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1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

SONAX Formula 1 performance Yleisvaseliini

Artikla-No: 509100-540

Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus

Autonhoito

Yrityksen tunnistetiedot

Clas Ohlson OyValmistaja :

Annankatu 34-36A, 4.krsKatu :

00100 Helsinki                     Postitoimipaikka :

Puhelin 020 111 22 22         :

Telefax                                                                                :

info@clasohlson.fie-Mail :

Finland +358 9 471 977; +358 9 4711 (central)Hätäpuhelinnumero :

 Tel.: 0049-(0)-84 31/53-2 17Tietoa antavia toimiala :

2. Vaaran yksilöinti

Luokitus : Tätä valmistetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY 

mukaan.

Ei erityisesti mainittavia vaaroja.Erityisiä ihmisiä ja ympäristöä 

koskevia vaaraviitteitä
:

3. Koostumus ja tiedot aineosista

Kuvaus  ( Seos ):

Valmiste sisältäen litiumsaippuaa mineraaliöljyssä sekä lisäaineita.

4. Ensiaputoimenpiteet

Riisuttava saastunut vaatetus.Yleiset ohjeet :

Mitään erityisiä varotoimenpiteitä ei vaadita.Hengitettynä :

Pese lämpöisellä vedellä kosketuksissa ollut ihoalue.Iholle saatuna :

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä.Silmäkosketus :

Ei saa oksennuttaa. Ota yhteys lääkäriin.Nieltynä :

5. Palontorjuntatoimenpiteet

Vaahto, vesisumu, sammutusjauhe.

Ympäristön sammuttamiseen sopiva sammutusaine.

Sopivat sammutusaineet :

Korkeapainevesiruisku.Sammutusaineet, joita ei 

pidä käyttää 

turvallisuussyistä

:

Tulipalossa on käytettävä paineilmalaitetta.Eerityiset palomiesten 

suojavarusteet

:

6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Ei saa huuhdella pintaveteen. Ei saa päästää ympäristöön saastuttamaan 

pohjavesistöä. Vältä päästöä maapohjaan.

Ympäristöön kohdistuvien 

vahinkojen estäminen, kuten

:
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Imetään pois, absorboivan aineen (esim. hiekka, silikageeli, 

happosideaine, yleissideaine) avulla. Hävitä kohdassa 13 olevan ohjeen 

mukaan.

Puhditusohjeet , kuten :

7. Käsittely ja varastointi

Käsittely

Ei vaadita normaalissa käytössä.Ohjeet turvalliseen 

käsittelyyn

:

Mitään erityisiä varotoimenpiteitä ei vaadita.Palo-tai räjähdyssuojaan 

liityviä viitteitä

:

Varastointi

Maaperään pääsy tulee estää luotettavin toimenpitein.Varastotiloja ja säiliöita 

koskevia vaatimuksia

:

Älä säilytä ruokatavaroiden yhteydessä.Yhdessävarastoimista 

koskevia viitteitä

:

Suositeltu säilytyslämpötila: 20 °CMuut tiedot :

10Varastointi-luokka (VCI) : :

8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Altistuksen raja-arvot

Altistuksen torjunta

Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen.Erityisiä suojautumis- ja 

hygieniaohjeita

:

Ei vaadita.Hengityksensuojaus :

Suojakäsineet.Käsien suojaus :

Suojalasit.Silmiensuojaus :

Ei vaadita.Ihonsuojaus :

9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Yleiset tiedot

ruskeankeltainen

pastamainen
Väri 

Olomuoto :

:

luonteenomainenHaju :

Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot

Menetelma

pH-arvo ei käyttökelpoinen:

Olotilanmuutos

> 180 °CTippumispiste : :

DIN 51755213 °CLeimahduspiste :

0,91 g/cm³Tiheys (ajan 20 °C) :

liukenematonVesiliukoisuus 

  (ajan 20 °C)

:

10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Vaarallisia reaktioita ei tunneta.Vältettävät olosuhteet :

Ei tunneta mitään vaarallisia hajaantumistuloksia.Haitalliset hajoamistuotteet :

11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

FI



Sonax GmbH

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/ETY

SONAX Formula 1 performance Yleisvaseliini

Sivu 3 / 3Muutosnumero: 1,00 Muutettu viimeksi: 08.04.2010 Päiväys: 13.04.2010

Ei ärsytä ihoa.

Ei aiheuta silmien ärsytystä.

Syövyttävät ja ärsyttävät 

vaikutukset

:

12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle

Itse tuotteesta ei ole saatavana mitään tietoja.

Ei saa päästää ympäristöön.

Muut tiedot :

13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Käsittely Voidaan polttaa, mikäli paikallisten säädösten mukaisesti.:

Käyttämättömän tuotteen 

jäteluokitus

120112

METALLIEN JA MUOVIEN MUOVAUKSESSA SEKÄ FYSIKAALISESSA 

JA MEKAANISESSA PINTAKÄSITTELYSSÄ SYNTYVÄT JÄTTEET; 

metallien ja muovien muovauksessa sekä fysikaalisessa ja 

mekaanisessa pintakäsittelyssä syntyvät jätteet; käytetyt vahat ja rasvat

Vaarallinen jäte.

:

Puhdistamattoman 

pakkauksen jäteluokitus PAKKAUSJÄTTEET, ABSORBOIMISAINEET, PUHDISTUSLIINAT, 

SUODATINMATERIAALIT JA SUOJAVAATTEET, JOITA EI OLE 

MAINITTU MUUALLA; pakkaukset (mukaan luettuna yhdyskunnista 

erikseen kerätty pakkausjäte); muovipakkaukset

150102:

14. Kuljetustiedot

Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi kuljetuksen kannalta.
Muut tiedot

15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot

Merkinnät

Tuotetta ei tarvitse merkitä EY-direktiivien mukaan tai vastaavasti 

kansallisten säädösten mukaisesti.

Erityiset ohjeet :

Kansalliset määräykset

16. Muut tiedot

Tieto perustuu nykyisin olemassa oleviin tunnettuihin tietoihin. Se ei 

kuitenkaan anna vakuutusta tuotteen ominaisuuksista eikä anna mitään 

sopimuksenmukaista laillista perustetta.

Tuotetta on käytettävä yksinomaan teknisessä lehtisessä tai 

valmistusohjeissa mainittuihin sovelluksiin. 

Tuotteemme vastaanottaja on yksin vastuussa vallitsevien lakien ja 

ohjesääntöjen noudattamisesta. 

                                                           
                                                                             

Muut tiedot :

(Tiedot vaarallisista aineosista on otettu alihankkijoiden vastaavan käyttöturvallisuustiedotteen viimeisimmästä 

versiosta.)
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