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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely : Seos
Kauppanimi : Hyfloc AC80

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

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut käytöt
Pääasiallinen käyttökategoria : Veden käsittelyyn tarkoitettu tuote

Otsikko Käyttökuvaajat

Teollinen ja ammattikäyttö juomaveden ja jäteveden 
käsittelyssä
(Viite ES: Hyfloc AC80)

SU2a, SU2b, SU5, SU6b, SU9, SU23, PC20, PC21, PC37, PROC2, PROC3, PROC4, 
PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC19, ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b, 
ERC8d

Käytön kuvausten koko teksti: katso osa 16

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

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

1.4. Hätäpuhelinnumero

Hätänumero : +34 93 849 6188
9:00-13:00 h    15:00-17:00 h (GMT + 1)

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisestiSeokset/Aineet: SDS EU > 2015: Asetuksen (EU) 2015/830, 2020/878 (REACH-
asetuksen liite II) mukaisesti

Metalleja syövyttävä, kategoria 1 H290 
Ihosyövyttävyys/ihoärsytys, kategoria 1 H314 
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, kategoria 1 H318 
Vaarallisuus vesiympäristölle – krooninen vaara, kategoria 3 H412 
H-lausekkeiden koko teksti: katso 16 artikla

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset
Muita tietoja ei ole saatavissa

2.2. Merkinnät

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

GHS05
Huomiosana (CLP) : Vaara

DERYPOL, S.A     HQ: Manufacturing:
C/Plató, n 6, Entlo, 5 C/Cal Gabatx, s/n
08021 Barcelona (Spain) 08520 Les Franqueses del Vallès (Spain)
Tel. +34 93 238 9090 Tel. +34 93 8496188

regulatory@derypol.com
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Sisältää : Aluminium polychloride
Vaaralausekkeet (CLP) : H290 - Voi syövyttää metalleja.

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalausekkeet (CLP) : P280 - Käytä suojavaatetusta, silmiensuojainta, kasvonsuojainta.
P301+P330+P331+P310 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa 
oksennuttaa. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN, lääkäriin.
P303+P361+P353+P310 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu 
saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä.. Ota välittömästi yhteys 
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN, lääkäriin.
P305+P351+P338+P310 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti 
vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka 
huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN, lääkäriin.
P390 - Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi.

2.3. Muut vaarat

Muut vaaratekijät, jotka eivät johda luokitteluun : H-lausekkeet sanallisina: ks. kohta 16.

Aine ei sisällä ainetta (aineita), joka sisältyy REACH-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon aineista, joilla on 
hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia, tai siinä tunnistetaan olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia Komission delegoidussa 
asetuksessa (EU) 2017/2100 tai Komission asetuksen( EU) 2018/605 asetettujen kriteerien mukaisesti.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

Ei sovellettavissa

3.2. Seokset

Huomautukset : Organic and inorganic coagulants mixture in aqueous solution

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

Aluminium polychloride CAS-nro: 1327-41-9
EY-nro: 215-477-2
REACH-N:o: 01-2119531563-
43

10 – 15 Met. Corr. 1, H290
Eye Dam. 1, H318

Aliphatic polyamine CAS-nro: 42751-79-1 7 – 10 Aquatic Chronic 3, H412

H-lausekkeet sanallisina: ks. kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, yleiset : Älä suorita mitään vaaraa aiheuttavaa toimintaa, jos asianmukaista koulutusta ei ole 
annettu. Käytä työskentelypaikan olosuhteisiin nähden tarpeellisia henkilökohtaisia 
suojavarusteita.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Mene ulkoilmaan ja puhdista nenäsi ja suusi perusteellisesti runsaalla vedellä. Jos vaiva 
jatkuu, hakeudu lääkäriin ja anna tämä käyttöturvallisuustiedote lääkärille.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut iholle : Huuhtele iho runsaalla vedellä. Pese se sitten uudelleen vedellä ja saippualla. Jos ärsytys 
jatkuu, ota yhteys lääkäriin. Jos vaatteet ovat tahriintuneet, ota ne pois ja pese ne ennen 
uutta käyttöä.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut 
silmään

: Huuhtele huolellisesti runsaalla vedellä, myös silmäluomien alla, vähintään 15 minuutin 
ajan. Hae lääkärin apua. Työalueella on oltava turvasuihku.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : EI saa oksennuttaa. Huuhtele suu vedellä. Ota välittömästi yhteys 
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.
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4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet/vaikutukset : Ei odotettavissa.
Oireet/vaikutukset hengitettynä : Ei odotettavissa.
Oireet/vaikutukset ihokosketuksen seurauksena : Toistuvasti altistuneen alueen lievä ärsytys.
Oireet/vaikutukset jouduttua silmiin : Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Oireet/vaikutukset nieltynä : Causes burns to mouth, throat and stomach.
Oireet/vaikutukset injektoituna suoneen : Todennäköiset altistumisreitit: iho ja silmä.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoidetaan oireenmukaisesti. Kaikki asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 säädettyjen kriteerien mukaisesti merkittävässä määrin esiintyvät ainesosat 
mainitaan tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdassa 3.2. Hakeudu kiireellisesti lääkärin hoitoon.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet : Vesi, vesisuihku, kuiva-aine, hiilidioksidi (CO2), vaahto.
Soveltumattomat sammutusaineet : Ei mitään.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Thermal decomposition (>200 oC) can evolve fumes of HCl o SOx. Typen oksidit.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjuntaa koskevat ohjeet : Tulipalon sammuttamisessa kaikki keinot ovat sallittuja. Jos käytetään vettä, on varottava 
joutumasta viemäriin, putkiin tai kanaviin, jotta vesi ei saastuisi.

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Käytä hengitysilmalaitetta ja kemikaalisuojapukua.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilökunta
Suojaimet : Vältä silmien ja ihon kosketusta; käytä henkilökohtaisia suojavarusteita.

6.1.2. Pelastushenkilökunta
Suojaimet : ÄLÄ yritä toimia ilman sopivia suojavarusteita. Suojakäsineet. Suojalasit.
Hätätoimenpiteet : Estä menemästä kaivoihin, kellareihin, kaivantoihin tai muuhun tilaan, jossa sen 

kerääntyminen voi aiheuttaa vaaraa.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Vältä saastuvaa maata, luonnollisia vesistöjä ja jätevesiviemäröintiä. Jos saastumista tapahtuu, ilmoitetaan asiasta välittömästi vastaaville 
viranomaisille.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Suojarakenteet : Stop leak without risks if possible. Peitä kiinteä vuoto palamattomalla materiaalilla esim.: 
hiekalla, maa-aineksella, vermikuliitilla.

Puhdistusmenetelmät : Käytä pienissä vuodoissa inerttiä imukykyistä materiaalia ja poista se lapiolla; huuhtele 
sitten saastunut alue painevedellä. Suuret vuodot eristetään imukykyisellä materiaalilla ja 
tuote pumpataan ulos sopiviin säiliöihin; huuhtele sitten vahingoittunut alue painevedellä. 
Tämä materiaali ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisella tavalla ja paikallisen 
lainsäädännön mukaisesti. Pienet määrät nestemäistä vuotoa: neutraloi kalkilla tai soodaan 
(natriumkarbonaatti).

Muut tiedot : Toimita aineet tai kiinteät jäänteet viralliseen keräilypaikkaan.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohta 8, jossa on tietoa sopivimmista henkilökohtaisista suojavarusteista. 
Katso jakso 13 saadaksesi tietoa jätehuollosta.
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KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Muut vaarat käsiteltäessä : Vältettävä joutumista iholle, silmiin ja vaatteille.
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet : Hankittava riittävä tuuletus. Käytä tavanomaisia henkilökohtaisia hygienia- ja 

siivoustoimenpiteitä käsitellessäsi mitä tahansa kemiallista tuotetta. Suosittelemme, että 
tuotetta käsitellään hyvin tuuletetussa tilassa. Varmista, että käytettävissäsi on turvasuihku 
ja silmienhuuhtelulähde. Pidä imukykyistä materiaalia varotoimenpiteenä vuotojen varalta.

Käsittelylämpötila : 5 – 30 °C
Hygieniatoimenpiteet : Riisu saastunut vaatetus välittömästi ja pese ennen uudelleenkäyttöä.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Tekniset toimenpiteet : Store in cool, well-ventilated places. Keep containers tightly closed. Protect from exposure 
to sun. Keep the product away from incompatible materials and heat sources.

Varastointiolosuhteet : Vältä äärimmäisiä lämpötiloja (alle "Minimilämpötila" ja yli "Maksimilämpötila"). Säilytä 
katetussa paikassa, tynnyri hyvin suljettuna ja "Suositellun lämpötila-alueen" sisällä.

Yhteensopimattomat tuotteet : Emäksiä.
Yhteensopimattomat materiaalit : metallit. Avoid contact with galvanized surfaces and carbon steel, strong bases, chlorite, 

hypochlorite and sulfite. As a result of the reaction with these compounds some dangerous 
substances may be produced.

Varastointilämpötila : 0 – 30 °C
Pakkausmateriaalit : Aine on säilytettävä etiketillä varustetussa pakkauksessa, joka on samaa ainetta kuin 

alkuperäinen pakkaus. Using equipment manufactured in acid-resistant material such as 
fiberglass, polyester, polyethylene or polypropylene.

7.3. Erityinen loppukäyttö

Tuotteen kaikkien odotettavissa olevien käyttötarkoitusten osalta edellä esitettyjä käyttöaiheita pidetään asianmukaisina.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

8.1.1. Kansalliset työperäisen altistumisen ja biologiset raja-arvot
Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.2. Suositelluista altistumisen seurantamenetelmistä
Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.3. Syntyy ilmansaasteita
Muita tietoja ei ole saatavissa

8.1.4. DNEL ja PNEC

Hyfloc AC80 

PNEC (Vesi)

PNEC aqua (makea vesi) 0,3 mg/l aluminium dissolved

PNEC aqua (merivesi) 0,03 mg/l aluminium dissolved

PNEC (Maaperä)

PNEC maaperä 1 mg/kg ruumiinpainoa/päivä

PNEC (jätevedenpuhdistamo)

PNEC jätevedenpuhdistamo 20 mg/l Al

8.1.5. Control banding (kemikaaliriskien hallinta)
Muita tietoja ei ole saatavissa
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8.2. Altistumisen ehkäiseminen

8.2.1. Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet:
Avoimissa tiloissa luonnollinen ilmanvaihto on riittävä. Koneellinen ilmanvaihto suljetuissa tiloissa.

8.2.2. Henkilönsuojaimet

8.2.2.1. Silmien tai kasvojen suojaus

Silmien suojaus:
Suojalasit, joissa on sivulasit

8.2.2.2. Ihonsuojaus

Ihonsuojaus:
Käytä tavallisia työvaatteita. Jos olet pitkään kosketuksissa tuotteen kanssa ja on olemassa riski, että tuotteen liuokset roiskuvat, käytä 
vedenpitävää pukua.

Käsien suojaus:
Käytä lateksikäsineitä tai luonnonkumikäsineitä. PVC-hanskat

8.2.2.3. Hengityksensuojain

Hengityksensuojain:
Ei ole tarpeen normaaliolosuhteissa ja hyvässä yleisessä ilmanvaihdossa.

8.2.2.4. Termiset vaarat
Muita tietoja ei ole saatavissa

8.2.3. Ympäristön altistumisen hallinta

Ympäristön altistumisen hallinta:
Vältetään vuotoja, jotka saastuttavat maanalaista pintaa, pintavesiä ja viemäriverkostoa.
Kuluttajien altistumisen hallinta:
Tuotteen käsittelyalueella on aina oltava turvasuihku ja silmähuuhtelu.
Muut tiedot:
Pese kätesi ja kaikki alueet, jotka ovat altistuneet tuotteelle, ennen juomista, syömistä, palvelujen käyttöä ja työjakson päättymistä. Ole tietoinen 
altistumisestasi työpaikallasi käytetyille tuotteille ja toimi vastuullisesti välttyäksesi saastuttamasta muita alueita. Yritä kehittää hyviä 
terveystottumuksia, kysy apua vastuulliselta yritykseltäsi.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto : Nestemäinen
Väri : Keltainen.
Olomuoto : Yellow liquid.
Haju : Weak pungent odor.
Hajukynnys : Ei saatavilla
Sulamispiste : < 0 °C
Jähmettymis-/jäätymispiste : Ei saatavilla
Kiehumispiste : ≈ 110 °C
Syttyvyys : Ei palava.
Räjähtävät ominaisuudet : Tuote ei ole räjähdysvaarallinen.
Räjähdysraja-arvot : Ei saatavilla
Alin räjähdysraja (LEL) : Ei saatavilla
Ylin räjähdysraja : Ei saatavilla
Leimahduspiste : Ei saatavilla
Itsesyttymislämpötila : Ei saatavilla
Hajoamislämpötila : > 110 °C
pH : 0,5 – 1,5
Viskositeetti, kinemaattinen : Ei saatavilla
Viskositeetti, dynaaminen : < 1000 cP
Liukoisuus : Soluble in all proportions at 20oC.
Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (Log Kow) : Ei saatavilla
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Höyrynpaine : Ei saatavilla
Höyrynpaine 50 °C:ssa : Ei saatavilla
Tiheys : 1,34 g/cm³
Suhteellinen tiheys : Ei saatavilla
Suhteellinen höyryntiheys 20 °C:n lämpötilassa : Ei saatavilla
Hiukkaskoko : Ei sovellettavissa
Hiukkaskokojakauma : Ei sovellettavissa
Hiukkasen muoto : Ei sovellettavissa
Hiukkasten kuvasuhde : Ei sovellettavissa
Hiukkasten aggregaatiotila : Ei sovellettavissa
Hiukkasten agglomeraatiotila : Ei sovellettavissa
Hiukkasen ominaispinta-ala : Ei sovellettavissa
Hiukkasten pölyisyys : Ei sovellettavissa

9.2. Muut tiedot

9.2.1. Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot
Muita tietoja ei ole saatavissa

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet
Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

The product has a character of strong acid, therefore corresponds reactivity with this feature.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa tavanomaisissa käsittely- ja varastointiolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei räjähdys-, polymerisaatio- tai tulehdusvaaraa joutuessaan kosketuksiin ilman kanssa edes korkeissa lämpötiloissa (<100 °C) ja syttymislähteiden 
läsnä ollessa.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Jäätymislämpötilat.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voi syövyttää metalleja. Avoid contact with galvanized surfaces and carbon steel, strong bases, chlorite, hypochlorite and sulfite. As a result of the 
reaction with these compounds some dangerous substances may be produced.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Termiset hajoamistuotteet (tulipalon sattuessa) on ilmoitettu kohdassa 5.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

Välitön myrkyllisyys (suun kautta) : Ei luokiteltu
Välitön myrkyllisyys (ihon kautta) : Ei luokiteltu
Välitön myrkyllisyys (hengitysteitse) : Ei luokiteltu

Aluminium polychloride (1327-41-9)

LD50 suun kautta, rotta > 2000 mg/kg

LD50 ihon kautta 2000 mg/kg ruumiinpainoa

LC50 Hengitysteitse - Rota 5 g/m³
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Aliphatic polyamine (42751-79-1)

LD50 suun kautta, rotta > 2000 mg/kg

LD50 ihon kautta, kani > 2000 mg/kg

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Causes severe skin burns.
pH: 0,5 – 1,5

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys : Vaurioittaa vakavasti silmiä.
pH: 0,5 – 1,5

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Ei luokiteltu
Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset : Ei luokiteltu
Syöpää aiheuttavat vaikutukset : Ei luokiteltu
Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset : Ei luokiteltu

Aluminium polychloride (1327-41-9)

LOAEL (eläin/uros, F0/P) 90 mg/kg ruumiinpainoa

NOAEL (eläin/uros, F0/P) 90 mg/kg ruumiinpainoa

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen : Ei luokiteltu
Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen : Ei luokiteltu
Aspiraatiovaara : Normaalikäytössä ei ole odotettavissa aspiraatiovaaraa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

11.2.1. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet
Hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien 
aiheuttamista haitallisista terveysvaikutuksista

: Tietoja ei saatavilla

11.2.2. Muut tiedot
Mahdolliset haittavaikutukset ihmisille ja mahdolliset 
oireet

: Oireita ei odoteta, jos tuotetta käsitellään asianmukaisesti.

Muut tiedot : Todennäköiset altistumisreitit: iho ja silmä,Tämän tuotteen ainesosien sekoituksesta ei 
odoteta aiheutuvan lisävaaraa,Kokemuksemme ja saatavilla olevien tietojen mukaan tuote 
ei ole terveydelle haitallinen, jos sitä käsitellään oikein annettujen suositusten mukaisesti.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Välitön myrkyllisyys vesieliöille : Ei luokiteltu
Krooninen myrkyllisyys vesieliöille : Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Aluminium polychloride (1327-41-9)

LC50 - Kalat [1] > 1,39 mg/l Danio rerio

EC50 - Äyriäiset [1] 98 mg/l (OECD TG 202)

EC50 72h - Levät [1] 15,6 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitatat, OECD TG201)

NOEC krooninen kala > 1000 ppm (OECD 203)

NOEC krooninen levä 1,1 mg/l (72h, Pseudokirchneriella subcapitata, OECD TG201)

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Hyfloc AC80 

Pysyvyys ja hajoavuus Tämä tuote ei ole nopeasti biologisesti hajoava.

Aluminium polychloride (1327-41-9)

Pysyvyys ja hajoavuus Ei määritelty.
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12.3. Biokertyvyys

Hyfloc AC80 

Biokertyvyys ei biologisesti kertyvä.

Aluminium polychloride (1327-41-9)

Biokertyvyys ei biologisesti kertyvä.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Aluminium polychloride (1327-41-9)

Ympäristövaikutukset - maaperä Depending on the pH, dissolved aluminum precipitates quickly  so its impact on the 
environment is reduced significantly.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Muita tietoja ei ole saatavissa

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien 
aiheuttamista haitallisista ympäristövaikutuksista

: Tietoja ei saatavilla

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Jätteiden käsittelymenetelmät : Jos tämä tuote on hävitettävä jätteenä, loppukäyttäjän on tehtävä se eurooppalaisten, 
kansallisten ja paikallisten määräysten mukaisesti. Käytä vain valtuutettuja yrityksiä.

Jätevesien käsittelyä koskevat suositukset : Tämän tuotteen tavanomaisilla annoksilla ei odoteta olevan haittaa 
jätevedenpuhdistamoiden jälkikäsittelyssä esiintyville mikro-organismeille.

Tuoteteen / pakkauksen hävittäminen suositukset : Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.
Lisätiedot : Noudata tämän käyttöturvallisuustiedotteen kohdissa 7 ja 8 annettuja suosituksia.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

määräysten mukaisesti ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. YK-numero tai tunnistenumero

YK-nro (ADR) : UN 3264
YK-nro (IMDG) : UN 3264
YK-nro (IATA) : UN 3264
YK-nro (ADN) : UN 3264
YK-nro (RID) : UN 3264

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (ADR) : SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, EPÄORGAANINEN, N.O.S.
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (IMDG) : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (IATA) : Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s.
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (ADN) : SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, EPÄORGAANINEN, N.O.S.
Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (RID) : SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, EPÄORGAANINEN, N.O.S.
Kuljetusasiakirjan kuvaus (ADR) : UN 3264 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, EPÄORGAANINEN, N.O.S. (Aluminium 

polychloride SISÄLTÄÄ SISÄLTÄÄ : Aluminium polychloride), 8, III, (E)
Kuljetusasiakirjan kuvaus (IMDG) : UN 3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Aluminium polychloride), 8, 

III
Kuljetusasiakirjan kuvaus (IATA) : UN 3264 Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Aluminium polychloride), 8, III
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Kuljetusasiakirjan kuvaus (ADN) : UN 3264 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, EPÄORGAANINEN, N.O.S. (Aluminium 
polychloride SISÄLTÄÄ SISÄLTÄÄ : Aluminium polychloride), 8, III

Kuljetusasiakirjan kuvaus (RID) : UN 3264 SYÖVYTTÄVÄ NESTE, HAPAN, EPÄORGAANINEN, N.O.S. (Aluminium 
polychloride SISÄLTÄÄ SISÄLTÄÄ : Aluminium polychloride), 8, III

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

ADR
Kuljetuksen vaaraluokka (ADR) : 8
Varoituslipukkeet (ADR) : 8 

:

IMDG
Kuljetuksen vaaraluokka (IMDG) : 8
Varoituslipukkeet (IMDG) : 8 

:

 

IATA
Kuljetuksen vaaraluokka (IATA) : 8
Vaaramerkinnät (IATA) : 8

:

ADN
Kuljetuksen vaaraluokka (ADN) : 8
Varoituslipukkeet (ADN) : 8 

:

RID
Kuljetuksen vaaraluokka (RID) : 8
Varoituslipukkeet (RID) : 8 

:

14.4. Pakkausryhmä

Pakkausryhmä (ADR) : III
Pakkausryhmä (IMDG) : III
Pakkausryhmä (IATA) : III
Pakkausryhmä (ADN) : III
Pakkausryhmä (RID) : III
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14.5. Ympäristövaarat

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

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Maakuljetus
Luokituskoodi (ADR) : C1 
Erityismääräykset (ADR) : 274
Rajoitetut määrät (ADR) : 5l
Poikkeusmäärät (ADR) : E1
Pakkaustavat (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Yhteenpakkaamismääräykset (ADR) : MP19 
Säiliöiden ja irtotavarakonttien soveltamisehdot 
(ADR)

: T7

Säiliöiden ja irtotavarakonttien erityismääräykset 
(ADR)

: TP1, TP28

Säiliökoodi (ADR) : L4BN
Säiliöiden erityismääräykset (ADR) : TU42 
Ajoneuvo säiliökuljetuksissa : AT
Kuljetuskategoria (ADR) : 3
Kuljetukseen liittyvät erityismääräykset - Kollit 
(ADR)

: V12

Vaaran tunnusnumero (Kemler-nro) : 80 
Oranssikilpi :

Tunnelirajoituskoodi (ADR) : E 
EAC-koodi : 2X 
APP-koodi : B 

Merikuljetukset
Erityismääräykset (IMDG) : 223, 274
Rajoitetut määrät (IMDG) : 5 L
Vapautetut määrät (IMDG) : E1
Pakkausohjeet (IMDG) : P001, LP01
IBC-pakkausohjeet (IMDG) : IBC03 
Säiliöitä koskevat ohjeet (IMDG) : T7 
Säiliöitä koskevat erityismääräykset (IMDG) : TP1, TP28 
Hätätiedotteen numero (tulipalo) : F-A
Hätätiedotteen numero (vuoto) : S-B
Lastauskategoria (IMDG) : A
Pakkaaminen ja käsittely (IMDG) : SW2
Eristäminen (IMDG) : SGG1, SG36, SG49
Ominaisuudet ja huomiot (IMDG) : Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.

Ilmakuljetus
PCA Vapautetut määrät (IATA) : E1
PCA Rajoitetut määrät (IATA) : Y841
PCA rajoitetun määrän suurin sallittu määrä (IATA) : 1L 
PCA pakkausohjeet (IATA) : 852
PCA suurin sallittu määrä (IATA) : 5L
CAO pakkausohjeet (IATA) : 856
CAO suurin sallittu nettomäärä (IATA) : 60L
Erityismääräykset (IATA) : A3, A803
ERG-koodi (IATA) : 8L

Jokikuljetukset
Luokituskoodi (ADN) : C1 
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Erityismääräykset : 274
Rajoitetut määrät (ADN) : 5 L
Vapautetut määrät (ADN) : E1
Vaaditut varusteet (ADN) : PP, EP
Sinisten kartioiden/valojen lukumäärä (ADN) : 0

Rautatiekuljetus
luokittelukoodi (RID) : C1 
Erityiset määräykset (RID) : 274
Rajoitetut määrät (RID) : 5L
Vapautetut määrät (RID) : E1
Pakkausohjeet (RID) : P001, IBC03, LP01, R001
Yhteiskäytössä olevia pakkauksia koskevat 
erityismääräykset (RID)

: MP19 

Säiliökontteja ja irtotavarakontteja koskevat ohjeet 
(RID)

: T7 

Säiliökontteja ja irtotavarakontteja koskevat 
erityismääräykset (RID)

: TP1, TP28 

RID-säiliöitä koskevat säiliökoodit (RID) : L4BN
RID-säiliöitä koskevat erityismääräykset (RID) : TU42 
Kuljetuskategoria (RID) : 3
Kuljetusta koskevat erityismääräykset - Kolli (RID) : W12
Pikapaketit (RID) : CE8
Vaaran tunnusnumero (RID) : 80

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen 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
Ei sisällä REACH-asetuksen XVII liitteen mukaisesti rajattuja tuotteita
Ei sisällä REACH-ehdokasaineita
Ei sisällä REACH-liitteessä XIV luetteloituja aineita
Ei sisällä vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
649/2012 soveltamisalaan kuuluvia aineita.
Ei sisällä pysyvistä orgaanisista yhdisteistä 20. kesäkuuta 2019 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2019/1021 
soveltamisalaan kuuluvaa ainetta.

15.1.2. Kansalliset määräykset

Saksa
Saksalainen vaarallisuusluokka vesistölle (WGK) : WGK 2, vaarallinen vesiympäristölle (Luokitus AwSV:n 1. liitteen mukaisesti)
Vaarallisia onnettomuuksia koskeva asetus (12. 
BImSchV)

: Ei sovelleta määräystä Vaarallisia onnettomuuksia koskeva asetus (12. BImSchV)

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
Tanskan kansalliset asetukset : Alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää tuotetta

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty
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KOHTA 16: Muut tiedot

Osoitus muutoksesta

Kohta Muutettu kohde Muutos Huomautukset

Hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien 
aiheuttamista haitallisista 
ympäristövaikutuksista

Lisätty

Hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien 
aiheuttamista haitallisista terveysvaikutuksista

Lisätty

Korvaa tiedotteen Muokattu

Julkaisupäivä Muokattu

Käyttöturvallisuustiedotteen EU-muoto 
KOMISSION ASETUKSEN (EU) 2020/878 
mukaisesti

Lisätty

16 Muut tiedot Lisätty

Muut tiedot : Tämän tuotteen käyttöturvallisuustiedotteen uusin versio on saatavilla linkin 
https://www.derypol.com/en/technical-documentation/.

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti

Aquatic Chronic 3 Vaarallisuus vesiympäristölle – krooninen vaara, kategoria 3

Eye Dam. 1 Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys, kategoria 1

Met. Corr. 1 Metalleja syövyttävä, kategoria 1

H290 Voi syövyttää metalleja.

H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä.

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Käyttötekstien täydellinen teksti

ERC2 Formulointi seokseksi

ERC4 Användning av icke-reaktiva processhjälpmedel på en industrianläggning (inget införande i eller på artikeln)

ERC6b Reaktiivisen käsittelyaineen käyttö teollisuuslaitoksessa (ei sisällytetä tuotteeseen tai sen päälle).

ERC8a Reagoimattoman valmistuksen apuaineen laajamittainen käyttö (ei sisällytetä tuotteeseen tai sen päälle, sisätiloissa).

ERC8b Reaktiivisen käsittelyaineen laajamittainen käyttö (ei sisällytetä tuotteeseen tai sen päälle, sisätiloissa).

ERC8d Reagoimattoman valmistuksen apuaineen laajamittainen käyttö (ei sisällytetä tuotteeseen tai sen päälle, ulkona).

PC20 Metallien pintakäsittelytuotteet

PC21 Laboratoriokemikaalit

PC37 Vedenkäsittelykemikaalit

PROC19 Manuaalinen toiminta, johon liittyy käsien kosketus

PROC2 Kemikaalituotanto tai jalostamo suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa on satunnaista valvottua altistumista, tai 
prosesseissa, joissa on vastaavat eristysolosuhteet

PROC3 Valmistus tai formulointi kemianteollisuudessa suljetuissa panosprosesseissa, joissa on satunnaista valvottua 
altistumista, tai prosesseissa, joissa on vastaavat eristysolosuhteet.

PROC4 Kemikaalituotanto, jossa on mahdollisuus altistua

PROC5 Sekoittaminen tai sekoittaminen panosprosesseissa
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Käyttötekstien täydellinen teksti

PROC8a Aineen tai seoksen siirto (lataaminen ja tyhjentäminen) muissa kuin siihen tarkoitukseen varatuissa tiloissa.

PROC8b Aineen tai seoksen siirto (lataus ja tyhjennys) tarkoitukseen varatuissa tiloissa.

PROC9 Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja)

SU23 Sähkö-, höyry-, kaasu- ja vesihuolto sekä jätevedenkäsittely

SU2a Kaivostoiminta (ilman meriteknistä teollisuutta)

SU2b Meritekninen teollisuus

SU5 Tekstiilien, nahan ja turkin valmistus

SU6b Sellun, paperin ja paperituotteiden valmistus

SU9 Hienokemikaalien valmistus

Seosten luokitteluun käytetty luokittelu ja menettelytapa asetuksen (EY) 1272/2008 mukaisesti [CLP]

Met. Corr. 1 H290 Laskentamenetelmä

Skin Corr. 1 H314 Tutkimustietojen perusteella

Eye Dam. 1 H318 Konversio liitteen VII mukaisesti

Aquatic Chronic 3 H412 Konversio liitteen VII mukaisesti

Alueillle soveltuva käyttöturvallisuustiedote : DE;DK;ES;FI;FR;IT;NL;PL;PT;GB;RU;SE

Käyttöturvallisuustiedote (SDS), EU

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)
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Käyttöturvallisuustiedotteen liite

Tunnistetut käyttötarkoitukset Es N° Lyhyt otsikko Sivu

Teollisuus- ja ammattikäyttö juomaveden ja jäteveden käsittelyssä 1 15
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1. Hyfloc AC80 - Teollinen; Teollisuus- ja ammattikäyttö juomaveden ja jäteveden käsittelyssä

1.1. Otsikko-osio

Teollisuus- ja ammattikäyttö juomaveden ja jäteveden käsittelyssä
Viite ES: Hyfloc AC80
ES-tyyppi: Työntekijä
Versio: 1.1
Päivitetty: 29.11.2021

Laatija: Regulatory Department
Asiayhteyden viitekoodi: Hyfloc A80
Julkaisupäivä: 29.11.2021

Ympäristö Käyttökuvaajat
Hyfloc AC80 Lisäskenaario ympäristön altistumisen 

hallintaan
ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b, 
ERC8d

Työntekijä Käyttökuvaajat
Hyfloc AC80 Lisäskenaario työntekijöiden altistumisen 

hallintaan
PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, 
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC19, 
PC20, PC21, PC37

Katetut prosessit, tehtävät ja toiminnot Kattaa aineen käytön veden käsittelyyn teollisuuslaitoksissa suljetuissa tai suljetuissa 
järjestelmissä, mukaan lukien satunnainen altistuminen materiaalin siirron ja laitteiden 
puhdistuksen aikana.

1.2. Altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet

1.2.1. Ympäristöaltistuksen valvonta: Lisäskenaario ympäristön altistumisen hallintaan (ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b, ERC8d)

ERC2 Formulointi seokseksi

ERC4 Användning av icke-reaktiva processhjälpmedel på en industrianläggning (inget införande i 
eller på artikeln)

ERC6b Reaktiivisen käsittelyaineen käyttö teollisuuslaitoksessa (ei sisällytetä tuotteeseen tai sen 
päälle).

ERC8a Reagoimattoman valmistuksen apuaineen laajamittainen käyttö (ei sisällytetä tuotteeseen 
tai sen päälle, sisätiloissa).

ERC8b Reaktiivisen käsittelyaineen laajamittainen käyttö (ei sisällytetä tuotteeseen tai sen päälle, 
sisätiloissa).

ERC8d Reagoimattoman valmistuksen apuaineen laajamittainen käyttö (ei sisällytetä tuotteeseen 
tai sen päälle, ulkona).

Tekniset ja organisatoriset olosuhteet ja toimenpiteet
Tekniset toimenpiteet Jätevesien käsittely paikan päällä ennen viemäriin tai 

yleiseen vesistöön johtamista. Kaasupäästöjen 
puhdistus pesuritorni avulla (hyvä käytäntö). Jätteet 
kierrätetään tai niistä huolehditaan lainsäädännön 
mukaisesti. 

Jätteiden käsittelyyn liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet (mukaan lukien artikkelijäte)
Laskeutumismenetelmät Neutralointiaineina voidaan käyttää natriumkarbonaattia, sammutettua kalkkia 

(kalsiumhydroksidia), natriumhydroksidia jne.
- Käytetyt säiliöt on hävitettävä sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.  
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1.2.2. Työntekijöiden altistumisen valvonta: Lisäskenaario työntekijöiden altistumisen hallintaan (PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, 
PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC19, PC20, PC21, PC37)

PROC2 Kemikaalituotanto tai jalostamo suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa on satunnaista 
valvottua altistumista, tai prosesseissa, joissa on vastaavat eristysolosuhteet 

PROC3 Valmistus tai formulointi kemianteollisuudessa suljetuissa panosprosesseissa, joissa on 
satunnaista valvottua altistumista, tai prosesseissa, joissa on vastaavat eristysolosuhteet. 

PROC4 Kemikaalituotanto, jossa on mahdollisuus altistua 

PROC5 Sekoittaminen tai sekoittaminen panosprosesseissa 

PROC8a Aineen tai seoksen siirto (lataaminen ja tyhjentäminen) muissa kuin siihen tarkoitukseen 
varatuissa tiloissa. 

PROC8b Aineen tai seoksen siirto (lataus ja tyhjennys) tarkoitukseen varatuissa tiloissa. 

PROC9 Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja) 

PROC19 Manuaalinen toiminta, johon liittyy käsien kosketus 

PC20 Metallien pintakäsittelytuotteet

PC21 Laboratoriokemikaalit

PC37 Vedenkäsittelykemikaalit

Tuotteen (artikkelin) ominaisuudet
Tuotteen fyysinen muoto Nestemäinen

Käytetty (tai esineiden sisältämä) määrä, käytön/altistuksen tiheys ja kesto.
Vaihtelee ml:n (näytteenotto) ja kuutiometrin (siirrot) 
välillä.

Kattaa jopa 8 tunnin päivittäisen altistumisen

Tekniset ja organisatoriset olosuhteet ja toimenpiteet
Tekniset toimenpiteet Työvälineiden on oltava hyvässä käyttökunnossa, ja 

ne on huollettava asianmukaisesti. . Puhdista vuodot 
välittömästi. Työpaikalla on säilytettävä järjestys ja 
siisteys. On suositeltavaa käyttää 
suljettuja/automaattisia järjestelmiä tuotteen 
käsittelyyn ja peittää avoimet säiliöt (esim. seuloilla). 
Säiliöiden täyttäminen automaattisilla 
annostelujärjestelmillä on suositeltavaa. On 
suositeltavaa puhdistaa laitteet ja johdot ennen 
irrottamista ja/tai huoltoa. 

Organisatoriset toimenpiteet Työntekijät on koulutettava a) olemaan tekemättä 
suojaamatonta työtä, b9) tuntemaan tuotteeseen 
liittyvät vaarat, c) noudattamaan käyttäjälaitoksen 
toiminnanharjoittajan antamia turvallisuusmenettelyjä. 
Laitoksen omistajan on varmistettava, että vaaditut 
henkilönsuojaimet ovat käytettävissä ja että niitä 
käytetään niiden käyttöohjeiden ja vakiintuneiden 
työmenetelmien mukaisesti. 

Henkilökohtaiseen suojautumiseen, hygieniaan ja terveyden arviointiin liittyvät edellytykset ja toimenpiteet
Käytä hengityssuojainta, kun sen käyttö on tunnistettu tietyissä tilanteissa.

Käsien suojaus Käytä sopivia käsineitä, jotka on testattu standardin 
EN374 mukaisesti. 
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Henkilökohtaiseen suojautumiseen, hygieniaan ja terveyden arviointiin liittyvät edellytykset ja toimenpiteet
Silmiensuojaus Suojalasit, joissa on sivulasit 

Ihonsuojaus Vältä kosketusta ihon kanssa. Käytä tavallisia 
työvaatteita. Jos olet pitkään kosketuksissa tuotteen 
kanssa ja on olemassa riski, että tuotteen liuokset 
roiskuvat, käytä vedenpitävää pukua. 

Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet Pese kätesi aina lopetettuasi tämä tuotteen käytön ja 
vielä kerran työpaikalta poistuessasi. 

1.3. Altistumisen arviointi ja viittaus sen lähteeseen

1.3.1. Ympäristöön joutuminen ja altistuminen Lisäskenaario ympäristön altistumisen hallintaan (ERC2, ERC4, ERC6b, ERC8a, ERC8b, 
ERC8d)

Tietoja ei ole saatavilla

1.3.2. Työntekijöiden altistuminen Lisäskenaario työntekijöiden altistumisen hallintaan (PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, 
PROC8b, PROC9, PROC19, PC20, PC21, PC37)

Tietoja ei ole saatavilla

1.4. Jatkokäyttäjän (DU) ohjeissa määritetään työskenteleekö hän skenaarion asettamissa rajoissa

1.4.1. Ympäristö
Tietoja ei saatavilla

1.4.2. Terveys
Tietoja ei saatavilla


