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Tämä käyttöturvallisuustiedote noudattaa Komission asetusta (EU) 2015/830, annettu 28 päivänä toukokuuta 2015, 

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (Reach) muuttamisesta. 

 

 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot  

Päiväys 
 

   04.10.2018  

 

1.1 Tuotetunniste 

Tuotteen nimi 

 

 
   Tulenkestävä laasti  

 

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

suositella 

Tuoteryhmä 

Käyttötarkoitus 

 
 

 
Käytöt, joita ei suositella 

Kuivakäyttö erilaisiin valu-, muuraus- ja viimeistelytöihin. 
 

 
Tuotetta ei saa käyttää muulla tavoin kuin yllä mainittuun käyttötarkoitukseen. 

 

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 

Yritys 

Käyntiosoite 

Postinumero 

Postito

imipaik

ka 

Maa 

Sähkö

postios

oite 

Verkko-

osoite 

Yritystunnus 

 

   Finja Betong AB  

Betongvägen 1 

   28193  

Finja 

   Ruotsi  

miljo@finja.se 

   www.finjabetong.se  

SE5561016840 

1.4 Hätäpuhelinnumero 

Hätäpuhelin 

 
 

 

 
KÄYTTÖTURVALLISUUS

TIEDOTE 

Tulenkestävä laasti 

Tuotetta käytetään tulenkestävän tiilen muuraukseen esim. takoissa, 

kamiinoissa, lämmityskattiloissa ja kaakeliuuneissa sekä  

savupiippujen keraamisten sisäputkien, kaulusten ja nuohousluukkujen 

muuraukseen silloin, kun nämä voivat altistua korkeille lämpötiloille. 

Puhelin: Hätä: 112 Myrkytystietokeskus: 0800 147 111 Yrityksen 

hätäpuhelinnumero: +46 10 455 20 00 

Kuvaus: Toimistoaikoina 

mailto:miljo@finja.se
http://www.finjabetong.se/
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 KOHTA 2: Vaaran yksilöinti  
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2.1 Aineen tai seoksen luokitus 

Aineen tai seoksen vaaralliset 

ominaisuudet 

 

Tuotetta ei ole luokiteltu terveydelle vaaralliseksi. Tuotetta ei ole luokiteltu 

ympäristölle vaaralliseksi. Tuotetta ei ole luokiteltu palovaaralliseksi. 

 

2.2. Merkinnät 
 

2.3. Muut vaarat 

PBT / vPvB 

 
 
 

 

 KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista  

3.2 Seokset 

Aineen nimi Tunnistetiedot Luokitus Sisältö 

Aluminaattisementti CAS-numero: 

65997-16-2 EY-

numero: 226-045-5 

10–30 % 

 

 KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet  

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Yleistä 

Hengitetty

nä 

 
Ihon kautta 

 
 

Silmäkosket

uksen kautta 

Nieltynä 

 

Tämä käyttöturvallisuustiedote on näytettävä hoitavalla lääkärille. 
 

 
Altistuneet vaatteet riisuttava. Altistunut iho pestävä saippualla ja runsaalla 

vedellä. Oireiden ilmaantuessa otettava yhteys lääkäriin. 

   Huuhdeltava vedellä. Vaivojen jatkuessa otettava yhteys lääkäriin.  

Juotava välittömästi pari lasillista vettä tai maitoa/kermaa. Ei saa 

oksettaa. Otettava yhteys sairaalaan tai soitettava hätänumeroon 112. 

 

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

Yleiset oireet ja vaikutukset 

 
 

 

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa 

koskevat ohjeet 

Muut tiedot Yleisenä sääntönä pidettävä, että lääkäriin otetaan aina yhteys. Lääkäriin 

hakeuduttava kaikissa epäselvissä tapauksissa tai kun oireet jatkuvat. Älä 

koskaan anna mitään suun kautta tajuttomalle henkilölle. Noudata kohdassa 4.1 

annettuja ohjeita. 

 

 KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet  

5.1 Sammutusaineet 

Altistunut henkilö on siirrettävä raittiiseen ilmaan. Nenä, suu ja nielu 

huuhdeltava vedellä. Vaivojen jatkuessa otettava yhteys lääkäriin. 

Saattaa ärsyttää hengitysteiden limakalvoja. Tuote saattaa ärsyttää myös 

kosteana. Tuote kuivattaa ihoa. Tuote saattaa nieltynä aiheuttaa kirvelyä suussa 

ja nielussa sekä vatsakipuja. 

Tuotteen ei arvioida saatavilla olevien tietojen perusteella sisältävän aineita, jotka 

täyttävät PBT-aineen (hitaasti hajoava / biokertyvä / myrkyllinen) tai vPvB-aineen 

(erittäin hitaasti hajoava / erittäin biokertyvä) luokituskriteerit asetuksen (EY) nro 

1907/ 2006 (REACH) liite XIII mukaisesti. 
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Soveltuvat sammutusaineet 

Epäsopivat sammutusaineet 

   Käytettävä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä.  

Ei erityisiä suosituksia. 

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 

Palo- ja räjähdysriskit 
 

   Tietoja ei saatavilla.  

 

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet 

Palomiesten erityinen 

suojavarustus 

Muut tiedot 

 

Palontorjunnassa on aina käytettävä asianmukaisia henkilönsuojaimia. 

Suositellaan täyttä suojavarustusta ja paineilmahengityslaitetta. 

   Tuotetta ei ole luokiteltu syttyväksi.  

 

 KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä  

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 

Yleiset 
toimenpiteet 

 

Vältettävä kosketusta hengityselimiin, ihoon tai silmiin. Käytettävä 

asianmukaisia henkilönsuojaimia, katso kohta 8. 

 

6.2. Ympäristöön 
kohdistuvat 
varotoimet 

Ympäristöön kohdistuvat 
varotoimet 

 

 
   Ei saa päästää ympäristöön.  

 

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet 

Leviämisen 
estäminen 

 

Kerää kuivat roiskeet mahdollisimman huolellisesti. Käytä keräämiseen 

tehokkainta mahdollista tapaa, poistamiseen hyväksyttyä 

teollisuuspölynimuria. Kerätty materiaali voidaan sekoittaa veteen 

kovettamista varten. 

 

6.4 Viittaukset muihin kohtiin 

Muut ohjeet 
 

   Jauhemuodossa olevaa tuotetta käsitellään vaarallisena jätteenä.  

 

 KOHTA 7: Käsittely ja varastointi  

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät 

toimenpiteet Suojatoimenpiteet 

Suojatoimenpite
et 

 

Työpaikalla on oltava silmäsuihku. Pese iho jokaisen työvuoron jälkeen, ennen 

ateriaa, tupakointia ja wc-käyntiä. Työpaikalla ei saa syödä tai juoda. Vältä 

suoraa kosketusta silmiin tai ihoon. Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Jos 

kosketusta ihoon ei voida välttää, käytettävä suojakäsineitä. 

 

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina 
yhteensopimattomuudet 

Säilytys 
 

   Säilytettävä kuivana.  

 

7.3 Erityinen loppukäyttö 

Suositukset 
 

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista. 
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 KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet  

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat 

Aineen nimi Tunnistetiedot Arvo

 Vuosi Epäorgaaninen pöly 

 Alkuperämaa: Ruotsi 

Raja-arvon tyyppi: HTP 

Haitalliseksi tunnettu 

pitoisuus (HTP): 2,5 mg/m³ 

Lähde: AFS 2018:1 

Kommentit: 2,5 mg/m³ 

(alveolijae) , 5 mg/m³ 

(hengittyvä pöly) 

8.2 Altistumisen ehkäiseminen 

 Turvallisuusmerkinnät  

Turvallisuustoimenpiteet altistumisen ehkäisemiseksi 

Tekniset torjuntatoimenpiteet 

 

 

Silmien tai kasvojen 
suojaus 

Vaadittavat ominaisuudet 

 

 
Käytettävä täysin peittäviä suojalaseja, jos on olemassa suoran kosketusaltistuksen 
tai roiskeiden mahdollisuus. 

 

Käsien suojaus 

Ihon ja käsien suojaus, 

lyhytkestoinen kosketus 

Soveltuvat materiaalit 

 

 

 
Luonnonkumi, neopreeni tai PVC 

 

Ihonsuojaus 

Asianmukainen suojavaatetus 

 
Hengityksensuojaus 

Hengityssuojain välttämätön 

 

 
   Käytettävä suojavaatetusta tarvittaessa.  

 
 

 
Käytettävä hengityssuojainta, jossa P3-hiukkassuodatin, jos yleisilmanvaihto ja 

prosessi-ilmanvaihto ovat heikkolaatuisia. 

 

Termiset 
vaarat 

Termiset vaarat 

 

 
   Ei sovellettavissa tuotteelle.  

 

Ympäristöaltistumisen torjuminen  

Ympäristöaltistumisen torjuminen  
 

Katso kohdat 6 ja 13. 

Käytettävä suojakäsineitä, jos on olemassa suoran kosketusaltistuksen tai 
roiskeiden mahdollisuus. 

Vältettävä pölyämistä. Käytettävä hyvää yleisilmanvaihtoa ja paikallista 

prosessi-ilmanvaihtoa, jos on olemassa pölyämisen mahdollisuus. 
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Keskitaso: Vesi Kommentit: 

Sekoitettava 

Heikko 

Kommentit: Tietoja ei saatavilla. 

 KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet  

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 

Olomuoto 

Väri 

Haju 

Hajukynn

ys pH 

 
Sulamispiste/sulamisalue 

Jäätymispiste 

Kiehumispiste/kiehumisalue 

Leimahduspiste 

Haihtumisnopeus Syttyvyys 

(kiinteät aineet, kaasut)  

Räjähdysraja 

Höyrynpain

e 

Höyryntihey

s 

Suhteelline

n tiheys 

Liukoisuus 

 
Jakautumiskerroin n-

oktanoli/vesi 

Itsesyttymislämpötila 

Hajoamislämpötila Viskositeetti 

Räjähtävyys Hapettavuus 

 

   jauhe  

harmaa 

 
 

 
Tila: veteen 

sekoitettuna Arvo: ~ 

11 

   Kommentit: Ei sovellettavissa  

Kommentit: Ei sovellettavissa 

   Kommentit: Ei sovellettavissa  

Kommentit: Ei sovellettavissa 

   Kommentit: Ei sovellettavissa  

Tuote ei ole syttyvä 

   Kommentit: Ei sovellettavissa  

Kommentit: Ei sovellettavissa 

   Kommentit: Ei sovellettavissa  

Arvo: 2 000 kg/m³ 

 
 

Kommentit: Ei sovellettavissa 

 
   Kommentit: Ei sovellettavissa  

Kommentit: Ei sovellettavissa 

   Kommentit: Ei sovellettavissa  

Ei sovellettavissa 

   Ei sovellettavissa  

9.2 Muut tiedot 
 

Muut fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 

Fysikaaliset ja 

kemialliset 

ominaisuudet 

 

Muita tietoja ei saatavilla. 

 

 KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus  

10.1 Reaktiivisuus 

Reaktiivisuus Sekoitettaessa veden kanssa tuote muuttuu emäksiseksi ja saa korkean pH-

arvon. 
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10.2 Kemiallinen 
stabiilisuus 

Stabiilisuus 

 

 
Tuote on stabiili, kun sitä käytetään toimittajan ohjeiden mukaisesti. 

 

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 

Vaarallisten reaktioiden 
mahdollisuus 

 

   Ei tunnettuja.  

 

10.4 Vältettävät olosuhteet 

Vältettävät olosuhteet 
 

Vältettävä kosteutta. 

 

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit 

Vältettävät materiaalit 

 

 

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet 

Vaaralliset hajoamistuotteet 
 

Ei tunnettuja. 

 

 KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot  

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 

Välitön 
myrkyllisyys 

 

   Kommentit: Tuotetta ei ole luokiteltu välittömästi myrkylliseksi.  

 

Muut terveysvaaroihin liittyvät tiedot 

Arvio seoksen välittömästä 

myrkyllisyydestä 

Ihosyövyttävyys/ärsytys, 

lisätietoja 

Hengitysteiden tai ihon 

herkistyminen 

Sukusolujen perimää 

vaurioittavat 

vaikutukset Syöpää 

aiheuttavat vaikutukset 

Lisääntymiselle 

vaaralliset vaikutukset 

Tuotetta ei ole luokiteltu herkistäväksi. 
 

 
Kommentit: Tuotetta ei ole luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi. 

 KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle  

12.1 Myrkyllisyys 

Myrkyllisyys 
vesieliöille Kommentit 

 

   Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi.  

 

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus 

Kuvaus pysyvyydestä ja 

hajoavuudesta 

Kommentit: Tuotetta ei ole luokiteltu sukusolujen perimää vaurioittavaksi. 

Tuotetta ei ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi. 

Kommentit: Tuotetta ei ole luokiteltu välittömästi myrkylliseksi. 

 
Tuotetta ei ole luokiteltu ärsyttäväksi tai syövyttäväksi. 

Vältettävä kosketusta veden kanssa, jos kyse ei ole tuotteen ohjeen 

mukaisesta käytöstä. 
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 Tuotteen odotetaan olevan hitaasti hajoava. 
 

12.3 Biokertyvyys 

Biokertyvyys 
 

Tietoja ei saatavilla. 
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12.4 Liikkuvuus 
maaperässä 

Liikkuvuus 

 

 
Tietoja ei saatavilla. 

 

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 

PBT-arviointi, tulokset 

 
 
 

 

12.6 Muut haitalliset vaikutukset 

Muut haitalliset 

vaikutukset / 

Huomautukset 

 

Kosketus veteen saa aikaan korkean pH-arvon, mikä voi olla haitallista 

vesieliöille. 

 

 KOHTA 13: Jätteiden käsittely  

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät 

Asianmukaiset jätteiden 

käsittelymenetelmät on 

eriteltävä 

 
 
 

 
EWC-
koodi 

EWC-koodi: 200115 Emäkset 

Luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi: 

Kyllä 

 

EWC-koodi: 101314 Betonijäte ja betoniliete 

Luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi: Ei 

 

 KOHTA 14: Kuljetustiedot  

Vaaralliset 
aineet 

 

Ei 

 

14.1 YK-numero 
 

14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 
 

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 
 

14.4 Pakkausryhmä 
 

14.5 Ympäristövaarat 
 

14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle 
 

14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 –sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön 
mukaisesti 

 

 KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot  

Kovettumaton materiaali luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, kun taas kovettunut 

materiaali käsitellään rakennusjätteenä. 

Jätteen käsittelyssä on käytettävä asianmukaista jätekoodia. On jätteen haltijan 

velvollisuus valita teollisuudenalan ja prosessin mukainen jätekoodi. 

Tuotteen ei arvioida saatavilla olevien tietojen perusteella sisältävän aineita, jotka 

täyttävät PBT-aineen (hitaasti hajoava / biokertyvä / myrkyllinen) tai vPvB-aineen 

(erittäin hitaasti hajoava / erittäin biokertyvä) luokituskriteerit asetuksen (EY) nro 

1907/ 2006 (REACH) liite XIII mukaisesti. 
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15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja 

ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö 

Kansalliset säännökset 

 
 

Lait ja asetukset 

Ruotsin lainsäädäntö: Avfallsförordningen SFS 2011:927 Hygieniska 

gränsvärden (AFS 2018:1) Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) 

   ECHA, European Chemicals Agency, https://echa.europa.eu/sv/home  

 

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi 
 

 KOHTA 16: Muut tiedot  

Toimittajan huomautukset 

Versio 

 

Tämä käyttöturvallisuustiedotteen versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. 

   1  


