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1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 
1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 

Kauppanimi NORMADUR KOVETE 
Tunnuskoodi --- 

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 
1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna 

Tuotteen kuvaus 
Maalaustyö 
polyuretaanimaali, kovete 

1.2.2 Toimialakoodi 25, 28, 30 
1.2.3 Käyttötarkoituskoodi 59; maalit, lakat ja vernissat 
1.2.4 Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen  
1.2.5 Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen  

 

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 
1.3.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja      Nor-Maali Oy 
1.3.2 Yhteystiedot  
 Katuosoite Vanhatie 20 
 Postinumero ja -toimipaikka 15240 Lahti 
 Puhelin 03-874 650 
 Telefax 03-874 6550 
 Sähköpostiosoite sds@nor-maali.fi tai myynti@nor-maali.fi  
 Y-tunnus 0148460-9 
1.3.3 Ulkomaisen valmistajan tiedot --- 

 

1.4 Hätäpuhelinnumero 

 
Myrkytystietokeskus (24 h/vrk): 09-471 977 (suora), 09-4711 (vaihde)  
Nor-Maali Oy, ktt laadinta (ma-pe klo: 08.00-16.00): 03-874 650 (vaihde) 

 
2. VAARAN YKSILÖINTI 

 

 

Xn: Haitallinen 
Syttyvää. Terveydelle haitallista hengitettynä. Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 
 

Sisältää isosyanaatteja. Noudata valmistajan antamia ohjeita. 
 
3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 
3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat 
3.1.1  CAS / EY-nro, 
rekisteröinti-nro 3.1.2 Aineosan nimi 3.1.3 Pitoisuus 3.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet 

ja muut tiedot aineosasta 

28182-81-2 / --- Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti, 
homopolymeeri; alifaattinen polyisosyanaatti 50-80 % Xi; R43 

108-65-6 / 203-603-9 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti 10-25 % R10; Xi; R36 
1330-20-7 /215-535-7 Ksyleeni, isomeerien seos 2,5-12,5 % R10; Xn; R20/21; Xi; R38 
100-41-4 / 202-849-4 Etyylibentseeni 1-2,5 % F; R11; Xn; R20 
822-06-0 / 212-485-8 Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti < 0,5 % T; R23; Xi; R36/37/38; R42/43 

R-lausekkeet on kirjoitettu sanalliseen muotoon kohdassa 16.1 
 
3.1.5 Aineesta tehty asetuksen liitteen 2 mukainen hakemus tai ilmoitus  
3.1.6 Vaaraton aine on ilmoitettu luottamuksellisena  
3.1.7 Muut tiedot --- 
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4. ENSIAPUTOIMENPITEET 
4.1 Erityiset ohjeet 

Tajuttomalle tai henkilölle, jolla on kouristuksia, ei saa koskaan antaa juomista eikä häntä saa oksennuttaa. 
4.2 Hengitys 

Liian suurelle liuotinpitoisuudelle altistunut henkilö siirretään raittiiseen ilmaan ja pidetään levossa ja lämpimänä.  
Jos hengitys on vaikeutunut, soita 112, aloita tarvittaessa elvytys ja toimita potilas lääkärinhoitoon. 

4.3 Iho 
Maalin sotkemat vaatteet riisutaan. Iho pestään vedellä ja saippualla, jonka jälkeen iho rasvataan. Suuret määrät maalia 
voi hätätapauksessa ennen pesua pyyhkiä liuottimeen kostetulla kankaalla ja pienet roiskeet puhdistusemulsiolla tai 
ruokaöljyllä. 

4.4 Roiskeet silmiin 
Silmiä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä n. 15 min ajan. Poistettava piilolinssit ensimmäisten  
1-2 minuutin huuhtelun jälkeen. Tarvittaessa lääkärinhoitoon. 

4.5 Nieleminen 
Juodaan vettä tai maitoa. Ei saa oksennuttaa. Mikäli on selvästi nielty tuotetta, otetaan yhteys lääkäriin. 

4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille 
Oireiden mukainen hoito. 

 
5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 
5.1 Sopivat sammutusaineet 

Käytetään jauhe-, vaahto- tai CO2-sammutusta. Pienet määrät voidaan sammuttaa myös tukahduttamalla. 
5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä 

Sammutukseen ei tule käyttää pelkkää vettä, koska vesi voi levittää palavan nesteen paloa. 
5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa 

Palossa muodostuu hajoamistuotteita sisältävää savua, jonka hengittämistä on vältettävä. (Hajoamistuotteita: 
hiilimonoksidia, hiilidioksidia, typen oksideja, isosyanaattihöyryjä sekä erittäin pieniä määriä syaanivetyä.) 

5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten 
Paineilmahengityslaite ja suojavaatetus. 

5.5 Muita ohjeita 
Tyhjennä vaara-alue ihmisistä ja estä alueelle pääsy. Siirrä säiliöt vaara-alueelta ja jäähdytä säiliöitä,  
joita ei voi siirtää turvallisesti.  

 
6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 
6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä 

Tupakointi, kipinöivät työt, hitsaus, tms. vahinkopaikan läheisyydellä keskeytetään välittömästi. Vältettävä liuotehöyryjen 
hengittämistä ja huolehdittava alueen tuuletuksesta. Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta (sammutuspukua, 
suojakäsineitä, kumisaappaita). 

6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä 
Eristä vaara-alue. Poista mahdolliset syttymislähteet. Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti.  
Patoa vuotanut maali ja estä sen pääsy viemäriin, vesistöön ja maaperään. 

6.3 Puhdistusohjeet 
Vuotanut neste imeytetään hiekkaan, turpeeseen tai muuhun imeytysaineeseen. Pienet määrät pyyhitään liuotepitoisella 
trasselilla tms. Jätteet kerätään ongelmajätteenä hävittämistä varten. Jäteastioita ei saa sulkea ilmatiiviisti (CO2 
kehittyminen!). Pidetään kosteana turvallisessa paikassa useamman vuorokauden ajan. Likaantunut alue pestään 
emäksisellä pesuliuoksella. 

6.4 Muita ohjeita: --- 
 
7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 
7.1 Käsittely 

Käsittely järjestetään siten, että ihokosketus tuotteeseen voidaan välttää. Tupakointi, avotulenteko, kipinöivät työt ja 
hitsaus käyttöpaikan lähistöllä on kielletty. Staattisen sähkön muodostumisen estämiseksi huolehditaan ruiskumaa-
lauslaitteiston, sekoitusastioiden, ym. maadoituksesta maadoitusjohtimin. Työpaikan lähistöllä tulee olla 
silmänhuuhtelupaikka. Estettävä työperäisen altistumisen raja-arvon (HPT-arvon) ylittyminen järjestämällä tehokas 
ilmanvaihtovaihto (kohdepoisto) sellaisten työkohteiden yhteyteen, joissa voi muodostua merkittäviä määriä 
isosyanaattisumua ja/tai höyryjä. Ilmavirtaus järjestettävä poispäin työntekijöistä. 

7.2 Varastointi 
Varastoidaan kuivassa, hyvin tuulettuvassa, viileässä paikassa, erossa sytytyslähteistä. Pakkaus pidetään tiiviisti 
suljettuna ja erillään elintarvikkeista. CO2-ylipaineen muodostuminen astioissa kosteuden vaikutuksesta  
(ks. myös kohta 10.2).  

7.3 Erityiset käyttötavat: --- 
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8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 
8.1 Altistumisen raja-arvot 
8.1.1 HTP-arvot 2009 (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 557/2009) 

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet: 8 h 15 min Huom! 
--- Isosyanaatit --- --- --- 0,035 mg/m3 NCO 

 CAS 1330-20-7 Ksyleeni 50 ppm 220 mg/m3 100 ppm 440 mg/m3 iho 
 CAS 100-41-4 Etyylibentseeni 50 ppm 220 mg/m3 200 ppm 880 mg/m3 iho 
 CAS 108-65-6 2-metoksi-1-metyylietyyliasetaatti 50 ppm 270 mg/m3 100 ppm 550 mg/m3 iho 
8.1.2 Muut raja-arvot 

--- 
8.1.3 Muissa maissa annettuja raja-arvoja 

useita 
8.1.4 DNEL:  --- 
8.1.5 PNEC:  --- 

 

8.2 Altistumisen ehkäiseminen 
8.2.1 Työperäisen altistumisen torjunta 

Henkilöiden, joilla esiintyy hengitysteiden yliherkkyyttä (astmaa, kroonista keuhkoputkentulehdusta sairastavat), tulisi 
välttää työskentelyä tämänkaltaisten tuotteiden parissa. Huolehdittava työpisteen riittävästä tuuletuksesta. Jos 
yleisilmanvaihto ei ole riittävä, järjestetään tehokas kohdepoisto tai jos mahdollista suoritetaan työ ruiskumaalauskaapissa 
tai vastaavassa tarkoitukseen suunnitellussa tilassa. 

8.2.1.1 Hengityksensuojaus 
Jos ilmanvaihto käyttöpaikalla on riittämätön, on käytettävä puoli- tai kokonaamaria varustettuna A-tyypin 
kaasunsuodattimella (ruskea), hionnassa P2 (IIb) -tyypin hiukkassuodattimella. Ruiskumaalauksessa käytettävä 
yhdistelmäsuodatinta AP. Yhtäjaksoisessa pitkäaikaisessa työssä suositellaan käytettäväksi moottorikäyttöistä 
puhallinsuojainta tai eristävää suojainta (raitisilma- tai paineilmahuppu tms.). 

8.2.1.2 Käsiensuojaus 
Pitkittyneessä tai useasti toistuvassa altistuksessa tulisi käyttää suojakäsineitä (materiaalivalintana: esim. butyylikumi, 
PVA tai neopreeni ). Suojavoiteenkäyttö on suositeltavaa. 

8.2.1.3 Silmiensuojaus 
Sivusuojalliset suojalasit tai kasvojensuojain. Työskentelytilan läheisyydessä tulisi olla silmänhuuhtelulaite. 

8.2.1.4 Ihonsuojaus 
Suojahaalarit, suojakengät sekä päähine. Työn jälkeen peseydytään huolellisesti. 

8.2.2 Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen 
Tuotteesta vapautuu VOC-yhdisteitä (=haihtuvia orgaanisia hiilivetyjä) 270 g/l kovetetta.  
Tarpeeton ohentaminen lisää VOC-päästöjä. 

 
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 
9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) 

Nestemäinen, väritön, viskoosi neste, jolla on voimakas haju (ksyleeni). 
9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot 
9.2.1 pH Ei relevantti tälle tuotteelle. 
9.2.2 Kiehumispiste/alue 145°C   
9.2.3 Leimahduspiste n. 38°C  DIN 53213 
9.2.5 Räjähdysominaisuudet 
9.2.5.1 Alempi räjähdysraja 1 til.%  (heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti) 
9.2.5.2 Ylempi räjähdysraja 10,8 til.% (heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti) 
9.2.6 Hapettavat ominaisuudet ---  
9.2.7 Höyrynpaine 10  hPa  (20°C) 
9.2.8 Suhteellinen tiheys n. 1,1 kg/l  
9.2.9 Liukoisuus 
9.2.9.1 Vesiliukoisuus Sekoittumaton.  
9.2.10 Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/vesi Valmiste: ei tietoa saatavilla. 
9.2.11 Viskositeetti ---  
9.2.12 Höyryn tiheys --- (ilma=1) 
9.2.13 Haihtumisnopeus --- (n-butyyliasetaatti=1) 
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9.3 Muut tiedot            --- 
 
10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 
10.1 Vältettävät olosuhteet 

Mikäli tuotetta ohennetaan, on muistettava, että liuotehöyryt voivat suljetussa tai huonosti tuulettuvassa tilassa muodostaa 
ilman kanssa räjähtävän seoksen. 

10.2 Vältettävät materiaalit 
Reagoi lämpöä kehittäen amiinien ja alkoholien kanssa. Reagoi hitaasti veden kanssa kehittäen hiilidioksidia. Reaktio 
aiheuttaa paineen kohoamisen suljetuissa astioissa; astioiden repeytymisvaara. 

10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet 
Asianmukaisesti käsiteltäessä ja varastoitaessa ei muodostu vaarallisia hajoamistuotteita.  
Palaessa ja korkeassa lämpötilassa vapautuu haitallisia hajoamistuotteita. 

 
11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 
11.1 Välitön myrkyllisyys 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri

LC50 = 390 mg/m3, rotta naaras, 4 h, hengitettynä, menetelmä OECD TG 403 

:  
LD50 = > 5000 mg/kg, rotta, suun kautta 
LC50 = 543 mg/m3, rotta uros, 4 h, hengitettynä, menetelmä OECD TG 403 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti

LD50 = 599 mg/kg, kani, ihon kautta 

:  
LD50 = 746 mg/kg, rotta, suun kautta 

LC50 = 0,124 mg/l, rotta, 4 h, hengitettynä (kylläisen 1,6-HDI-höyryn pitoisuus 25ºCssa 0,095 mg/l 
11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys 

Primäärinen ihoärsytys (kani, menetelmä OECD Guideline for Testing of Chemicals No. 404): 
Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri: lievästi ärsyttävä 
Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti: voimakkaasti ärsyttävä 
Primäärinen limakalvoärsytys (kani, menetelmä OECD TG 405): 
Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri: lievästi ärsyttävä 
Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti: voimakkaasti ärsyttävä 

11.3 Herkistyminen: 
Sisältää heksametyleeni-1,6-di-isosyanaattia; voi aiheuttaa allergisen reaktion. 
Ylialtistumisen seurauksena – erityisesti ruiskutettaessa isosyanaattipitoisia maaleja käyttämättä suoja-varusteita – voi 
esiintyä pitoisuudesta riippuvia ärsytysoireita silmissä, nenässä, nielussa ja hengitysteissä. Oireiden viivästynyt 
esiintyminen sekä hengitysteiden herkistymisen kehittyminen (hengenahdistus, yskä, astma) mahdollista. Isosyanaateille 
herkistyneet henkilöt voivat saada oireita jo hyvin alhaisista, työhygieeniset raja-arvot alittavista pitoisuuksista lähtien.  
Eläinkokeet ja muut tutkimukset ovat antaneet viitteitä siitä, että ihokosketus di-isosyanaattien kanssa voi olla syynä 
isosyanaattiherkistymisiin ja hengitystiereaktioihin. 

11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys 
Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri: Subakuutti myrkyllisyys hengitysteitse, rotta: Testipitoisuudet 4,3; 
14,7 ja 89,8 mg aerosolia/m3, altistusaika 3 viikkoa (6 h/vrk, 5 vrk/viikko) OECD 413 4,3 mg/m3 pitoisuus, jolla ei todettu 
vaikutusta (NOEL), 14,7 mg/m3 keuhkojen painon kohoaminen, 89,8 mg/m3 tulehdusmuutoksia hengitysteissä. 
Hengitysteitä lukuun ottamatta ei viitteitä muista elinvaurioista. 

11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin 
Pitempiaikainen ihokosketus voi vaikuttaa parkitsevasti ja aiheuttaa ärsytystä. 

11.6 Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot: --- 
 
12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 
12.1 Ekotoksisuus 
12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille 

Valmistetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi.  
Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri: 
LC50 = > 100 mg/l, 96 h, kala (Brachydanio rerio = seeprakala), OECD TG 203 
EC50 = > 100 mg/l, 48 h, vesikirppu (Daphnia magna), OECD TG 202 
IC50 = > 100 mg/l, 72 h, levä (Scenedesmus subspicatus), OECD TG 201 
Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti: 
LC50 = > 82,8 mg/l, 96 h, kala (Brachydanio rerio = seeprakala), OECD TG 203 
EC50 = > 89,1 mg/l, 48 h, vesikirppu (Daphnia magna), OECD TG 202 
IC50 = > 77,4 mg/l, 72 h, levä (Scenedesmus subspicatus), OECD TG 201 
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12.1.2 Myrkyllisyys muille eliöille 

Välitön myrkyllisyys bakteereille (aktiiviliete, 3 h, menetelmä OECD Guideline for Testing of Chemicals No. 209): 
Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri: EC50 = > 1000 mg/l 
Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti: EC50 = 842 mg/l 

12.2 Kulkeutuvuus 
--- 

12.3 Pysyvyys ja hajoavuus 
12.3.1 Biologinen hajoavuus 

Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti homopolymeeri: 0 % 28 d, ts. ei helposti hajoava, menetelmä OECD Guideline for 
Testing of Chemicals No. 301 C. 
 Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti: 42 % 28 d, ts. ei helposti hajoava, menetelmä OECD 301 F. 

12.3.2 Kemiallinen hajoavuus: --- 
12.4 Biokertyvyys: --- 
12.5 PBT-arvioinnin tulokset: --- 
12.6 Muut haitalliset vaikutukset 

Maalituotteita tulee aina käsitellä huolellisesti, eikä niitä saa päästää maaperään, viemäriin tai vesistöön. Kovete 
muodostaa veden kanssa veden rajapintaan kiinteän, liukenemattoman reaktiotuotteen (polyurea), jolla on korkea 
sulamispiste. Reaktiossa vapautuu hiilidioksidia. Aiemmat kokemukset osoittavat, että polyurea on inertti eikä hajoa. 

 
13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 
 Hävitettävä tuote: 

Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Nestemäinen jäte 
tulee toimittaa ongelmajätteiden keräilypisteeseen tai muualle vastaavaan paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. 
Jätelainsäädännön mukainen EWC-jätekoodi: 
esim. EWC 08 01 11 (maali- ja lakkajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita). 
Pakkausjäte: 
Huolellisesti tyhjennetyt kuivat purkit, joihin on tehty reikä pohjaan, tulee pyrkiä toimittamaan maalipurkeille tarkoitettuun 
erilliskeräyspisteeseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa kunnalliselle kaatopaikalle. Tarkemmat tiedot kunnallisilta 
jätehuoltoviranomaisilta tai maalin toimittajalta. Tietoa kierrätysmahdollisuuksista myös Mepak-Kierrätys Oy:stä (Puh. (09) 
6162 3210) tai Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:stä (Puh. neuvonta (09) 6162 3500). 

 
14. KULJETUSTIEDOT 
14.1 UN-numero 1263 14.2 Pakkausryhmä III 
 
14.3 Maakuljetukset 14.3.1 ADR/RID-luokka 3 
 14.3.2 Vaaran tunnusnumero 30 

14.3.3 Rahtikirjan muk. nimitys UN 1263, MAALI, 3 III 
14.3.4 Muita tietoja: 

 
14.4 Merikuljetukset 14.4.1 IMDG-luokka 3 
 14.4.2 Oikea tekninen nimi PAINT 

14.4.3 Muita tietoja EmS --- 
 Marine pollutant No 

 
14.5 Ilmakuljetukset 14.5.1 ICAO/IATA-luokka 3 
 14.5.2 Oikea tekninen nimi PAINT 

14.5.3 Muita tietoja --- 
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15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 

Luokitus perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksiin vaarallisten kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen 
tekemisestä (807/2001) sekä vaarallisten aineiden luettelosta (509/2005). 

15.1 Varoitusetiketin tietoja 
15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi 

   

Xn 
Haitallinen / Hälsoskadlig 

 
 

 

15.1.2 Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet 
Ksyleeni, alifaattinen polysiosyanaatti (vapaa HDI < 0,5 %) / Xylen, alifatisk polyisosyanat (fri HDI < 0,3 %) 

15.1.3 R-lausekkeet 
 R10 Syttyvää / Brandfarligt 
 R20 Terveydelle haitallista hengitettynä. / Farligt vid inandning. 
 R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. / Kan ge allergi vid hudkontakt. 
15.1.4 S-lausekkeet 
 S23 Vältettävä ruiskusumun hengittämistä. / Undvik inandning av sprutdimma. 
 S24/25 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. / Undvik kontakt med huden och ögonen. 
 S37 Käytettävä sopivia suojakäsineitä. / Använd lämpliga skyddshandskar. 
 S51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. / Sörj för god ventilation. 
15.1.5 Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset:  

Sisältää isosyanaatteja. Noudata käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita. / 
Innehåller isocyanater. Se information från varuinformationsblad. 

15.1.6 Kemikaaliturvallisuusarviointi tehty seuraaville aineille/valmisteille:  --- 
15.2 Kansalliset määräykset:  --- 

 
16. MUUT TIEDOT 
16.1 Luettelo kemikaalia koskevista R-lausekkeista 
 R10 Syttyvää. 
 R11 Helposti syttyvää. 
 R20 Terveydelle haitallista hengitettynä. 
 20/21 Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle. 
 R23 Myrkyllistä hengitettynä. 
 R36 Ärsyttää silmiä 
 R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. 
 R38 Ärsyttää ihoa. 
 R42/43 Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 
 R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 
16.2 Koulutusohjeet: 

Tarkemmat käyttöohjeet löytyvät tuotteen tuoteselosteesta ja etiketistä. 
16.3 Käyttörajoitukset 

CEPE:n tiedotus isosyanaattipitoisia maaleja käsitteleville: 
Käyttövalmiit maalit, jotka sisältävät isosyanaatteja, voivat erityisesti ärsyttää hengitysteiden limakalvoja sekä laukaista 
yliherkkyysreaktioita. Höyryjen/ruiskutussumun hengittäminen voi aiheuttaa herkistymistä. Isosyanaattipitoisia maaleja 
käsiteltäessä on noudatettava samoja turvallisuusohjeita kuin liuotinpitoisia maaleja käsiteltäessä. Erityisesti huomioitava, 
että höyryjä/ruiskutussumua ei saa joutua hengitysilmaan. Allergiaa tai astmaa sairastavien tai henkilöiden, joilla on 
taipumus hengitysteiden sairauksiin, ei tulisi työskennellä isosyanaattipitoisten maalien parissa. 

16.4 Lisätiedot 
Nor-Maali Oy, puh. 03-874 650, sds@nor-maali.fi 

16.5 Tiedotteen laatimisessa käytetyt tietolähteet 
Tiedote on laadittu Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksen 1907/2006/EY, Artiklan 31 ja Liitteen 2, sekä  
Suomen Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen kemikaaleja koskevien tietojen toimittamisesta (553/2008) mukaisesti. 

16.6 Lisäykset, poistot ja muutokset 
Kohdat: 1.2.2, 1.3.2, 1.4, 2, 3, 4.2., 8.1.1, 11, 12, 14  
 ja 16 
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