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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 
 

1.1. Tuotetunniste 
Tuotteen ryhmittely : Seokset 
Tuotenimi : Cranberry Candle (17321F) 
Tuotetyyppi : Seos 
Tuoteryhmä : Finished Good 
 

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

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut käytöt 
Pääasiallinen käyttökategoria : Kulutuskäyttö 
Sovellus- tai käyttötarkoitusluokka : Odour agents 
 

1.2.2. Käytöt, joita ei suositella 
Muita tietoja ei ole saatavissa 
 

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 
Candles Scandinavia AB 
CV-gatan 38B 
70362 Orebro - Sweden 
T +46 (0)19 23 53 63 - F +46 (0) 19 23 53 64 
info@candles.se - candles.se 
 
1.4. Hätäpuhelinnumero 
Muita tietoja ei ole saatavissa 
 
 

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 
 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus 

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti 
ei määrätty 
 

 
 

 
  
 

 

2.2. Merkinnät 

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti Extra labelling to displayExtra classification(s) to display  
EUH-lausekkeet : EUH208 - Sisältää Aldehyde C-16, d-Limonene. Voi aiheuttaa allergisen reaktion 

EUH210 - Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä 
Pyöröpaikka turvallisuus valaa pikkulapsi. : Ei sovellettavissa 
Kosketettaessa havaittavat vaaran merkit : Ei sovellettavissa 
 

   
 
 

 

2.3. Muut vaarat 
Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ympäristöön 
kohdistuvat haittavaikutukset 

: To our knowledge, this product does not present any particular risk, provided it is handled in 
accordance with good occupational hygiene and safety practice. 

 

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 
 

3.1. Aineet 
Ei sovellettavissa 
 

 

3.2. Seokset 
 
 
 
 
 

Nimi Tuotetunniste % Luokitus direktiivin 
67/548/ETY mukaisesti 

Luokitus asetuksen (EY) N:o 
1272/2008 [CLP] mukaisesti 

Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-
bis(1,1-dimethylpropyl)- 
aine lueteltu luettelo aineista, jotka mahdollisesti 
sisällytetään lupamenettelyn piiriin (2-(2H-
benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol (UV-
328)) 
luokittelematon PBT-aine 
luokittelematon vPvB-aine 

(CAS-nro) 25973-55-1 
(EY-nro) 247-384-8 

0 - 0.16 Ei luokiteltu Aquatic Chronic 4, H413 

 
 

R- ja H-lausekkeet sanallisina: katso kohta 16 
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 
 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 
Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. 
Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut 
iholle 

: Wash skin with plenty of water. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut 
silmään 

: Rinse eyes with water as a precaution. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Call a poison center or a doctor if you feel unwell. 
 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 
Muita tietoja ei ole saatavissa 
 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 
Hoida oireen mukaan. 

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 
 

5.1. Sammutusaineet 
Soveltuvat sammutusaineet : Vesisuihku. Kuiva jauhe. Vaahto. 
 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 
Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä. Hajoamistuotteet 

voivat olla vaarallisia terveydelle. 
 

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet 
Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : ÄLÄ yritä toimia ilman sopivia suojavarusteita. Paineilma-/happilaite. Täydellinen 

suojavaatetus. 

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 
 

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilökunta 
Hätätoimenpiteet : Vuotoalueen tuuletus. 

6.1.2. Pelastushenkilökunta 
Suojaimet : ÄLÄ yritä toimia ilman sopivia suojavarusteita. For further information refer to section 8: 

"Exposure controls/personal protection". 
 

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 
Vältettävä päästämistä ympäristöön. 
 

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 
Puhdistusmenetelmät : Recover mechanically the product. 
Muut tiedot : Toimita aineet tai kiinteät jäänteet viralliseen keräilypaikkaan. 
 

6.4. Viittaukset muihin kohtiin 
Lisätietoja varten katso kohta 8 Altistumisen ehkäisy ja henkilökohtaiset suojavarusteet"". 

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 
 

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet : Varmista hyvä ilmanvaihto työpaikalla. 
Hygieniatoimenpiteet : Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese aina kätesi käsiteltyäsi 

tätä tuotetta. 
 

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 
Varastointiolosuhteet : Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 
 

7.3. Erityinen loppukäyttö 
AIR FRESHENERS NON AEROSOL (Timed-release aerosols, perfume in/on solid substrate (gel), candles, diffusers (heated) for consumer use. 

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 
 

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat 
Muita tietoja ei ole saatavissa 
 
 

 

 
 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen 

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet : Varmista hyvä ilmanvaihto työpaikalla. 
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Käsien suojaus : Kotona asia -lta toistuvasti eli pitkä asettua yhteyteen hivuttaa hansikas 

Silmien suojaus : Ei erikoisvaatimuksia 

Ihonsuojaus : Ei erikoisvaatimuksia 

Hengityksensuojain : Henkilökohtaisia hengityssuojaimia ei yleensä tarvita 

Ympäristön altistumisen hallinta : Vältettävä päästämistä ympäristöön. 

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
 

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 
Olomuoto : Jähmeä aine 

  

Väri : valkoinen. vaaleankeltainen. 
  

Haju : Tietoja ei saatavilla 
  

Hajukynnys : Tietoja ei saatavilla 
  

pH : Tietoja ei saatavilla 
  

Suhteellinen haihtumisnopeus 
(butyyliasetaattiin=1) 

: Tietoja ei saatavilla 
  

Sulamispiste : Tietoja ei saatavilla 
  

Jähmettymis-/jäätymispiste : Ei sovellettavissa 
  

Kiehumispiste : Tietoja ei saatavilla 
  

Leimahduspiste : Ei sovellettavissa 
  

Itsesyttymislämpötila : Ei sovellettavissa 
  

Hajoamislämpötila : Tietoja ei saatavilla 
  

Syttyvyys (kiinteä, kaasu) : Ei palava 
  

Höyrynpaine : Tietoja ei saatavilla 
  

Suhteellinen höyryntiheys 20 °C:n lämpötilassa : Tietoja ei saatavilla 
  

Suhteellinen tiheys : Ei sovellettavissa 
  

Liukoisuus : Tietoja ei saatavilla 
  

Log Pow : Tietoja ei saatavilla 
  

Viskositeetti, kinemaattinen : Ei sovellettavissa 
  

Viskositeetti, dynaaminen : Tietoja ei saatavilla 
  

Räjähtävät ominaisuudet : Tietoja ei saatavilla 
  

Hapettavat ominaisuudet : Tietoja ei saatavilla 
  

Räjähdysraja-arvot : Ei sovellettavissa 
  

 

9.2. Muut tiedot 
Muita tietoja ei ole saatavissa 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 
 

10.1. Reaktiivisuus 
The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport. 
 

10.2. Kemiallinen stabiilisuus 
Vakaa normaaliolosuhteissa. 
 

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 
Ei havaittu mitään vaarallisia reaktioita normaaleissa käyttöolosuhteissa. 
 

10.4. Vältettävät olosuhteet 
None under recommended storage and handling conditions (see section 7). 
 

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 
Muita tietoja ei ole saatavissa 
 

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet 
Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced. 
 

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 
 

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 
Välitön myrkyllisyys : Ei luokiteltu 
 

 
 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Ei luokiteltu 
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys : Ei luokiteltu 
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Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Ei luokiteltu 
Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset : Ei luokiteltu 
Karsinogeenisuus (syöpää aiheuttavat 
vaikutukset) 

: Ei luokiteltu 

 

 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset : Ei luokiteltu 
Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen : Ei luokiteltu 
 

 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva 
altistuminen 

: Ei luokiteltu 

 

 

Aspiraatiovaara : Ei luokiteltu 
 

  
 
 

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 
 

12.1. Myrkyllisyys 
Ympäristövaikutukset - yleiset : Tuotteen ei katsota olevan haitallista vesieliöille eikä aiheuttavan pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

ympäristölle. 
 

 
 
 
 

 

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 
Muita tietoja ei ole saatavissa 
 
 

12.3. Biokertyvyys 
Muita tietoja ei ole saatavissa 
 
 

12.4. Liikkuvuus maaperässä 
Muita tietoja ei ole saatavissa 
 

 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 
Muita tietoja ei ole saatavissa 
 

 

 

12.6. Muut haitalliset vaikutukset 
Muita tietoja ei ole saatavissa 

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 
 

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät 
Jätteiden käsittelymenetelmät : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector’s sorting instructions. 

KOHTA 14: Kuljetustiedot 
 

ADR/RID/IMDG/IATA/ADN:n mukaan 
 

14.1. YK-numero 
Ei luokiteltu kuljetusmääräysten mukaan vaaralliseksi aineeksi 
14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (ADR) : Ei sovellettavissa 
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (IMDG) : Ei sovellettavissa 
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (IATA) : Ei sovellettavissa 
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (ADN) : Ei sovellettavissa 
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (RID) : Ei sovellettavissa 
 

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka 
ADR   
Kuljetuksen vaaraluokka (ADR) : Ei sovellettavissa 
   
IMDG   
Kuljetuksen vaaraluokka (IMDG) : Ei sovellettavissa 
   
IATA   
Kuljetuksen vaaraluokka (IATA) : Ei sovellettavissa 
   
ADN   
Kuljetuksen vaaraluokka (ADN) : Ei sovellettavissa 
   
RID   
Kuljetuksen vaaraluokka (RID) : Ei sovellettavissa 
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14.4. Pakkausryhmä 
Pakkausryhmä (ADR) : Ei sovellettavissa 
Pakkausryhmä (IMDG) : Ei sovellettavissa 
Pakkausryhmä (IATA) : Ei sovellettavissa 
Pakkausryhmä (ADN) : Ei sovellettavissa 
Pakkausryhmä (RID) : Ei sovellettavissa 
 

14.5. Ympäristövaarat 
Ympäristölle vaarallinen : Ei 
Merta saastuttava aine : Ei 
Muut tiedot : Muita tietoja ei ole saatavissa 
 

    
14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle 

- Maakuljetus 
  

Tietoja ei saatavilla 

- Merikuljetukset 
  

Tietoja ei saatavilla 

- Ilmakuljetus 
  

Tietoja ei saatavilla 

- Jokikuljetukset 
  

Tietoja ei saatavilla 

- Rautatiekuljetus 
  

Tietoja ei saatavilla 
 

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti 
Ei sovellettavissa 

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 
 

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö 

15.1.1. EU-säännökset ja määräykset 
Seuraavat rajoitukset soveltuvat asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH), liite XVII, mukaisesti: 

3. Nestemäiset aineet tai seokset, joita pidetään vaarallisina direktiivin 1999/45/EY 
mukaisesti tai jotka täyttävät kriteerit, jotka liittyvät johonkin seuraavista asetuksen (EY) N:o 
1272/2008 liitteessä I säädetyistä vaaraluokista tai -kategorioista 

Damascone Beta - Butyl isovalerate - Ethyl 
isovalerate - d-Limonene - Citral pure - Ethyl 
lactate - d-Limonene - Ethyl propionate - cis-3-
Hexenyl acetate 

3.a. Aineet tai seokset, jotka liittyvät johonkin seuraavista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
liitteessä I säädetyistä vaaraluokista tai -kategorioista: vaaraluokat 2.1–2.4, 2.6 ja 2.7, 2.8 
tyypit A ja B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriat 1 ja 2, 2.14 kategoriat 1 ja 2, 2.15 tyypit A–F 

Aldehyde C-8 - Butyl isovalerate - Ethyl butyrate 
- Artemesia vulgaris oil (Armoise) - Ethyl 
isovalerate - d-Limonene - beta-Pinene - p-
Mentha-1,4-diene - alpha-Pinene - Myrcene - 
Ethyl lactate - d-Limonene - Ethyl 2-
methylbutyrate - Ethyl propionate - Leaf alcohol - 
cis-3-Hexenyl acetate 

3.b. Aineet tai seokset, jotka liittyvät johonkin seuraavista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
liitteessä I säädetyistä vaaraluokista tai -kategorioista: vaaraluokat 3.1–3.6, 3.7 haitalliset 
vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen, 3.8 muut kuin 
narkoottiset vaikutukset, 3.9 ja 3.10 

Damascone Beta - Aldehyde C-8 - Aldehyde C-
10 - Artemesia vulgaris oil (Armoise) - Ethyl 
isovalerate - Aldehyde C-16 - Linalool - d-
Limonene - beta-Pinene - p-Mentha-1,4-diene - 
Citral pure - alpha-Pinene - Myrcene - 
Terpinolene - Geraniol - Ethyl lactate - d-
Limonene - Leaf alcohol 

3.c. Aineet tai seokset, jotka liittyvät johonkin seuraavista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
liitteessä I säädetyistä vaaraluokista tai -kategorioista: vaaraluokka 4.1 

Aldehyde C-8 - Aldehyde C-10 - Benzyl acetate - 
Dimethylbenzyl carbinyl butyrate(DMBCB) - 
Artemesia vulgaris oil (Armoise) - beta-Ionone - 
Aldehyde C-16 - Aldehyde C-14 - d-Limonene - 
beta-Pinene - alpha-Pinene - Terpinolene - d-
Limonene 

40. Aineet, jotka on luokiteltu syttyviksi kaasuiksi kategoriaan 1 tai 2, syttyviksi nesteiksi 
kategoriaan 1, 2 tai 3, syttyviksi kiinteiksi aineiksi kategoriaan 1 tai 2, aineiksi ja seoksiksi, 
jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja, kategorioihin 1, 2 
tai 3, pyroforisiksi nesteiksi kategoriaan 1 tai pyroforisiksi kiinteiksi aineiksi kategoriaan 1, 
riippumatta siitä, sisältyvätkö ne asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevaan 3 osaan 
vai eivät. 

Butyl isovalerate - Ethyl isovalerate - d-
Limonene - Ethyl lactate - d-Limonene - Ethyl 
propionate - cis-3-Hexenyl acetate 

 

Sisältää ainetta, joka kuuluu luetteloon aineista, jotka mahdollisesti sisällytetään REACH-lupamenettelyn piiriin, joko  ≥ 0,1 % tai sitä matalampana 
määritellyssä pitoisuudessa: Phenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)- (EC 247-384-8, CAS 25973-55-1) 
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Ei sisällä REACH-liitteessä XIV luetteloituja aineita 

 
 
 
  
 
 

15.1.2. Kansalliset määräykset 
 
 

Saksa 
Viittaus VwVwS-liitteeseen : Saksalainen vaarallisuusluokka vesistölle (WGK) 1, lievästi vedelle vaarallinen (Luokitus 

VwVwS:n 4. liitteen mukaisesti) 
Liittovaltion päästövalvontaa koskevan lain 
toimeenpanoa koskeva 12. säädös - 
12.BImSchV 

: Ei kuulu 12. BlmSchV (päästöiltä suojelemista koskeva asetus) -asetuksen piiriin 

 

Alankomaat 
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Aineosia ei ole sisällytetty luetteloon 
SZW-lijst van mutagene stoffen : Aineosia ei ole sisällytetty luetteloon 
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding 

: Aineosia ei ole sisällytetty luetteloon 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Aineosia ei ole sisällytetty luetteloon 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Aineosia ei ole sisällytetty luetteloon 

 

Tanska 
Luokittelu koskevat huomiot : Emergency management guidelines  for the storage of flammable liquids must be followed 
Tanskan sääntöjen mukaiset suositukset : Tuotteen kanssa työskentelevät raskaana olevat tai imettävät naiset eivät saa olla suoraan 

kosketuksessa tuotteeseen 
 
 
 
 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 
No chemical safety assessment has been carried out 
  

KOHTA 16: Muut tiedot 
 

 
 

 
 

R-, H- ja EUH-lausekkeet sanallisina: 
Aquatic Chronic 4 Vaarallisuus vesiympäristölle – krooninen vaara, kategoria 4 
H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille 
EUH208 Sisältää . Voi aiheuttaa allergisen reaktion 
EUH210 Käyttöturvallisuustiedote toimitetaan pyynnöstä 

 
 

 

 
 
 
Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat yhdenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen kanssa sillä edellytyksellä, että ne ovat olleet 
käytettävissä käyttöturvallisuustiedotetta laadittaessa (katso päivitys- ja versiopäivä) 
 


