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KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 

IRMCO® 980-219-S 
 
 
 

1. VALMISTEEN NIMI JA SIITÄ VASTAAVA YRITYS 
 
Valmisteen nimi:   IRMCO® 980-219-S 
 
Vaihtoehtoinen nimitys:  IRMCO® 980 219 
  IRMCO FLUIDS® 980-219 
 
Käyttö: Vesipohjainen, juokseva voiteluaine metallin työstöön 
 
Valmistaja: IRMCO, 2117 Greenleaf Street, Evanston,  

IL 60202-1088, USA 
 
Valmisteen toimittaja Euroopassa: IRMCO EUROPE srl 

P.za Galimberti 1 
12100 CUNEO 
ITALIA 
www.irmcoeurope.com 

 
Valmisteen jakelija Suomessa: Vossi Group Oy 
  Osuusmyllynkatu 3, 33700 Tampere 

Puhelin: +358 (0)10 8200 500 
www.vossi.fi 
Yhteyshenkilö:  Marko Vossi 
marko.vossi@vossi.fi 

 
Soita hätätapauksissa numeroon:  112 ja pyydä yhdistämään myrkytystietokeskukseen 
 
Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta, soita numeroon: +358 (0)10 8200 500 
 
 
2. VAARALLISET OMINAISUUDET 
 
Tuote ei sisällä terveydelle vaarallisia aineita eikä sitä ole luokiteltu vaaralliseksi.  
 
Jos tuotetta joutuu kosketuksiin silmien tai ihon kanssa tai jos tuotteesta syntynyttä höyryä/savua 
hengitetään, silmissä, hengitysteissä ja iholla voi esiintyä ärsytystä.  
 
3. KOOSTUMUS/TIETOJA AINESOSISTA 
 
Ainesosat EY-nro CAS-nro Painoprosentti Symboli/R-

lausekkeet 
 
Trietanolamiini 203-049-8 102-71-6 3 Xi, R36/37/38 
Valmisteen sisältämää ainetta ei ole luokiteltu terveydelle haitalliseksi direktiivin 1999/45/EY mukaisesti. 
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4. ENSIAPUTOIMET 
 
Silmiin joutuneet roiskeet: Poista piilolinssit. Pidä silmäluomet kunnolla auki ja rullaa silmiä. 

Huuhtele runsaalla määrällä lämmintä vettä (lämpötila 20 °C - 30 °C) 
vähintään 5 minuutin ajan. Veden paineen on oltava pieni. Jos vaivat 
jatkuvat (voimakasta särkyä, kipua, valonarkuutta tai näköhaittoja), jatka 
huuhtelua ja ota yhteyttä sairaalaan tai lääkäriin. 

 
Ihokosketus:  Pese saippualla ja vedellä. Jos iho ärtyy, on otettava yhteyttä lääkäriin. 
 
Valmisteen sisäänhengitys: Jos uhri voi pahoin tai hänellä on muita oireita, uhri on vietävä raittiiseen 

ilmaan. Jos vaivat jatkuvat, ota yhteyttä lääkäriin.  
 

Valmisteen nieleminen: Älä oksennuta uhria. Jos esiintyy vaivoja, ota yhteyttä lääkäriin.  
 
 

5. PALONTORJUNTATOIMET 
 
Tuote ei ole tulenarka.  
 
Palo- ja räjähdysvaarat: Paineistettu pakkaus voi räjähtää suuressa lämpötilassa.  
 
Sopivat sammutusaineet: Hiilihappo-, jauhe- tai vaahtosammutin; vaihtoehtoisesti 

vesisumu tai laajalle leviävä vesisuihku.  
 
Suojavarustus: Sopivat suojavaatteet. Käytä hengitysmaskia tai 

hengityslaitetta, jossa on suljettu ilmankierto. 
 
 
6. TOIMENPITEET TAHATTOMAN PÄÄSTÖN YHTEYDESSÄ 
 
Siivousmenetelmä: Kerää tuote sopivaan astiaan. Puhdista ja laimenna 

tarvittaessa vedellä. Katso jätteen käsittelyn ohjeet osasta 
13.  

 
Henkilökohtaiset suojaustoimet: Käytä sopivaa suojavarustusta. Katso myös osa 8. 
 
Ympäristönsuojelun toimet: Älä päästä tuotetta viemäriin/veteen/vesistöön. 
 Ilmoita pelastuslaitokselle, jos päästö on suuri. Katso 

myös osa 13. 
 
 
7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 
 
Käsittelytoimet:  Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.  
 
Varastointitoimet: Säilytä tuote viileissä, kuivissa tiloissa, joissa on hyvä 

ilmanvaihto. Älä altista suoralle auringonvalolle. 
 Älä anna tuotteen jäätyä.  
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8. ALTISTUKSEN RAJOITTAMINEN/HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET 
 
Sisältyvien ainesosien hygieenisten raja-arvojen suhteen noudatetaan Ruotsin AFS-

määräyskokoelmaa 
2005:17: 
CAS-nro: Aine: Tasoraja-arvo: Lyhytaikainen arvo: 

ppm    mg/m³ ppm    mg/m³ 
102-71-6 Trietanolamiini - 5 - 10 
 
Hengityssuojaus: Ei tarvita, jos ilmanvaihto on tehokasta. Käytä 

hengitysmaskia tai hengityslaitetta, jossa on suljettu 
ilmankierto, jos ilmanvaihto ei ole riittävää.  

Käsien suojaus: Käytä suojahansikkaita, jos tuotetta joutuu kosketuksiin 
ihon kanssa. Muovi- tai kumihansikkaat tarjoavat kattavan 
suojan. 

Suojalasit: Käytä suojalaseja tai kasvosuojusta, jos on roiskevaara.  
Henkilökohtaiset suojavarusteet: Sopivat suojavaatteet, jos on roiskevaara. 
Hygieeniset toimet: Älä syö, juo tai tupakoi tuotteen käsittelyn yhteydessä.  
Ilmanvaihto: Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Käytä kohdepoistoa, 

jos yleinen ilmanvaihto ei ole riittävää. 
 
 
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 
 
Yleiset ominaisuudet: 
Olomuoto:  Neste 
Väri:  Vaihtelee kirkkaasta tummankeltaiseen 
Haju:  Mieto 
 
Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta oleelliset fysikaaliset/kemialliset 

ominaisuudet: 
pH  9-10 
Kiehumispiste:   ≈ 100°C 
Leimahduspiste:  ei päde 
Räjähdysominaisuudet:  ei päde 
Palovaaraominaisuudet:  ei päde 
Höyryn paine:  ei päde 
Tiheys:  1014 kg/m3 
Liukenevuus veteen:  liukenee 
Liukenevuus rasvaan:  ei päde 
Jakautumiskerroin, n-oktanoli/vesi: ei tietoja 
Viskositeettti (Cst tai  Cps lämpötilassa 40 °C): 1,1 
Höyryn tiheys:  ei päde 
Haihtumisnopeus:  merkityksetön 
 
Muut fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet: 
Jäätymispiste:  ≈ 0 °C 
Ominaispaino:  1,0-1,1 
Murtumisindeksi:  5,3 arvolla 0:1 
Sekoittuvuus:  sekoittuu veteen 
Sähkönjohtavuus:  ei tietoja 
Itsesyttymisen lämpötila:  ei tietoja  
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10. STABIILIUS JA REAKTIIVISUUS 
 
Tuote on erittäin vakaa eikä reagoi herkästi. Tuote on stabiili huoneenlämmössä ja normaaleissa 
käyttö- ja käsittelyolosuhteissa.  
 
Vältettävät olosuhteet: Suuri lämpötila, jos ei voida huolehtia hyvästä 

ilmanvaihdosta. 
Vältettävät materiaalit: Vahvasti hapettavat aineet ja vahvat hapot. Vältä 

nitraattien tai nitraavien aineiden kanssa sekoittamista.  
 
 
11. TOKSIKOLOGISET TIEDOT 
 
Yleisiä tietoja tuotteesta: 
Ihovaikutukset:   aiheuttaa jonkin verran ärsytystä 
Vaikutukset hengitettäessä sisään:   aiheuttaa jonkin verran 

ärsytystä 
Vaikutukset silmiin:   aiheuttaa jonkin verran ärsytystä 
Vaikutukset keuhkoihin:   ei ole 
Muut:   ei ole 
Päivittäisen altistuksen aiheuttamat pitkäkestoiset vaikutukset:  ei päde 
 
 

12. EKOLOGISET TIEDOT 
 
Tuotteelle ei ole erityisiä ekologisia tietoja  
Ekotoksisuus:                          vesitoksisuus: Ei tunnistettu. 
Kulkeutuvuus: ei päde 
Pitkäkestoiset vaikutukset/hajoavuus: ei päde 
Biologinen kertyminen: ei päde 
Muut haitalliset vaikutukset: ei päde 
 
Yleiset ekologiset tiedot: 
Tuote ei sisällä ympäristölle vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Älä laske laimentamatonta tuotetta tai 
suurta määrää tuotetta viemäriin, maahan tai vesistöön. Ilmoita pelastuslaitokselle, jos päästö on suuri. 
Älä heitä pakkausta/tuotetta luontoon. 
 
 

13. JÄTTEEN KÄSITTELY 
 
Yleistä: Jätettävä hävitettäväksi paikallisten määräysten mukaisesti. Tuotteen hävittämisessä, 

kuljetuksessa, varastoinnissa ja käsittelyssä tulee noudattaa Ruotsin jätteenkäsittelyn 
määräyksiä (SFS 2001:1063). Tuotteesta peräisin olevan jätteen ei saa antaa saastuttaa 
maaperää, vesistöä tai ympäristöä. 

 
Pakkaukset: Tuotetta toimitetaan esimerkiksi 200 litran tynnyrissä (materiaalina PE tai teräs) ja 1000 

litran konteissa (teräksen/verkon avulla vahvistetussa säiliössä). Nämä säiliöt ovat 
kierrätyssäiliöitä, jotka tulee palauttaa toimittajalle. 

 
Tälle tuotteelle ei voida vahvistaa EWC-koodia, koska käyttäjän tapa käsitellä tuotetta voi aiheuttaa eri 
luokituksen. Käyttöolosuhteiden mukainen oikea EWC-koodi tulee määrittää yhdessä paikallisen 
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asiasta vastaavan viranomaisen kanssa. Alla mainitut koodit ovat vain esimerkkejä mahdollisesti 
käytettävistä koodeista.  
 
Ehdotuksia tuotteen EWC-koodiksi:  12 01 99 Muu jäte (metallin muovaamisesta syntynyt 

jäte)  
Ehdotuksia muovipakkauksen EWC-koodiksi:   15 01 02 Muovipakkaukset  
Ehdotus levysäiliön EWC-koodiksi:   15 01 04 Metallipakkaukset  
 
Säiliön tyhjennysohje: Käännä säiliö ylösalaisin ja kallista säiliötä niin, että jäljellä oleva sisältö 

pääsee valumaan ulos. Tyhjennys on parasta tehdä huoneenlämmössä. Tyhjennys on valmis, 
kun säiliöstä ei tule enää pisaroita. Älä sulje säiliötä uudelleen tyhjäksi valuttamisen jälkeen.  

 
 

14. KULJETUSTA KOSKEVAT TIEDOT 
 
Tuotteella ei ole kuljetuksenaikaista merkintävelvoitetta. 
 
Lentorahtina: Käytä huolintaliikettä tai muuta lentorahtiin erikoistunutta asiamiestä, koska lentorahti vaatii 

useimmiten 
erityiset pakkaukset ja asiakirjat. 
 
 

15. VOIMASSA OLEVAT MÄÄRÄYKSET 
 
Luokitus/merkintä 
Symboli/vaaraluokka: - 
Etiketin merkintä: Vesipohjainen, juokseva voiteluaine metallin työstöön 
Riskilausekkeet: - 
Suojalausekkeet: S23: Vältä tuotteesta tulevan savun/höyryn hengittämistä. 

S24/25: Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa. 
S26: Jos tuotetta joutuu silmiin, huuhtele heti runsaalla vedellä 

ja ota yhteyttä lääkäriin.  
 
 

16. MUUT TIEDOT 
 
Tuote ei sisällä mineraaliöljyä tai polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH-yhdisteitä). 
 
Käyttö: 

Erillisessä tiedotteessa on mainittu, mille materiaaleille ja käyttöalueille voiteluainetta 
suositellaan. 

 
Osassa 2 annettujen vaarakoodien ja R-lausekkeiden selitykset:  

Xi  - Ärsyttävä  
R36/37/38 - Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa  

 
Asiakirjan historia: 
2008-09-25: Käyttöturvallisuustiedote on käännetty englannista ruotsiksi englanninkielisestä 

painoksesta 2008-06-08 ja versiosta 9. Asiakirjaa on täydennetty yhteyshenkilöllä ja 
ruotsalaisen toimittajan tiedoilla (osa 1). (Suomentajan huomautus: Tämä suomenkielinen 
asiakirja on käännetty ruotsinkielisestä versiosta.) Osasta 2 ”Vaaralliset ominaisuudet” on 
poistettu epäoleelliset tiedot ja osaa on muokattu selkeämmäksi.  Trietanolamiinin 
luokitus ja R-lausekkeet lisätty (osa 3). Osaa 4 ”Ensiaputoimet” muokattu. Osaa 12 
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”Ekotoksikologiset tiedot” muokattu selkeämmäksi. Täydennetty jätekoodeilla (osa 13). 
Täydennetty suojalausekkeella S26 (osa 15). Vaarakoodien ja R-lausekkeiden selitykset, 
käyttötietoja (osa 16). Osien 6, 7, 8 ja 9 tekstiä selvennetty.  

 
2009-01-20: Euroopasta vastaavan toimittajan uusi osoite. 
 
2009-01-22: Uusi tuotenimi, uusi vaihtoehtoinen tuotenimi sekä yhteystiedot päivitetty Ruotsin 

toimittajan kohtaan 
 
 
 
Valmistajan vastuuvapautuslauseke: 
Tässä asiakirjassa annetut tiedot ovat oikeita parhaan tietämyksemme mukaan. Mitään 
suorita tai epäsuoria takuita tai lausuntoja ei kuitenkaan anneta näistä tiedoista.  
Säädösvaatimukset voivat muuttua ja vaihtelevat alueittain. Ostajan vastuulla on varmistua siitä, että 
hänen toimensa täyttävät eurooppalaiset lainsäädännölliset vaatimukset. VOSSI, IRMCO ja IRMCO 
EUROPE eivät vastaa tämän tuotteen käytöstä tai tuotteen käyttömahdollisuuden puutteesta 
aiheutuvista suorista tai epäsuorista vahingoista, menetyksistä tai vaurioista. Ennen tuotteen käyttöä 
tulee varmistaa tuotteen sopivuus käyttötarkoitukseen. Käyttäjä käyttää tuotetta täysin omalla 
vastuullaan ja hyväksyy itselleen kaikki tuotteen käyttöön liittyvät vastuut.  
 


