalit: 
Tiedossa ei ole muuta relevanttia tietoa. 
 
Vaaralliset hajoamistuotteet: 
Vaarallisia hajoamistuotteita ei ole tiedossa. 
 
 
11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 
 
Tiedot myrkyllisyydestä  
 
Välitön myrkyllisyys  
 
Luokitukseen vaikuttavat LD/LC 50 arvot:  
Kvantitatiivisia tietoja tämän aineen/tuotteen toksisuudesta ei ole saatavissa. 
 
Ärsyttävyys ja syövyttävyys: 

- Iho:   Mahdollisesti lievästi ihoa ärsyttävä 
- Silmät:  Mahdollisesti silmiä ärsyttävä vaikutus 

 
Herkistyminen: 
Herkistäviä vaikutuksia ei ole tiedossa. 
 
Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 
Tuote ei kuulu aineiden viimeisimmän EU:n luokitusasetuksen mukaisen merkitsemisvelvollisuuden piiriin.  
 
 
12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 
 
Myrkyllisyys 
 
Vesistömyrkyllisyys: 
Tiedossa ei tällä hetkellä ole kvantitatiivisia tietoja aineen vesistömyrkyllisyydestä. 
 
Pysyvyys ja hajoavuus: 
Tiedossa ei ole muuta relevanttia tietoa. 
 
Käyttäytyminen ympäristössä 
 
Biokertyvyys:  
Tiedossa ei ole muuta relevanttia tietoa. 
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Liikkuvuus maaperässä: 
Tiedossa ei ole muuta relevanttia tietoa. 
 
Muita ekologisia tietoja  
 
Yleistä tietoa: 
Ei saa päästää suurempia määriä laimentamattomina tai neutraloimattomina viemäriverkostoon tai 
vastaanottavaan vesistöön. Juomaveden pilaantumisvaara on olemassa, mikäli suurempia määriä pääsee 
maapohjaan tai vesistöihin.  
 
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:  

- PBT:   Ei sovellettavissa 
- vPvB: Ei sovellettavissa 

 
Muut haitalliset vaikutukset: 
Tiedossa ei ole muuta relevanttia tietoa. 
 
 
13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 
 
Jätteiden käsittelymenetelmät: 
Suositus:  

 
 
Ei saa hävittää yhdessä talousjätteen kanssa.  
Ei saa päästää viemäriin. Hävitettävä paikallisten viranomaismääräysten mukaisesti. 
 
 

Ei ole olemassa yhtenäisiä säännöksiä kemiallisten aineiden hävittämisestä EU maissa.  
 
Puhdistamattomat pakkaukset: 
Suositus:  Hävitettävä samalla tavalla kuin varsinainen aine. 
Suositeltava puhdistusaine:  
 
 
14. KULJETUSTIEDOT  
 
Maakuljetus ARD/RID ja GGVSEB (rajanylitys/kotimaa):  
ADR/RID-GGVSEB-Luokka: - 
Ainetta ei ole asetuksen mukaan luokiteltu vaaralliseksi aineeksi. 
 
Merikuljetus IMDG/GGVSee: 
IMDG/GGVSee-Luokka: -  
Ainetta ei ole asetuksen mukaan luokiteltu vaaralliseksi aineeksi. 
 
Meriä saastuttava: Ei 
 
Ilmakuljetus ICAO-TI ja IATA-DGR: 
ICAO/IATA-Luokka: - 
Ainetta ei ole asetuksen mukaan luokiteltu vaaralliseksi aineeksi. 
 
Erityiset varotoimet käyttäjälle: 
Ei sovellettavissa 
 
Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 –sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti: 
Ei sovellettavissa 
 
Postilähetys (Kotimaa; Saksa): sallittu 
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15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 
 
EU-direktiivien mukainen merkintä: 
Käsittele hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. 
Tuote ei kuulu EU-direktiivin/vaarallisten aineiden suojautumista koskevan asetuksen 
merkitsemisvelvollisuuden piiriin. 
 
Kansalliset säädökset: 
 
Luokitus työturvallisuuslainsäädännön mukaisesti: - 
 
Vesistövaarallisuusluokka: 1 (itsearviointi, Saksa), vesistöä lievästi vaarantava 
Vesistölle vaarallisia aineita koskevan 27.7 2005 päivätyn viranomaisasetuksen (Saksa) liitteen 4 mukaan. 
 
 
Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu. 
 
 
16. MUUT TIEDOT 
 
Nämä tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen 
ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. 
 
Muutosten perustelut: 
Tietoja koostumuksesta 
Asetus (EU) Nr. 1907/2006 
 
Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista:  
Käyttöturvallisuustiedotteen luvussa 3 annetut tiedot (ei vaikuta valmisteen luokitukseen) 
R22 Terveydelle haitallista nieltynä. 
R41 Vakavan silmävaurion vaara.. 
R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille 
 
 
Käyttöturvallisuustiedotteen laatinut osasto: Tutkimus- ja kehitysosasto 
 
s-posti: mail@hebau.de 

 


