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KAPPALE 1: Aineen/valmisteen ja yhtiön/yrityksen tunnistustiedot 

1.1. Tuotetunniste 

Kauppanimi : GLO-LEAK GL131 0 

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

1.2.1. Väriaine teollisiin sovelluksiin 

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 

Yrityksen nimi 

PRIMALEC (R J Doran & Co Ltd) Green Farm, Nettlestead Green 
MAIDSTONE - ME18 5HD, Englanti 

P +44 (01)1622 816955 customers@primalec.co.uk 

1.4. Hätäpuhelinnumero 

Hätäpuhelinnumero : +44 (0)1622 816955 

1.5. Muut tiedot 
 

KAPPALE 2: Vaaran yksilöinti 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus 

Luokitus asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP] mukaisesti 

Asp. Tox 1 H304 

Haitalliset vaikutukset: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia  

 haittavaikutuksia. Lisätietoja ei saatavilla. 

2.2. Merkinnät 

Merkinnät asetuksen (EY) nro 1272/2008 [CLP] mukaisesti 

Varoitusmerkit 

GHS08 

CLP-huomiosana : Vaara 

Vaaralliset ainesosat : Vetykäsitellyt kevyet nafteeniset tisleet (raakaöljy), perusöljy –  
 määrittelemätön Yhdistelmäseos hiilivetyjä, saatu käsittelemällä 

raakaöljyfraktiota vedyllä katalyytin läsnä ollessa. Koostuu hiilivedyistä, joiden 
hiililuku on pääasiassa välillä C15–C30 ja tuottaa valmiin öljyn, jonka 
viskositeetti on alle 100 SUS 100 ᴼF:ssa (19 cSt 40 ᴼC:ssa). Sisältää suhteellisen 
harvoja normaaleja parafiinejä.] 

Vaaralausekkeet (CLP) : H304- Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. 

Turvalausekkeet (CLP) : P301 + P310 – JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys  
 myrkytystietokeskukseen tai lääkäriin. 

P331– EI saa oksennuttaa. 

P405 – Varastoi lukitussa tilassa. 

P501- Toimita sisältö/pakkaus ongelmajätteen vastaanottopaikkaan 

paikallisten/kansainvälisten lakien mukaisesti. 
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2.3. Muut vaarat 

Lisätietoja ei saatavilla. 
 

KAPPALE 3: Koostumus ja tiedot aineosista 

Kuvaus : Väriaine orgaanisessa liuoksessa 

3.1. Aineet 

Ei sovellettavissa. 

3.2. Seokset 

Kuvaus Tuotetunniste % Luokitus direktiivin 
67/548/ETY mukaisesti 

Vetykäsitellyt kevyet nafteeniset 
tisleet (raakaöljy), perusöljy – 
määrittelemätön, [Yhdistelmäseos 
hiilivetyjä, saatu käsittelemällä 
raakaöljyfraktiota vedyllä katalyytin 
läsnä ollessa. Koostuu hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C15–C30 ja tuottaa valmiin öljyn, 
jonka viskositeetti on alle 100 SUS 
100 ᴼF:ssa (19 cSt 40 ᴼC:ssa). 
Sisältää suhteellisen harvoja 
normaaleja parafiinejä.] 

(CAS nro)64742-53-6 
(EY nro)265-156-6 
(EY indeksinro) 649-466-00-2 

10 - 50 Carc. Cat. 2; R45 

Kuvaus Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) nro 
1272/2008 [CLP] mukaisesti 

Vetykäsitellyt kevyet nafteeniset 
tisleet (raakaöljy), perusöljy – 
määrittelemätön, [Yhdistelmäseos 
hiilivetyjä, saatu käsittelemällä 
raakaöljyfraktiota vedyllä katalyytin 
läsnä ollessa. Koostuu hiilivedyistä, 
joiden hiililuku on pääasiassa välillä 
C15–C30 ja tuottaa valmiin öljyn, 
jonka viskositeetti on alle 100 SUS 
100 ᴼF:ssa (19 cSt 40 ᴼC:ssa). 
Sisältää suhteellisen harvoja 
normaaleja parafiinejä.] 

(CAS nro)64742-53-6 
(EY nro)265-156-6 
(EY indeksinro) 649-466-00-2 

10 - 50 Carc. 1B, H350 
Asp. Tox. 1 H304 

Huomautus L: Ainetta ei tarvitse luokitella syöpää aiheuttavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 3 % DMSO-uutetta 
mitattuna IP 346 -menetelmällä "Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating base oils and asphaltene free 
petroleum fractions — Dimethyl sulphoxide extraction refractive index method" (Polysyklisten aromaattisten aineiden mittaus 
käyttämättömissä perusvoiteluöljyissä ja asfalteenittomissa raakaöljytisleissä. Dimetyylisulfoksidiuutteen 
valontaitekerroinmenetelmä), Institute of Petroleum, Lontoo. Tämä huomautus koskee ainoastaan tiettyjä osassa 3 mainittuja 
öljystä johdettuja yhdistelmäaineita. 
R-, H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti (jos olemassa) katso kappale 16. 

Pölyn räjähdysvaara – ei sovellettavissa. 

Älä laske päästöjä viemäriin tai vesistöön. 
 

KAPPALE 4: Ensiaputoimenpiteet 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 
 

Yleiset ensiaputoimenpiteet: Poista/riisu saastunut vaatetus välittömästi. 
 Hakeudu heti lääkärin hoitoon, jos oireita ilmenee. 
Ensiaputoimenpiteet sisäänhengittämisen jälkeen: Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty:siirrä 
 henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa. 
Ensiaputoimenpiteet ihokosketuksen jälkeen: Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä 
 ja saippualla. 
Ensiaputoimenpiteet silmään joutumisen jälkeen: Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien 
 alta. 

Poista mahdolliset piilolasit, jos se voidaan tehdä helposti. 
Jatka huuhtelua. 

Ensiaputoimenpiteet nielemisen jälkeen: Voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä. 
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4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

 

Oireet/vammat sisäänhengityksen jälkeen: Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle  
 sisäänhengitettynä. 

Oireet/vammat ihokosketuksen jälkeen: Ihon värjäytyminen. Kosketuskohdassa voi esiintyä kevyttä  
 ärsytystä. 

Oireet/vammat silmään joutumisen jälkeen: Silmien värjäytyminen. Saattaa esiintyä ärsytystä. 

Oireet/vammat nielemisen jälkeen: Saattaa esiintyä ärsytystä. Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa  
 vakavaa haittaa terveydelle nieltynä. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 

Lisätietoja ei saatavilla. 
 

KAPPALE 5: Palontorjuntatoimenpiteet 

5.1. Sammutusaineet 

Sopivat sammutusaineet Vesisuihku, hiilidioksidi (CO2), vaahto ja jauhe. 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 

Lisätietoja ei saatavilla. 

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet 

Suojaus palontorjunnan aikana: Käytettävä asianmukaista hengityssuojainta. 

Muut tiedot: Saastunut sammutusvesi on kerättävä erikseen. 
 

KAPPALE 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 
6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 
Yleiset toimenpiteet: Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin. Vältä 

hengittämästä pölyä/huurua/kaasua/sumua/höyryjä/sumutetta. 
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty tuotetta käytettäessä. 

6.1.1. Muulle kuin pelastushenkilökunnalle 
Suojavarusteet: Henkilökohtaisia suojaimia on käytettävä. Viittaus kohtaan 8. 
Menettelyt hätätilanteessa: Varmista asianmukainen ilmanvaihto. Jos ilmanvaihto ei ole riittävä, 

käytettävä soveltuvia hengityssuojaimia. Estä suojaamattomien 
henkilöiden pääsy. 

6.1.2. Pelastushenkilökunnalle 
Suojavarusteet: Henkilökohtaisia suojaimia on käytettävä. Viittaus kohtaan 8. 
6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 
Ei saa tyhjentää viemäriin tai vesistöön. 
6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 
Puhdistusohjeet Puhdista vuodot mahdollisimman nopeasti, käytä keräämiseen 

imukykyistä materiaalia. Pese jäämät runsaalla vedellä. 
6.4. Viittaukset muihin kohtiin 
Katso myös kohtia 8 ja 13. 

 

KAPPALE 7: Käsittely ja varastointi 
7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 
Vältä hengittämästä pölyä/huurua/kaasua/sumua/höyryjä/sumutetta. Syöminen, juominen ja tupakointi 
kielletty tuotetta käytettäessä. 
Pidettävä poissa sytytyslähteistä. Tupakointi ei ole sallittua. 
7.1.1. Aerosolin ja pölyn muodostumisen esto 
Ei sovellettavissa. 
7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 
Varastoalue: Varmista varastoalueen riittävä ilmanvaihto. Pidettävä säiliö tiiviisti 
suljettuna. 
 Säilytä viileässä kuivassa paikassa. 
Pakkausmateriaalit: Säilytä vain alkuperäispakkauksessa. 
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7.3. Erityinen loppukäyttö 
Lisätietoja ei saatavilla. 

 

KAPPALE 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 
8.1. Valvontaa koskevat muuttujat 
Lisätietoja ei saatavilla. 
8.2. Altistumisen ehkäiseminen 
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: Tuuleta alue. Silmäsuihkujen ja hätäsuihkujen on oltava  
 altistumisen välittömässä läheisyydessä. 
Henkilönsuojaimet: Käsineet. Suojavaatteet. Suojalasit. 

Käsiensuojaus: Käytä sopivia (eurooppalaisen standardin EN 374 tai vastaavan 
mukaisia) kemikaalikäsineitä, esim. PVC tai nitriilikumi. Koska 
tuote koostuu useista aineista, ei käsinemateriaalin 
kestävyyttä voida arvioida etukäteen, joten se on testattava 
ennen käyttöä 

Silmiensuojaus: Tiiviit suojalasit. 
Ihon ja kehon suojaus: Käytä sopivaa suojavaatetusta. 
Hengityksensuojaus: Korkea kaasu-/höyrypitoisuus: kaasunaamari. 
Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen: Ei saa päästää ympäristöön. 
Muut tiedot: Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden, juomien eikä  
 eläinravinnon kanssa. 

 

KAPPALE 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 
Olomuoto : Neste. 
Ulkomuoto : Neste. 
Väri : Tummanpunainen. 
Haju : Raakaöljymäinen haju. 
Hajukynnys : Tietoja ei saatavilla. 
pH : Tietoja ei saatavilla. 
Suhteellinen haihtumisnopeus (butyyliasetaatti = 1) : Tietoja ei saatavilla. 
Sulamispiste : Tietoja ei saatavilla. 
Jäätymispiste : Tietoja ei saatavilla. 
Kiehumispiste : Tietoja ei saatavilla. 
Leimahduspiste : 216 ᴼC 
Itsesyttymislämpötila : Ei syty itsestään. 
Hajoamislämpötila : Tietoja ei saatavilla. 
Syttyvyys (kiinteä/kaasu) : Tietoja ei saatavilla. 
Höyrynpaine : Tietoja ei saatavilla. 
Suhteellinen höyryntiheys (20 °C:ssa) : Tietoja ei saatavilla. 
Suhteellinen tiheys : Tietoja ei saatavilla. 
Tiheys : 0,89 g/cm³ (20 ᴼC). 
Liukoisuus : Vesiliukoisuus:Liukenematon. 
Log Pow : Tietoja ei saatavilla. 
Log Kow : Tietoja ei saatavilla. 
Viskositeetti, kinemaattinen : Tietoja ei saatavilla. 
Viskositeetti (dynaaminen) : Tietoja ei saatavilla. 
Räjähdysominaisuudet : Tuote ei aiheuta räjähdysvaaraa. 
Hapettavat ominaisuudet : Tietoja ei saatavilla. 
Räjähdysrajat : Tietoja ei saatavilla. 
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9.2. Muut tiedot 
Lisätietoja ei saatavilla. 

 

KAPPALE 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 
10.1. Reaktiivisuus 
Lisätietoja ei saatavilla. 
10.2. Kemiallinen stabiilisuus 
Tuote on stabiili normaaleissa käsittely- ja varastointiolosuhteissa. 
10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 
Tiedossa ei ole vaarallisia reaktioita. 
10.4. Vältettävät olosuhteet 
Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. 
10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 
Hapettavat aineet. Vahva happo. 
10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet 
Korkeaan lämpötilaan altistettaessa voi tuottaa vaarallisia hajoamistuotteita kuten hiilimonoksidia ja -dioksidia, 
savua, typen oksideja (NOx). 

 

KAPPALE 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 
11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 
Välitön myrkyllisyys : Ei ole luokiteltu. 

 Tuotetta ei ole testattu. 
 Aineosiin perustuva arvio. 

UV-FLUORESOIVA VUODONETSINTÄAINE GLO-LEAK, TYYPIT GL131SC JA GL131CC 

LD50 (rotalle suun kautta annettuna) > 2000 mg/kg 

 
Ihosyövyttävyys/-ärsyttävyys : Voi aiheuttaa lievää ärsytystä. 
Vakava silmävauriovaikutus/-ärsytys : Voi aiheuttaa silmien ärsytystä. 
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Tiedossa ei ole herkistävää vaikutusta. 
Sukusolujen perimää vaurioittava vaikutus : Ei ole luokiteltu. 
Karsinogeenisuus : Ei ole luokiteltu. 
Lisääntymiskykyyn vaikuttava myrkyllisyys : Ei ole luokiteltu. 
Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) : Ei ole luokiteltu. 
Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) : Ei ole luokiteltu. 
Aspiraatiovaara : Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin 
Muut tiedot : Tuotetta koskevaa kokeellista tutkimusta ei ole 

saatavilla. 
Annetut tiedot perustuvat tietämykseemme aineosista.  

 Ja tuotteen luokitus on määritelty laskennallisesti. 
 

KAPPALE 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 
12.1. Myrkyllisyys 
Ekologia, yleistä : Ei saa päästää viemäriin eikä vesistöihin. 
12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 

UV-FLUORESOIVA VUODONETSINTÄAINE GLO-LEAK, TYYPIT GL131SC JA GL131CC 

Pysyvyys ja hajoavuus Lisätietoja ei saatavilla. 

12.3. Biokertyvyys Lisätietoja ei saatavilla. 

UV-FLUORESOIVA VUODONETSINTÄAINE GLO-LEAK, TYYPIT GL131SC JA GL131CC 

Biokertymisen todennäköisyys Lisätietoja ei saatavilla. 

12.4. Liikkuvuus maaperässä 

 
 

UV-FLUORESOIVA VUODONETSINTÄAINE GLO-LEAK, TYYPIT GL131SC JA GL131CC 

Ekologia, maaperä Lisätietoja ei saatavilla. 
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12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 

UV-FLUORESOIVA VUODONETSINTÄAINE GLO-LEAK, TYYPIT GL131SC JA GL131CC 

Tämä aine/seos ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII PBT-/vPvB-kriteerejä. 

PBT-arvioinnin tulokset Tietoja ei saatavilla. 

12.6. Muut haitalliset vaikutukset 
Muut tiedot: ; Lisätietoja ei saatavilla. 

 

KAPPALE 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 
13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät 
Paikallinen lainsäädäntö (jätteet) : Huomioi määräykset hävitettäessä. 
Suositukset jäteveden käsittelyyn : Ainetta ei saa päästää viemäriin eikä vesistöihin. 
Jätteiden käsittelysuositukset : Harkitse kierrätystä. Jos ei saatavilla, noudata jätteiden  
 käsittelymääräyksiä. 

 

KAPPALE 14: Kuljetustiedot 
ADR/RID/IMDG/IATA/AND:n mukaisesti 
Tuote ei vaarallinen kuljetusmääräysten suhteen. 
14.1. YK-numero 
Ei säännelty kuljetukseen. 
14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (YK) 
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 
Ei sovellettavissa. 

 
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 
Vaarallinen ympäristölle : Ei. 
Merta saastuttava aine : Ei. 
Muut tiedot : Lisätietoja ei saatavilla. 
14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle 
14.6.1. Maaliikenne Lisätietoja ei saatavilla. 
14.6.2. Merikuljetus Lisätietoja ei saatavilla. 
14.6.3. Ilmakuljetus Lisätietoja ei saatavilla. 
14.7. Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti 
Ei sovellettavissa. 

 

KAPPALE 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 
15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -

lainsäädäntö 
15.1.1. EU-asetukset 
Ei aineita liitteen XVII rajoituksiin liittyen. 
Ei aineita, jotka REACH-asetukseen mahdollisesti sisällytettävien aineiden luettelossa. 
Ei sisällä REACH-asetuksen liitteen XIV aineita. 
 
 



Vuodonetsintäaine Glo-Leak UV Tuotenumero GL1310 
Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro 1907/2006 mukaisesti 

Antopäivämäärä: 01-10-2016 Päivitetty: 01-09-2019 Versio 10.1 

Tulostuspäivämäärä: 01-10-2016 FI - suomi 7 / 7 

 

 

 

15.1.2. Paikalliset määräykset 
Vesivaarallisuusluokka (WGK) : 1 – lievästi vettä vaarantava. 
WGK-huomautus: Arvioitu arvo. 

 
15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 
Lisätietoja ei saatavilla. 

KAPPALE 16: Muut tiedot 
Muutosilmoitukset: Koostumus ja tiedot aineosista. Ensiaputoimenpiteet. 

Palontorjuntatoimenpiteet. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä. 
Käsittely ja varastointi. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet. 
Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet. Stabiilisuus ja reaktiivisuus. 
Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot. Jätteiden käsittelyyn liittyvät 
näkökohdat. 

Tietolähteet : Nämä tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoon (tuottajat, 
kemikaaliturvallisuuskortit, http://echa.europa.eu/, 
http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/, ...). 

R-, H- and EUH-lausekkeiden koko teksti: 
Asp. Tox. 1 Aspiraatiovaara, kategoria 1 

Carc. 1B Syöpää aiheuttava, kategoria 1B 

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. 

H350 Saattaa aiheuttaa syöpää. 

R45 Saattaa aiheuttaa syöpää. 
 

Version 1.1 muutokset asetuksen (EY) nro 2015/830 mukaisesti 
 
Nämä tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme ja on tarkoitettu kuvaamaan tuotetta ainoastaan terveyteen, turvallisuuteen ja 
ympäristöön liittyvien vaatimusten suhteen. Niitä ei pidä siten tulkita takaamaan mitään tiettyjä tuotteen erityistä ominaisuutta. 
Ylläolevat tiedot kuvaavat ainoastaan tuotteen turvallisuusvaatimukset ja perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme. Nämä tiedot on 
tarkoitettu antamaan käyttäjälle ohjeita tässä käyttöturvallisuustiedotteessa nimetyn tuotteen turvalliseen käsittelyyn sen varastoinnin, 
käsittelyn, kuljetuksen ja hävityksen osalta. Näitä tietoja ei voi siirtää muille tuotteille. Jos tuotetta sekoitetaan toisten tuotteiden kanssa 
tai jalostetaan, nämä käyttöturvallisuustiedotteen tiedot eivät välttämättä ole enää voimassa uudelle valmistetulle tuotteelle. 

 


