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1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 

Kauppanimi: Protect’air  

Aineen/valmisteen käyttö: 

Sisäkumittomien renkaiden tai sisärenkaiden korjaus- ja suojausneste 

Valmistaja/toimittaja:  

HUTCHINSON 

Tires 

Rue du vieux rang de Langlée. 

45120 Chalette/Loing, Ranska 

2. Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus 

Aineen tai seoksen luokitus: 

Luokitusjärjestelmä 

1272/2008/EY:  Ei 

Luokitusjärjestelmä 

67/548/ETY tai 1999/45/EY: Ei 

Merkinnät: 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1272/2008 mukaiset merkinnät 

Varoitusmerkit: Ei 

Huomiosanat: Ei 

Vaaralausekkeet: Ei 

Euroopan unionin ohjeiden mukaiset merkinnät: Käsittelyssä on noudatettava normaalia 

huolellisuutta. Seoksen etikettiin ei tehdä merkintöjä Euroopan 

unionin säätelyn tai muun säätelyn perusteella nykyisen 

tietämyksemme perusteella. 

Turvallisuuslausekkeet S24/25 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. 

 S29 Ei saa tyhjentää viemäriin. 

3. Koostumus ja tiedot aineosista 

Kemikaalin kuvaus: 

Kuvaus: Seos, jonka aineosia ovat Hevea-lateksi ja propyleeniglykoli; epäorgaaninen täyttöaine ja 

kolloidinen vesidispersio. 

Aineosat: 

CAS: 129311-51-9 

EINECS:  
Stabiloitu luonnonkumilateksi 

CAS: 57-55-6 
EINECS: 200-338-0 

Monopropyleeniglykoli 

Muut aineosat ovat salaisia, mutta eivät vaikuta luokitukseen. 
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4. Ensiapuohjeet 

Yleiset tiedot: 
Riisu saastuneet vaatteet. Muita toimia ei vaadita. 

Jos kemikaalia on hengitetty: 

Jos altistunut henkilö on tiedoton, aseta hänet vakaaseen asentoon kyljelleen odottamaan kuljetusta. 

Siirrä altistuneet henkilöt raittiiseen ilmaan ja pidä heidät rauhallisina. 

Jos kemikaalia joutuu iholle: 

Huuhtele iho vedellä. Jos ihon ärsytysoireet jatkuvat, hakeudu lääkärille. 

Jos kemikaalia joutuu silmiin: 

Poista piilolinssit. Huuhtele silmiä useita minuutteja juoksevalla vedellä. Pidä silmät auki huuhtelun 

ajan. Hakeudu sen jälkeen lääkäriin. 

Jos kemikaalia on nielty: 

Älä oksennuta. Kutsu välittömästi ensiapuhenkilöstö paikalle. 

Jos makuullaan oleva henkilö oksentaa, käännä hänet kyljelleen. 

Tietoja lääkärille: 

Sisältää luonnonkumilateksia. 

5. Ohjeet tulipalon varalta 

Tämä tuote on vesidispersio eikä se siten ole palava eikä sitä luokitella vaaralliseksi palavaksi seokseksi. 

Kuivuttuaan se kuitenkin palaa tulessa. 

Sopivat sammutusaineet: 
CO2, jauhe ja vesisuihku. Suurissa tulipaloissa vesisuihku tai alkoholinkestävä vaahto.  

Erityiset altistumisvaarat, jotka aiheutuvat aineesta, sen palamistuotteista tai syntyvistä kaasuista: 

Hiilimonoksidi, hiilidioksidi. 

Suojavarusteet: 

Käytä suljettukiertoista hengityslaitetta. Älä hengitä räjähdys- tai palamiskaasuja. 

Lisäohjeet: 

Jäähdytä vaara-alueella olevat säiliöt vedellä. 

6. Ohjeet onnettomuuspäästöjen varalta 

Henkilökohtaiset suojatoimet: 

Jos tuotetta joutuu lattialle, lattia saattaa olla liukas. Ehkäise seoksen joutuminen silmiin ja iholle. 

Ympäristöön kohdistuvien vahinkojen estäminen: 

Älä päästä seosta putkistojärjestelmiin, sillä se voi tukkia ne. 

Puhdistus-/talteenottomenetelmät: 

Imeytä seos nestettä sitovalla materiaalilla (hiekalla, levällä, happamilla sidosaineilla, yleisillä 

sidosaineilla, sahanpuruilla). 

Hävitä saastunut materiaali kohdan 13 mukaisesti. 

 

 

7. Käsittely ja varastointi 
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Käsittely: 

Ei vaadi erityisiä toimia 

Varastointi:  
Ei vaadi erityisiä toimia 

Vaatimukset varastotiloille ja säiliöille: 

Ei vaadi erityisiä toimia 

Yhteisvarastointiohjeet: 

Ei vaadi erityisiä toimia 

Muut tiedot varastointiolosuhteista: 

Säilytä tiiviissä säiliöissä viileässä ja kuivassa paikassa. Suojaa suoralta auringonpaisteelta. 

8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 

Lisäohjeet teknisten laitteistojen suunnitteluun: 

Ei tiedossa, katso kohta 7. 

 

Aineosat, joille on määritetty työperäisen altistuksen raja-arvot: 

57-55-6 Monopropyleeniglykoli 

WEEL (USA) 10 mg/m
3
 

MAK (Allemagne) Vgl.Abschn.llb 

Lisätietoja: 

Tiedot perustuvat tiedotteen laatimishetkellä voimassa olleisiin luetteloihin. 

Henkilönsuojaimet: 

Yleiset suoja- ja hygieniaohjeet: 

Tuotteen käsittelyssä on noudatettava tavallisia kemikaalien turvallisen käsittelyn varmistavia 

varotoimia. 

Pidä tuote etäällä elintarvikkeista, juomista ja ruoasta. 

Pese kädet ennen taukoja ja työn lopuksi. 

Ehkäise seoksen joutuminen silmiin ja iholle. 

Hengityksen suojaus: Ei vaadi erityisiä toimia. 

Käsien suojaus: Ei vaadi erityisiä toimia. 

Silmien suojaus: Suojaa silmät tarvittaessa suojalaseilla. 

Ihon suojaus: Ei vaadi erityisiä toimia.
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9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 

Yleiset tiedot: 

Olomuoto: 

Väri: 

Haju: 

Neste 

Valkoinen 

Ammoniakin haju. 

Olotilan muutos: 

Sulamispiste: 

Kiehumispiste: 

 

–10 °C (14 °F) 

100 °C (212 °F) 

Leimahduspiste: Kuivumisen jälkeen 371 °C (700 °F) 

Itsesyttyvyys: Tämä tuote ei ole itsesyttyvä 

Räjähtävyys: Tämä tuote ei ole räjähtävä 

Tiheys 20 °C:ssa (68 °F:ssa): 1,02 ± 0,02 g/cm
3
 

pH-arvo: 10,5 ± 0,3 

Liukenevuus veteen: Sekoittuu täydellisesti. 

10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 

Terminen hajoaminen / vältettävät olosuhteet: Yli 60 °C:n (140 °F:n) lämpötiloja on vältettävä. Tuote 

kuivuu täysin ja hajoaa sitten korkeassa lämpötilassa. 

Vältettävät materiaalit: 

Peroksidit, hapettavat aineet, metallioksidit (CrO3, HgO) 

Vahvat ja heikot hapot, kalsiumin tai magnesiumin liukoiset suolat 

Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei tunnettuja. 

11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 

Akuutti myrkyllisyys: 

Ensisijainen ärsyttävä vaikutus: 

Jos kemikaalia joutuu iholle: Ei aiheuta ärsytystä henkilöillä, jotka eivät ole herkistyneet. 

Jos kemikaalia joutuu silmiin: Ärsyttää silmiä. 

Herkistyminen: Ihon pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa herkistymistä 

luonnonkumilateksille. 

Lisäohjeita: 

Jos kemikaalia niellään, se voi kulkeutua keuhkoihin heikon viskositeettinsa takia ja aiheuttaa 

vammoja. Ihon toistuva ja pitkäaikainen altistuminen voi vahingoittaa rasvahappokerrosta ja 

aiheuttaa ihotaudin. 

Jos normaaleja turvatoimia noudatetaan, terveydelle haitallisia vaikutuksia ei kokemuksemme ja 

tietojemme mukaan ilmene. 
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12. Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle 

Yleiset ohjeet: 

Älä päästä suuria määriä tuotetta pohjaveteen, vesistöön tai viemärijärjestelmään. 

13. Jätteiden käsittely 

Tuote: 

Suositus: 

Voidaan hävittää pieninä määrinä kotitalouden sekajätteen mukana. Ei saa tyhjentää viemäriin. 

Puhdistamattomat pakkaukset: 

Suositus: 

Puhdistuskelvottomat pakkaukset on hävitettävä samalla tavalla kuin tuote. 

14. Kuljetustiedot 

Maantiekuljetukset ADR/RID (rajan ylittävä): 
ADR/RID-luokka: - 

Meritiekuljetukset IMDG: 
IMDG luokka: - 

Ilmatiekuljetukset ICAO-TI et IATA-DGR: 
CAO/IATA-luokka: - 

YK-numero: - 

15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot 

Kemiallisen vaaran arviointi: Kemiallista vaaraa ei ole arvioitu. 

16. Muut tiedot 

Annetut tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme, mutta ne eivät kuitenkaan ole tae tuotteen 

ominaisuuksista eivätkä muodosta perustetta juridisesti sitovalle sopimussuhteelle. 


