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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
· 1.1 Tuotetunniste
· Kauppanimike: Zippo Lighter Fluid
· 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· Aineen / valmisteen käyttö Polttoaine
· 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
· Valmistaja/toimittaja:
Zippo Manufacturing Company
33 Barbour Street
Bradford, PA 16701 USA
Phone: 814-368-2700
· 1.4 Hätäpuhelinnumero:
ChemTel Inc.
(800)255-3924, (813)248-0585

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti
· 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
· Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
GHS02 liekki
Flam. Liq. 2 H225 Helposti syttyvä neste ja höyry.
GHS08 terveysvaara
Asp. Tox. 1 H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
· Luokitus direktiivin 67/548/ETY tai direktiivin 1999/45/EY mukaisesti
Xn; Haitallinen
R65:

Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
F; Helposti syttyvä

R11: Helposti syttyvää.
· Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista:
The classification as a carcinogen or mutagen need not apply if it can be shown that the substance contains less than 0,1 % w/
w benzene (CAS No 71-43-2 / EINECS No 200-753-7). This product contains less than 0.1% benzene by weight and is not
classified as carcinogenic.
Tuote on Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaisen merkintävelvollisuuden alainen direktiivin "Yleinen luokitusdirektiivi EU:n
valmisteille" viimeksi korjatun version mukaisesti.
· Luokitusjärjestelmä:
Luokitus vastaa voimassaolevaa EU-listaa, sitä on kuitenkin täydennetty ammattikirjallisuudesta ja yrityksiltä saaduilla tiedoilla.
The classification is in accordance with the latest editions of international substances lists, and is supplemented by information
from technical literature and by information provided by the company.
· 2.2 Merkinnät
· EU-direktiivien mukainen merkintä: Tuote on luokiteltu ja merkitty EY-direktiivien/GesStoffV-määräysten mukaisesti.
· Tuotteen tunnuskirjain ja vaaramerkintä:
Xn Haitallinen
F Helposti syttyvä
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· Vaaran määräävät komponentit etiketeissä:
Tisleet (maaöljy), kevyen tisleen vetykäsittelyprosessi, matalalla kiehuvat
Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt
· R-säännökset:
11 Helposti syttyvää.
65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
· S-säännökset:
2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
23 Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).
24 Varottava kemikaalin joutumista iholle.
62 Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai
etiketti.
· Vaaraselostus:
· 2.3 Muut vaarat
· PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
· PBT: Ei voida käyttää.
· vPvB: Ei voida käyttää.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
· 3.2 Seokset
· Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisäaineita.
· Sisältää vaarallisia aineita:
CAS: 68410-97-9
Tisleet (maaöljy), kevyen tisleen vetykäsittelyprosessi, matalalla kiehuvat
50-100%
EINECS: 270-093-2
Xn R65
Carc. Cat. 2, Muta. Cat. 2
Asp. Tox. 1, H304
CAS: 64742-49-0
Teollisuusbensiini (maaöljy), vetykäsitelty kevyt
25-50%
EINECS: 265-151-9
Xn R65
Asp. Tox. 1, H304
· Lisätietoja:
The classification as a carcinogen or mutagen need not apply if it can be shown that the substance contains less than 0,1 % w/
w benzene (CAS No 71-43-2 / EINECS No 200-753-7). This product contains less than 0.1% benzene by weight and is not
classified as carcinogenic.
Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
· 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
· Yleisohjeet: Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi.
· Hengitettyä:
Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessä pyydettävä lääkärin apua.
Tajuton pidettävä ja kuljetettava kyljellään.
· Ihokosketuksessa:
Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
Aine ei yleensä ärsytä ihoa.
Käännyttävä lääkärin puoleen, mikäli iho on jatkuvasti ärsyyntynyt.
· Aineen päästyä silmiin:
Suojataan loukkaantumaton silmä.
Remove contact lenses if worn.
Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestäessä käännytään lääkärin puoleen.
· Nieltyä:
Huuhdotaan suu ja juotetaan runsaasti vettä.
Ei pakoteta oksentamaan, saatettava heti lääkärin hoitoon.
Oksentava selällään makaava potilas käännetään kyljelleen.
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· 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Hengitysvaikeuksia
Yskää
Huimausta
· Vaarat
Keuhkoödeemavaara
Hengityshäiriövaara
Alkoholin nauttiminen voi pahentaa oireita
· 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Henkilölle, joka on niellyt ainetta suoritetaan vatsan huuhtelu ja annetaan hiilitabletteja.
Jos henkilö on niellyt ainetta tai oksentanut, on olemassa vaara, että ainetta pääsee tunkeutumaan keuhkoihin.
Valvottava verenkiertoa, tarvittaessa shokkihoitoa.
Tarkkailtava jälkeenpäin keuhkokuume- ja keuhkoödeemavaaraa.
Annettava tarvittaessa happea.

(jatkuu sivulla 2)

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
· 5.1 Sammutusaineet
· Sopivat sammutusaineet:
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja kestävällä vaahdolla.
· Turvallisuussyistä sopimattomat sammutusaineet: Täysi vesisuihku
· 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalossa voi vapautua:
Hiilimonoksidia (CO)
Määrätynlaisissa tulipaloissa muiden myrkyllisten ainehiukkasten esiintyminen voi olla mahdollista.
Korkea höyrypaine aiheuttaa astioiden halkeamisvaaran lämpötilan kohotessa.
· 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
· Erikoinen suojavarustus:
Käytettävä ulkoilmasta riippumatonta hengityssuojainta.
Käytettävä täyssuojapukua.
· Lisätiedot Cool endangered receptacles with water fog or haze.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
· 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa
Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.
Kuormasta vuotanut aine aiheuttaa liukastumisvaaran
Eristettävä sytytyslähteistä
Suoritettava toimenpiteet sähköstaattista latausta vastaan.
· 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Estettävä pääsy viemäreihin/pintavesiin/pohjaveteen.
· 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet:
Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Otetaan talteen tai viedään hävitettäväksi sopivissa astioissa.
Saastunut aine on jätteenä hävitettävä kohdan 13 mukaisesti.
· 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi
· 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
Huolehdittava hyvästä tuuletuksesta/imusta työpaikalla.
Vältettävä aerosolin muodostusta.
Säiliöt on pidettävä suljettuina.
· Palo- ja räjähdyssuojaohjeet:
Suoritettava toimenpiteet sähköstaattista latausta vastaan.
Vältettävä iskuja ja hankautumista.
Tyhjennetyissä astioissa voi muodostua syttyviä seoksia.
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· 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
· Varastointi:
· Varastotiloille ja säiliöille asetettavat vaatimukset:
Säilytettävä viileässä paikassa.
Saadaan käyttää ainoastaan astioita, jotka on hyväksytty tälle aineelle/tuotteelle.
· Yhteisvarastointiohjeet:
Varastoitava erillään hapettavista aineista.
Varastoitava erillään elintarvikkeista.
· Lisätietoja varastointiehtoihin:
Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viileässä ja kuivassa paikassa.
Suojattava kuumuudelta ja välittömältä auringonpaisteelta.
· 7.3 Erityinen loppukäyttö Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
· Lisäohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
· 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
· Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
Tuote ei sisällä merkityksellisiä määriä aineita työpaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla.
· DNEL-arvot Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· PNEC-arvot Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· Lisäohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin.
· 8.2 Altistumisen ehkäiseminen
· Henkilökohtainen suojavarustus:
· Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Kädet on pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.
· Hengityssuoja:
Lyhytaikaisessa tai vähäisessä altistuksessa hengityssuojasuodin; intensiivisessä tai pitempiaikaisessa rasituksessa
ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain.
· Käsisuojus:
Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävää ja läpäisemätöntä.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakäsinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle / kemikaalisekoitteelle ei
voida antaa.
Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja kuluminen.
· Käsinemateriaali
Ei tarpeen.
Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri
valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakäsinemateriaalin kestävyys ole ennalta arvioitavissa
vaan pitää tarkistaa ennen käyttöä.
· Käsinemateriaalin läpäisyaika Tarkka läpäisyaika on selvitettävä suojakäsinevalmistajalta ja sitä on noudatettava.
· Silmäsuojus:
Suojalasit
· Kehosuojus: Ei tarvita.
· Ympäristövalotuksen rajoitus ja valvonta Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· Riskinhallintatoimenpiteet
See Section 7 for additional information.
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

(jatkuu sivulla 5)

Sivu: 5/7

Käyttöturvallisuustiedote

1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspäivämäärä 27.03.2013

Tarkistus: 27.03.2013

Kauppanimike: Zippo Lighter Fluid
(jatkuu sivulla 4)

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
· 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
· Yleiset ohjeet
· Olomuoto:
Muoto:
Neste
Väri:
Tuotenimikkeen mukainen
· Haju:
Rikkimäinen
· Hajukynnys:
Ei määrätty.
· pH-arvo:

Ei määrätty.

· Tilanmuutos
Sulamispiste/sulamisalue:
Kiehumispiste/kiehumisalue:

Ei määrätty.
>38 °C

· Leimahduspiste:

-7 °C

· Syttyvyys (kiinteä, kaasumainen):

Ei voida käyttää.

· Syttymislämpötila:
Hajaantumislämpötila:

Ei määrätty.

· Itsesyttyvyys:

Tuote ei ole itsestään syttyvä.

· Räjähdysvaara:

Tuote ei ole räjähdysvaarallinen, kuitenkin räjähdysvaarallisten höyry-/ilmaseosten
muodostuminen mahdollista.

· Räjähdysrajat:
Alempi:
Ylempi:

Ei määrätty.
Ei määrätty.

· Höyrypaine:

Ei määrätty.

· Tiheys 20 °C lämpötilassa:
0,7132 g/cm³
· Suhteellinen tiheys
Ei määrätty.
· Höyryn tiheys
Ei määrätty.
· Höyrystymisnopeus 20 °C lämpötilassa > 1 (agua - 1,0)
· Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen:

Täydellisesti sekoittuva.

· Jakaantumiskerroin (-oktanoli/vesi):

Ei määrätty.

· Viskositeetti:
Dynaaminen:
Kinemaattinen:
· 9.2 Muut tiedot

Ei määrätty.
Ei määrätty.
Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
· 10.1 Reaktiivisuus
· 10.2 Kemiallinen stabiilisuus
· Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet: Ei hajaantumista määräystenmukaisessa käytössä.
· 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Muodostaa räjähtäviä kaasuseoksia ilman kanssa.
Voi reagoida voimakkaasti happipitoisten (paloa edistävien) aineiden kanssa. Räjähdysvaara.
Syttyvien höyry-ilma-seosten muodostuminen voi olla mahdollista säilytettäessä suurastioissa ja yli huonelämpötilan.
· 10.4 Vältettävät olosuhteet
Eristettävä sytytyslähteistä - tupakanpoltto kielletty.
Varastoitava erillään hapettavista aineista.
· 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
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· 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
· 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
· Akuutti myrkyllisyys:
· Ensisijainen ärsyttävä vaikutus:
· iholla: Ei ärsyttävää vaikutusta.
· silmiin: Ei ärsyttävää vaikutusta.
· Herkistymistä: Tiedossa ei ole stabiloivaa vaikutusta.
· Toksikologisia lisätietoja:
Höyryt vaikuttavat puuduttavasti.
Tuote voi aiheuttaa EY:n yleisten luokitusdirektiivien mukaisesti valmisteissa seuraavat vaarat:
Haitallinen
Väkevien höyryjen hengittäminen sekä nauttiminen suun kautta aiheuttaa narkoottisen tilan ja päänsärkyä, huimausta jne.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
· 12.1 Myrkyllisyys
· Vesimyrkyllisyys: Aine on vaarallista ympäristölle.
· 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus ei helposti biologisesti hajoava
· 12.3 Biokertyvyys Voi rikastua organismeissa.
· 12.4 Liikkuvuus maaperässä Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
· Ekologisia lisätietoja:
· Yleisohjeita:
Lausunto johdettiin yksittäiskomponenttien ominaisuuksista.
Vesistövaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievästi vesistöä vaarantava
Lausunto johdettiin tuotteista, joilla on samanlainen rakenne ja koostumus.
Eliminoitavuudesta/hajoamisesta ja biokerääntymispotentiaalista saatavilla olevien tietojen perusteella pitkäaikainen
ympäristöhaitta on epätodennäköinen
· 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
· PBT: Ei voida käyttää.
· vPvB: Ei voida käyttää.
· 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
· 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
· Suositus:
Voidaan tarvittavat tekniset määräykset huomioiden polttaa yhdessä talousjätteiden kanssa, kun sitä ennen on kysytty neuvoa
jätehuollosta ja asianomaiselta virastolta.
· Puhdistamattomat pakkaukset:
· Suositus: Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.
· Suositeltava puhdistusaine: Vesi, johon tarvittaessa lisätään puhdistusaineita.

KOHTA 14: Kuljetustiedot
· 14.1 UN-numero
· ADR, IMDG, IATA
· 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
· ADR
· IMDG, IATA

UN1268
1268 PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.
PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.

(jatkuu sivulla 7)
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· 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
· ADR

· luokka
· Lipuke

3 (F1) Palavat nesteet
3

· IMDG, IATA

· Class
3 Flammable liquids.
· Label
3
· 14.4 Pakkausryhmä
· ADR, IMDG, IATA
II
· 14.5 Ympäristövaarat:
· Marine pollutant:
Ei
· 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle
Varoitus: Palavat nesteet
· Kemler-luku:
33
· EMS-numero:
F-E,S-E
· 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II
liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti
Ei voida käyttää.
· Kuljetus/lisätietoja:
· ADR
· Rajoitetut määrät (LQ)
· Kuljetuskategoria
· Tunnelirajoituskoodi:
· UN "Model Regulation":

1L
2
D/E
UN1268, ÖLJYTISLEET, N.O.S., 3, II

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot
· 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot
Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä
aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta.
· Asiaankuuluvat lausekkeet
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
· Lyhenteet ja lyhytnimet:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
NFPA: National Fire Protection Association (USA)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

