
BURNER-SYTYTYSPALA 

Käyttöturvallisuustiedote 91/155/EC mukaisesti 

I. Valmisteen ja yrityksen tunnistetiedot 

Kauppanimi:  BURNER-SYTYTYSPALA 

Tuotenro:   34-8357 

Toimittaja/valmistaja:  BURNER COMPANI 

  Valhøjs Allé 190, 2610 Rødovre 

  Puhelin: +45 36 70 69 36 

  Fax: +45 36 70 69 38 

Maahantuoja:                            Clas Ohlson Oy 

  Annankatu 34-36A, 4.krs 

  00100 Helsinki 

  Puhelin: 020 111 22 22 

2. Koostumus/aineosien luokitus 

Kemiallinen luonne/kuvaus: 

Alifaattinen hiilivety, kovetettu hartsilla, pakattu PE/PET-kalvoon 

Vaaralliset aineosat: 

Nimi   CAS-numero   Vaarasymboli  R-lauseke  Sisältö (%) 

N-parafiini (C10-C13)  64771-72-8   Xn R65 > 50 

 

Ilmoitusvelvollisuuden alaiset ainesosat Tanskan työympäristöviraston (Arbetsmiljöverket) mukaan 

Syöpää aiheuttavat aineet, > 0,1 %:   Ei ole 

Haihtuvat aineet, esim. orgaaniset liuottimet:  Ei ole 

 

3. Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus 

Terveysriskit: 

Katso tarkemmin kohdasta 11 



Palo- ja räjähdysvaara: Voi palaa, mutta ei ole palovaarallinen.  

Räjähtäviä höyryjä muodostuu vasta voimakkaasti kuumentuessa. Katso kohta 9.  

HUOM: Valmisteen tarkoitus on helpottaa syttymistä tulisijassa, polttouunissa tai puutarhagrillissä. 

 

4. Ensiapuohjeet 

Hengitys: 

Ei olennaista, sillä haihtuvan hiilivedyn (petroli) höyrystyminen on vähäisempää johtuen tuotteen 

olomuodosta.  

Sen lisäksi tuote on suljettu PE/PET-kalvoon, ja sitä käytetään ainoastaan pakatussa muodossa. 

Ihokosketus: 

Likaantunut iho pestään huolellisesti saippualla ja lämpimällä vedellä. Sulfaattisaippuaa suositellaan.  

Tämä on tarpeen ainoastaan, kun kyse on välittömästä kosketuksesta pussin sisältöön. 

Silmäkosketus: 

Tuotteen muotoon ja pakkaukseen ei tavallisesti liity välittömän silmäkosketuksen vaaraa. Jos näin 

kuitenkin tapahtuu, huuhtele välittömästi vedellä n. viiden minuutin ajan. Poista mahdolliset 

piilolinssit.  

Avaa silmä kunnolla. 

Nieleminen: 

Juo vettä tai maitoa. Hakeudu lääkäriin, jos voit pahoin. Oksentaessa pidä pää niin matalalla, ettei 

mahan sisältöä pääse keuhkoihin. 

Palohaavat/palovammat: 

Huuhtele vedellä, kunnes kivut lakkaavat.  

Poista huuhdellessa palovammoja kärsineeltä alueelta ne vaatteet, jotka eivät ole palaneet kiinni.  

Jos sairaalahoitoa vaaditaan, jatka huuhtelua kuljetuksen ajan, kunnes lääkäri ottaa vastuun 

hoidosta. 

5. Ohjeet tulipalon varalta 

Sopivat sammutusaineet: 

Hiilidioksidi, jauhe, vaahto tai vesi spray-muodossa. 

Pienemmät palot voidaan tukahduttaa peittämällä (hiekalla tai vastaavalla). 



 

Sammutusaineet, joita ei tule käyttää turvallisuussyistä: 

Älä käytä vesisuihkua, sillä riskinä on palon leviäminen. Muuten sammutusaineiden valinta riippuu 

palon luonteesta ja laajuudesta. 

 

Erityisen vaaralliset palamistuotteet: 

Häkää esiintyy palon yhteydessä normaalissa määrin. 

 

Erityiset suojatoimenpiteet tulipalon sammuttamisessa: 

Ei tarpeen tämän tuotteen osalta – riippuu ympäröivästä palosta. 

 

6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä (yleisesti viitataan kappaleisiin 8 ja 13) 

Varotoimenpiteet: 

Tuotteen pakkaus itsessään tekee käsittelystä turvallista. Henkilöiden suojaamisen osalta ks. kohta 8. 

 

Varotoimenpiteet ympäristön suojaamiseksi: 

Ei välitöntä riskiä ympäristölle valmisteen olomuodon johdosta. 

 

Raivaus- ja puhdistusmenetelmät: 

Kaikki jätteet, ml. jäännökset, voidaan huoletta kerätä ja laittaa jäteastiaan, mieluiten 

paloturvalliseen sellaiseen. 

 

7. Käsittely ja varastointi 

7.1 Käsittely: 

Katso valmistajan/toimittajan suositukset ja ohjeet asianmukaisesta käytöstä. 

7.2 Säilytys:  

Tuotetta voidaan säilyttää alkuperäispakkauksessa tai vastaavassa, kuitenkin yksittäiset muovipussit 

kokonaan suljettuina.  



Vältä säilyttämistä yhdessä elintarvikkeiden kanssa.  

Vältä jäätymistä. 

 

8. Altistumisen ehkäiseminen/henkilökohtaiset suojaimet 

Tanskalaisen At-ohjeen mukainen raja-arvo (1996)  Ei ole. 

Hengityksen suojaus: 

Ei tarpeen tuotteen olomuodon ja pakkauksen johdosta.  

Vältettävä kuitenkin mahdollisten höyryjen tarpeetonta hengittämistä avatuista tai vahingoittuneista 

muovipusseista. 

Käsien suojaus: 

Ei tavallisesti tarpeen, mutta vahingoittuneita muovipusseja käsiteltäessä voidaan tarpeen vaatiessa 

käyttää polyeteenistä tai vastaavasta valmistettuja hansikkaita (kertakäyttöhansikkaat). Pese kädet, 

jos ne ovat olleet välittömässä kosketuksessa pussin sisällön kanssa, esimerkiksi onnettomuuden 

sattuessa. 

Silmien suojaus: 

Käytä suojalaseja mikäli on olemassa riski, että kipinöitä syntyy tulisijasta, polttouunista tai 

puutarhagrillistä.  

Ihon suojaus:   Ei tarpeen. 

CEN-standardit:  Ei tarpeen. 

 

9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet: 

Ulkomuoto 

Olomuoto:   Kiinteä 

 

Väri:   Valkoinen 

 

Haju:   Heikosti parafiinin kaltainen 

 

Turvallisuuden kannalta olennaiset tiedot 



Kiehumispiste:  - 

Leimahduspiste:   > 65 °C 

 

Syttymislämpötila:  240 °C 

 

Vesiliukoisuus: 

Ei liukene seuraaviin: - 

Tiheys:   0,9 g/cm 

pH:  - 

Viskositeetti:  Ei oleellinen 

Räjähdysrajat - höyryt ilmassa 

Alempi:  - 

Ylempi:  - 

Muut tiedot: 

Tuote toimitetaan ja sitä käytetään paketoituna PE/PET-kalvoon. 

10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 

Vältettävät olosuhteet:  Ei tiedossa. 

Vältettävät materiaalit:   Ei tiedossa. 

Vaaralliset hajoamistuotteet:  Ei tiedossa (vaarallisia reaktioita ei tiedossa) 

 

11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot (terveydelle vaaralliset ominaisuudet) 

(Sisältää alle 0,1 % bentseeniä) 

Vaikutukset lyhyellä aikavälillä: 

Ärsyttävä vaikutus pussin sisällön joutuessa välittömään kosketukseen silmien kanssa. 

Höyryjen hengittäminen jopa matalampina pitoisuuksina ei ole olennaista, sillä tuotetta käytetään 

aina pakattuna, ja siten suljettuna pakkaukseen. Sen vuoksi ihokosketusta ei yleensä tapahdu. 

Nieltäessä (lasten tapauksessa) saattaa ilmetä oksetusta ja mahakipua.  

Vaikutukset pitkällä aikavälillä:   Ei tunnettuja vaikutuksia. 



 

12. Ympäristötiedot 

Ekologisia tietoja ei ole. Tuote ei sisällä aineita, jotka luokitellaan vaarallisiksi ulkoisen ympäristön 

kannalta. Katso kuitenkin kohta 6. 

13. Jätteiden käsittely 

Jätteet ja jäännökset: 

Mahdolliset jätteet ja jäännökset lakaistaan/kaavitaan ja laitetaan asianmukaiseen jäteastiaan tai 

poltetaan. 

Jäteluokitus: 

Valmiste voidaan katsoa kemikaalijätteeksi, jäteryhmä C, mutta se voidaan myös hävittää polttamalla 

(valmisteen suunniteltu käyttöalue). 

14. Tietoa kuljetuksesta 

Sisäinen kuljetus toimintaan liittyen:  Erityiset toimintatavat eivät ole tarpeen. 

Ulkoinen kuljetus:  YK-nro:  Ei ole. 

   ADR (Maakuljetukset):  Ei kuulu maakuljetuksia 

koskevien säännösten piiriin.  

   IMDG (Merikuljetukset):  Ei kuulu merikuljetuksia 

koskevien säännösten piiriin. 

 

15. Kemikaaleja koskevat määräykset 

Riskiluokitus: 

Ei luokitella (ei varoituslipuketta) Tanskan ympäristö- ja energiaministeriön luokittelusäännösten 

mukaisesti. (Ei terveydelle vaarallista R65-lausekkeella, sillä valmiste on kiinteässä muodossa.) 

Merkintävelvollisuuden alaiset ainesosat:  Ei ole 

R-lausekkeet:   Ei ole 

S-lausekkeet:    S2 Säilytetään poissa lasten ulottuvilta (ainoastaan 

yksityishenkilöille myynnin yhteydessä). 

At-ohjeen mukainen raja-arvo (1996):  Ei ole 

Erityiset säännökset säilytykseen (myrkyt): Ei ole 

Erityiset koulutusvaatimukset:   



Erityistä koulutusta ei vaadita, mutta kaikkien valmisteen parissa työskentelevien on tunnettava 

tämän käyttöturvallisuustiedotteen sisältö (käyttöohje). 

Erityiset rajoitukset: 

Käytä tuotetta ainoastaan siihen, mihin se on tarkoitettu. Muuten rajoituksia ei ole. 

Tanskan MAL-koodi:   Ei ole. 

16. Muut tiedot 

Tiedot on laadittu niiden tietojen pohjalta, jotka valmistajalla oli laatimishetkellä. 

Käyttöturvallisuustiedotteen tarkoitus on kuvata tuotteen käsittelyä voimassa oleviin 

turvallisuusvaatimuksiin nähden, ei taata tiettyjä vaikutuksia tai tuloksia. 


