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KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 
Du Pont Danmark ApS 

Asetuksen (EU) nro 2015/830 mukainen käyttöturvallisuustiedote 

Kauppanimi: Zorvec Enicade(R) Muutettu viimeksi: 2021/03/10 
Versio: 0.0 

Viimeinen toimituspäivä: - 
Päiväys: 2021/03/22 

Du Pont Danmark ApS pyytää lukemaan koko käyttöturvallisuustiedotteen, koska julkaisussa on tärkeää 
tietoa. Tämä käyttöturvallisuustiedote tarjoaa käyttäjille ihmisten terveyteen, työpaikan turvallisuuteen, 
ympäristönsuojeluun ja hätätilanteisiin liittyviä tietoja. Tuotteen käyttäjien ja ruiskuttajien tulee ensisijaisesti 
lukea tuotteen pakkaukseen kiinnitettyä käyttöohjetta. 
 

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 

1.1 Tuotetunniste 
Kauppanimi: Zorvec Enicade(R) 
 
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 
Tunnistetut käyttötavat: Sienihävite  Sienihävite   
 
1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 
YRITYKSEN TUNNISTE 
Du Pont Danmark ApS 
Langebrogade 1 
DK - 1411 Kööpenhamina K 
TANSKA 
 
Asiakkaan informaationumero : +45 45 28 08 00 
Sähköpostiosoite : SDS@corteva.com 

 
Corteva Agriscience Finland OY 
Teknobulevardi 3-5 
FI-01530 Vantaa 
www.corteva.fi 
 
1.4 HÄTÄPUHELINNUMERO 
24 tunnin kontakti hätätilanteissa : +358 52 10 62 10 

Myrkytystietokeskus 24/7 : 0800147111 / (puhelut ovat ilmaisia) : +358 9 471 977:  
 

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 

2.1 Aineen tai seoksen luokitus 
 
Asetuksen (EY) nro 1272/2008 mukainen luokitus: 
Ihon herkistyminen - Luokka 1 - H317 
Pitkäaikainen (krooninen) vaara vesiympäristölle - Luokka 2 - H411 
Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. 
 
2.2 Merkinnät 
 
Merkinnät asetuksen (EY) nro 1272/2008  [CLP/GHS] mukaan: 
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Varoitusmerkit 
 

 
Huomiosana: VAROITUS 
 
Vaaralausekkeet 
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 
 
Turvalausekkeet 
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. 
P261 Vältä suihkeen hengittämistä. 
P280 Käytä suojakäsineitä. 
P302 + P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. 
P333 + P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. 
P391 Valumat on kerättävä. 
P501 Hävitä astiat jätteenkäsittelylaitoksessa paikallisen ja kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti. 
SP 1 Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella. (Älä puhdista levityslaitteita 

pintaveden lähettyvillä. / Vältä saastumista piha- ja maantieojien kautta.). 
 
Lisätiedot
EUH 401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen 

välttämiseksi. 
EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. 
Seuraava prosenttiosuus seoksesta koostuu vähintään yhdestä aineosasta, jonka välitöntä myrkyllisyyttä 
suun kautta ei tunneta: 15,7758 % 
Seuraava prosenttiosuus seoksesta koostuu vähintään yhdestä aineosasta, jonka välitöntä myrkyllisyyttä 
iholle ei tunneta: 15,7758 % 
Seuraava prosenttiosuus seoksesta koostuu vähintään yhdestä aineosasta, jonka välitöntä myrkyllisyyttä 
hengittämällä ei tunneta: 15,7758 % 
Prosenttiosuus seoksesta, joka sisältää ainetta (aineita) joilla on tuntemattomia vaaroja vesiympäristölle: 
15,7758 % 
 
2.3 Muut vaarat 
Tietoja ei ole käytettävissä 
 

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 

 
3.2 Seokset 
 
Tämä tuote on seos. 
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CASRN /  
EY-Nro. /  

INDEX-Nro. 

REACH-
rekisteröintinumer

o 
Pitoisuus Komponentti 

Luokitus: 
ASETUS (EY) N:o 
1272/2008 

 

CASRN 
1003318-67-9 

EY-Nro. 
 – 

INDEX-Nro. 
 –  

_ >= 10,0 - < 20,0 % Oxathiapiprolin Aquatic Acute - 1 - H400 
Aquatic Chronic - 1 - H410 
 

Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. 
 
 
 
 

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 
Erityiset ohjeet:  
Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta.   
 
Hengitys: Siirrettävä raittiiseen ilmaan.  Hakeuduttava lääkärin hoitoon huomattavan altistuksen jälkeen.  
Tekohengitys ja/tai happikaasu saattavat olla tarpeellisia.   
 
Hengitys: Siirrettävä raittiiseen ilmaan.  Tekohengitys ja/tai happikaasu saattavat olla tarpeellisia.  Soitettava 
Myrkytystietokeskukseen tai lääkärillehoitoa koskevien ohjeiden saamiseksi.   
 
Ihokosketus: Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi.  Huuhtele välittömästi saippualla ja runsaalla 
vedellä.  Mikäli esiintyy ihon ärsytystä tai allergisia reaktioita on käytävä lääkärissä.  Pese saastuneet 
vaatteet ennen uudelleenkäyttöä.   
 
Roiskeet silmiin: Poistettava mahdolliset piilolasit, mikäli se onnistuu vaivatta.  Silmää pidetään avoinna ja 
sitä huudellaan hitaasti ja varovasti vedellä 15 - 20 minuuttia.  Yhteydenotto erikoislääkäriin, mikäli silmien 
ärsytys jatkuu.   
 
Nieleminen: Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.  Ei saa oksennuttaa ilman 
lääkärin suostumusta.  Mikäli potilas on tajuissaan:  Suu huuhdellaan vedellä.  Juotava 1 tai 2 lasillista vettä.   
 
4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet:  
Ihmisten myrkytystapauksia tai myrkytyskokeiden oireita ei tunneta.   
 
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 
Tietoja lääkärille: Hoito oireiden mukaan.   
 

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 

5.1 Sammutusaineet 
Soveltuvat sammutusaineet:   Vesisuihku  Alkoholia kestävä vaahto  Hiilidioksidi (CO2)   
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Soveltumattomat sammutusaineet: Ei saa käyttää suoraan kohdistettua vesisuihkua.  Suuritehoinen 
paloruisku     
 
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 
Vaaralliset palamistuotteet: Tietoja ei ole käytettävissä 
 
Epätavalliset palo- ja räjähdysvaarat: Altistuminen palamistuotteille voi olla terveydelle vaarallista.  Höyryt 
muodostavat ilman kanssa räjähtäviä seoksia.  Sammutusvesien ei saa antaa päästä viemäreihin tai 
vesistöihin.  Liekin takaisinlyönti on mahdollinen huomattavalta etäisyydeltä.   
 
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet 
Sammutusmenettelyt: Käytä vesisuihkua viilentämään tulen vahingoittamia säiliöitä ja tulen altistamia 
alueita kunnes tuli on sammunut ja uudelleensyttymisvaara on ohi.  Älä käytä suuritehoista paloruiskua, 
koska se voi hajoittaa ja levittää tulipaloa.  Käytettävä vesisuihkua tiiviisti suljettujen astioiden jäähdytykseen.  
Saastunut sammutusvesi on kerättävä erilleen eikä sitä saa laskea viemäriin.  Tulipalon jäännöksien ja 
saastuneen sammutusveden jatkokäsittely on hoidettava paikallisten viranomaisten määräysten mukaan.     
  Vie vahingoittumattomat säiliöt pois paloalueelta, jos se on turvallista.  Evakuoi alue.  Käytä ympäristöön 
sopivia sammutusmenetelmiä.  Vesisuihkua voidaan käyttää avaamattomien säiliöiden jäähdyttämiseen.   
 
Erityiset palomiesten suojavarusteet: Mikäli tarpeellista käytettävä paineilmalaitteita tulipalon 
sammutuksessa.  Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta.   
 

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa: Käytettävä asianmukaista 
turvalaitteistoa. Katso lisätietoja kohdasta 8 Altistumisen ehkäiseminen / Henkilökohtaiset suojaimet.   
 
6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Jos tuote likaa jokia ja järviä tai viemäreitä, on ilmoitettava 
vastaaville viranomaisille.  Vältettävä päästämistä ympäristöön.  Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista 
tehdä niin.  Estettävä leviäminen laajalle alueelle (esim. patoamalla tai öljypuomien avulla).  Saastunut 
pesuvesi on kerättävä talteen ja hävitettävä.  Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava 
paikallisille viranomaisille.  Estettävä tuotteen pääsy maaperään, ojiin, vesistöihin ja/ tai pohjaveteen. Katso 
kohta 12, Tiedot Kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle.   
 
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: Puhdista vuodon aiheuttamat 
jäänteet sopivalla imukykyisellä aineella.  Tämän aineen päästöjä ja hävittämistä saattavat koskea paikalliset 
ja kansalliset säännökset. Sama koskee aineita ja kohteita, joissa ainetta käytetään päästöjen 
puhdistamiseen.  Laadi suuria vuotoja varten suojapato tai muu asianmukainen este, jotta aine ei pääse 
leviämään. Jos padottua ainetta ei voi pumpata, 
  Talteen otettua materiaalia tulisi säilyttää ilmatussa astiassa. Ilmanvaihtoaukon tulee estää veden pääsy 
astiaan, sillä se saattaisi aiheuttaa lisäreaktion vuotaneen materiaalin kanssa, mikä saattaisi johtaa astian 
ylipaineistukseen.  Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten.  Kuivataan 
absorboivalla aineella (esim. riepu).  Käytä kipinöimättömiä välineitä.  Tuki vuoto, kerää se palamattomaan 
imeytysaineeseen (esim. hiekka, multa, piimaa, vermikuliitti) ja siirrä se astiaan hävitettäväksi paikallisten ja 
kansallisten säännösten mukaisesti (katso kohta 13).  Kaasut/höyryt/sumut hajotetaan suihkuttamalla vettä.  
Katso lisätietoja kohdasta 13, Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat.   
 
6.4 Viittaukset muihin kohtiin:  
Katso kohdat: 7, 8, 11, 12 ja 13.   
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KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet: Vältettävä aerosolin muodostumista.  Järjestettävä 
riittävä ilmanvaihto ja/tai imu työtiloihin.  Ei saa hengittää höyryjä/pölyä.  Käsiteltävä hyvän työhygienian ja 
turvallisuuskäytännön mukaisesti.  Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty työskentelyn aikana.  Säilytä 
tiiviisti suljettuna.  Säilytettävä suojassa lämmöltä ja sytytyslähteistä.  Estettävä staattisen sähkön aiheuttama 
kipinöinti.  Huolehdi vuotojen ja jätteiden ehkäisystä ja minimoi pääsy ympäristöön.  Käytettävä 
asianmukaista turvalaitteistoa. Katso lisätietoja kohdasta 8 Altistumisen ehkäiseminen / Henkilökohtaiset 
suojaimet.   
Käytettävä kohdepoistoa käytön yhteydessä.   
 
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet: 
Varastoi suljettuna.  Tupakointi kielletty.  Avatut astiat tulee sulkea huolellisesti ja säilyttää pystyasennossa 
vuotojen estämiseksi.  Säilytetään asianmukaisesti etiketöidyissä astioissa.  Varastoidaan erityisten 
kansallisten säännösten mukaisesti.   
 

Ei saa varastoida seuraavien tuotetyyppien kanssa:  Voimakkaat hapettimet.  Räjähteet.  Kaasut.   
Sopimattomia materiaaleja säiliöihin: Ei tunneta.   
 
7.3 Erityinen loppukäyttö: Katso lisätietoja tuotteen teknisestä. 
 

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat 
Mikäli altistumisraja-arvoja on olemassa, ne luetellaan alla. Jos raja-arvoja ei ole lueteltu, ei sellaisia ole 
määritelty. 
 
8.2 Altistumisen ehkäiseminen 
Tekniset ehkäisytoimenpiteet: Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.  
Käytettävä riittävää ilmanvaihtoa työntekijöidenaltistumisen pitämiseksi suositeltujen raja-arvojen alapuolella.   
 
Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita: Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön 
mukaisesti.  Säännöllinen laitteiston, työalueen ja vaatteiden puhdistus.  Säilytettävä työvaatteet erikseen.  
Tahriintuneita työvaatteita ei saa käyttää työpaikan ulkopuolella.  Kädet ja kasvot pestävä ennen taukoja ja 
välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen.  Riisuttava vaatetus / henkilökohtainen suojavarustus välittömästi, jos 
ainetta joutuu niiden alle.  Ympäristön suojaamiseksi on poistettava ja pestävä kaikki likaantunut 
suojausvarustus ennen uudelleen käyttöä.  Huuhteluvettä on käsiteltävä paikallisten ja kansallisten 
säädösten mukaisesti.   
 
Suojautumisohjeita: Suojavälineiden tyyppi on valittava tietyllä työpaikalla olevan vaarallisen aineen 
pitoisuuden ja määrän mukaan.  Kemikaaleilta suojaava vaatetus on tarkastettava ennen 
käyttöä.Kemiallisesti tai fysikaalisesti vaurioitunut tai likaantunut vaatetusja käsineet tulee vaihtaa.  Vain 
suojatut käsittelijät saavat olla alueella käytön aikana.   
 
Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet 

Silmien tai kasvojen suojaus: Käytä suojalaseja estämään kosketus tämän aineen kanssa.   
Silmien tai kasvojen suojaus: EN 166:n mukaiset sivusuojilla varustetut suojalasit   
Ihonsuojaus 

Käsiensuojaus: Valittujen suojakäsineiden tulee olla Säädöksen (EU) 2016/425 
määritysten ja siitä johdetun standardin EN 374 mukaisia.  Noudatettava käsineiden 
toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. On otettava huomioon 
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myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, 
kuluminen ja kosketusaika.  Sopivuudesta tietylle työpaikalle tulisi keskustella 
suojakäsinevalmistajien kanssa.  Käsineet on tarkistettava ennen käyttöä.  Suojakäsineet on 
riisuttava ja vaihdettava, jos esiintyy merkkejä hajoamisesta tai kemikaalin läpäisystä.  
Käytettävä alle 35 cm:n pituisia käsineitä suojapuvun hihan alla.  Käytettävä vähintään 35 
cm:n pituisia käsineitä suojapuvun hihan päällä.  Suojakäsineet pestävä saippualla ja 
vedellä ennen riisumista.   
Muu suojaustoimenpide: Käytettävä kemikaalia läpäisemätöntä suojavaatetusta. Tiettyjen 
varusteiden valinta kuten kasvonsuojain, suojakäsineet, saappaat, esiliina tai kokovartaloa 
peittävä suojapuku, riippuu työvaiheesta.   

Hengityksensuojaus: Valmistus- ja käsittelytyö:  Puolinaamari, jossa on hiukkassuodatin FFP1 
(EN149)   
Sekoittajilla ja lastaajilla pitää olla päällään:  Puolinaamari, jossa on hiukkassuodatin FFP1 (EN149)   
Ruiskutussovellus - ulkona:  Traktori/ruiskutuslaite, jossa on suojus:  Normaalisti mitään 
henkilökohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita.   
Traktori/ruiskutusväline ilman suojusta:  Vähäinen käyttö:  Normaalisti mitään henkilökohtaista 
hengityssuojausvarustusta ei tarvita.   
Reppu-/selkäruisku:  Vähäinen käyttö:  Normaalisti mitään henkilökohtaista 
hengityssuojausvarustusta ei tarvita.   
Mekaanisen automatisoidun suihkeen käyttäminen suljetussa tunnelissa:  Normaalisti mitään 
henkilökohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita.   
Pisarakastelu:  Normaalisti mitään henkilökohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita.   

 
Ympäristöaltistumisen torjuminen 
Katso KOHTA 7: Käsittely ja varastointi ja KAPPALE 13: Huomioon otettavaa liiallisen ympäristöaltistuksen 
estämiseksi käytön ja jätteiden hävittämisen aikana. 
 

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 
Olomuoto 

Fysikaalinen olomuoto neste   

Väri harmahtava   

Haju öljymäinen  luonteenomainen   

Hajun Kynnysarvo ei määritetty   

pH 6,5 (1-prosenttisena vesiliuoksena) 

Sulamispiste/sulamisalue Tietoja ei ole käytettävissä 

Jäätymispiste Tietoja ei ole käytettävissä 

Kiehumispiste (760 mmHg) ei määritetty 

Leimahduspiste >100 °C  

Haihtumisnopeus 
(Butyyliasetaatti =1) 

Tietoja ei ole käytettävissä 

Syttyvyys (kiinteät aineet, 
kaasut) 

Tuote ei ole syttyvä.   

Räjähdysraja, alempi Tietoja ei ole käytettävissä   

Räjähdysraja, ylempi Tietoja ei ole käytettävissä   

Höyrynpaine  Tietoja ei ole käytettävissä 
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Suhteellinen höyryn tiheys (ilma 
= 1) 

Tietoja ei ole käytettävissä  

Suhteellinen tiheys (vesi = 1) Tietoja ei ole käytettävissä  

Vesiliukoisuus liukenematon   

Jakautumiskerroin: n-
oktanoli/vesi 

Tietoja ei ole käytettävissä   

Itsesyttymislämpötila Tietoja ei ole käytettävissä 

Hajoamislämpötila Tietoja ei ole käytettävissä   

Dynaaminen viskositeetti ei määritetty 

Kinemaattinen viskositeetti Tietoja ei ole käytettävissä 

Räjähtävyys Ei räjähtävä  

Hapettavuus Ainetta tai seosta ei ole luokiteltu hapettavaksi.  

 
9.2 Muut tiedot 

Nestemäinen tiheys 0,98 g/cm3. 

Molekyylipaino Tietoja ei ole käytettävissä 

 
Fysikaaliset ja kemialliset tiedot osassa 9 ovattyypillisiä arvoja tälle tuotteelle, joita ei pidä lukea 
tuotespesifikaatioina. 
 

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 

10.1 Reaktiivisuus: Ei luokiteltu reaktiivisuusvaaraksi.   
 
10.2 Kemiallinen stabiilisuus: Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden 
mukaisesti.  Stabiili normaali olosuhteissa.   
 
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: Höyryt saattavat muodostaa räjähtävän seoksen ilman 
kanssa.  Saattaa muodostaa räjähtävän pöly-ilmaseoksen.   
Ei erityisesti mainittavia vaaroja.   
  
10.4 Vältettävät olosuhteet: Kuumuus, liekit ja kipinät.   
 
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Ei ole.   
 
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta.   

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 

 
Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot sisältyvät tähän kappaleeseen, kun sellaista tietoa on saatavilla. 
 
11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 
Välitön myrkyllisyys 

Välitön myrkyllisyys suun kautta 
Haitallisuus nieltynä on erittäin vähäistä.  Haitallisia vaikutuksia ei ole odotettavissa pienten määrien 
nielemisen yhteydessä.   
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Tuote kokonaisuudessaan.   
LD50, Rotta, naaras, > 5 000 mg/kg  OECD:n testiohje 425 Kuollintapauksia ei ole ilmennyt tällä 
pitoisuudella.  
 
Välitön myrkyllisyys ihon kautta 
On epätodennäköistä, että pitkäaikainen ihoaltistus aiheuttaisi imeytymistä haitallisin määrin ihon 
kautta.   
 
Tuote kokonaisuudessaan.   
LD50, Rotta, uros ja naaras, > 5 000 mg/kg  OECD:n testiohje 402 Kuollintapauksia ei ole ilmennyt 
tällä pitoisuudella.  
 
Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta 
Lyhytaikainen altistus (minuuttien pituinen) ei todennäköisesti aiheuta vaikutuksia.  Pitkäaikainen 
liika-altistus voi aiheuttaa haittavaikutuksia.   
 
Tuote kokonaisuudessaan.   
LC50, Rotta, 4 h, pöly/sumu, > 5,08 mg/l  OECD:n testiohje 403  

 
 
Ihosyövyttävyys/ihoärsytys 
Lyhytaikainen ihokosketus voi aiheuttaa lievää ihon ärsytystä ja paikallista punoitusta. 
 
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys 
Ei olennaisesti ärsytä silmiä. 
 
Herkistyminen 
Ihon herkistys: 
Tuote kokonaisuudessaan. 
On aiheuttanut allergisia ihoreaktioita marsuja testattaessa. 
 
Hengitysteiden herkistymiselle: 
Relevanttia tietoa ei ole löydetty. 
 
Yksityskohtainen systeemimyrkyllisyys tavoite-elineille (yksittäisaltistuminen). 
Käytettävissä olevien tietojen arviointi viittaavat siihen, että tämä aine ei ole STOT-SE myrkyllinen. 
 
Yksityskohtainen systeemimyrkyllisyys tavoite-elineille (toistuva altistuminen). 
Tehoaineelle (-aineille): 
Käytössa olevien tietojen perusteella, ei toistuvan altistuksen odoteta aiheuttavan merkittäviä 
haittavaikutuksia. 
 
Syöpää aiheuttavat vaikutukset 
Tehoaineelle (-aineille):  Ei aiheuttanut syöpää laboratorioeläimillä.   
 
Teratogeenisuus 
Tehoaineelle (-aineille):  Eläinkokeet eivät osoittaneet vaikutuksia kehittyvälle sikiölle.   
 
Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset 
Tehoaineelle (-aineille):  Ei aiheuttanut vaikutuksia lisääntymiseen eläinkokeissa.   
 
Mutageenisuus 
Tehoaineelle (-aineille):  Eläinkokeissa tehdyt geneettiset toksisuustutkimukset olivat negatiiviset.   
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Sisäänhengitysvaara. 
Olemassa oleviin tietoihin perustettuna ei hengitysvaurioita ole todettu.   
 

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 

 
Ympäristövaikutuksiin liittyvät tiedot sisältyvät tähän kappaleeseen, kun sellaista tietoa on saatavilla. 
 
12.1 Myrkyllisyys 

Akuuttinen myrkyllisyys kaloille. 
Tuote kokonaisuudessaan. 
LC50, Oncorhynchus mykiss (kirjolohi), 96 h, > 10 mg/l, OECD:n testiohje 203 
 
Akuuttinen myrkyllisyys vedessä eläville selkörangattomille eläimille 
Tuote kokonaisuudessaan. 
EC50, Daphnia magna (vesikirppu), 48 h, > 9,62 mg/l, OECD:n testiohje 202 
 
Akuuttinen myrkyllisyys levälle/vesikasveille 
Tuote kokonaisuudessaan. 
ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (viherlevä), 72 h, > 3,5 mg/l, OECD:n testiohje 201 
 
Tuote kokonaisuudessaan. 
NOEC, Skeletonema costatum (piilevä), 72 h, 0,141 mg/l 
 
Myrkyllisyys maaperän organismeille 
Tuote kokonaisuudessaan. 
 
LD50 suun kautta, Apis mellifera (mehiläiset), 48 h, kuolleisuus, >1348.76 µg/b 
 
Tuote kokonaisuudessaan. 
 
LD50 ihon kautta, Apis mellifera (mehiläiset), 48 h, kuolleisuus, >981.35 µg/b 
 
Tuote kokonaisuudessaan. 
 
LD50, Colinus virginianus (Viiriäinen), > 2 250 mg/kg 
 
Tuote kokonaisuudessaan. 
 
LC50, Colinus virginianus (Viiriäinen), 8 d, > 5 620 mg/kg 
 
Myrkyllisyys maassa eläville orgnismeille 
Tuote kokonaisuudessaan. 
 
LD50, Eisenia fetida (kastemadot), 28 d, > 1 000 mg/kg 

 
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus 
 
Oxathiapiprolin 
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Biologinen hajoavuus: Tuote on biologisesti vaikeasti hajoava OECD/EY:n ohjeiden mukaan.   
 
12.3 Biokertyvyys 

Biokertyminen: Ei määritettävissä   
 
12.4 Liikkuvuus maaperässä 

Tuotteen ei odoteta olevan liikkuva maaperässä. 
 
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 

Tämä seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT).  Tämä 
seos ei sisällä aineita, joiden katsotaan olevan erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).   

 
12.6 Muut haitalliset vaikutukset 
Tietoja ei ole käytettävissä. 
 
 

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät 
Mikäli jätteitä ja/tai astioita ei voida hävittää tuotteen etiketin ohjeiden mukaisesti, on materiaali hävitettävä 
paikallisten tai alueellisten viranomaisten määräysten mukaisesti.  Alla esitetty tieto on sovellettavissa 
ainoastaan toimitetulle materiaalille. Jäteluokitus perustuen tyyppitietoihin tai jäteluetteloihin ei ehkä sovellu 
materiaalille, jos sitä on käytetty tai jos se on muutoin kontaminoitunut. Jätteentuottajan vastuuna on 
määrittää tuotetun materiaalin toksiset ja fysikaaliset ominaisuudet, jotta voidaan määrittää jätteen oikea 
jäteluokitus ja hävitysmenetelmät soveltuvien määräysten mukaisesti.  Mikäli toimitetusta materiaalista 
muodostuu jätettä, on noudatettava kansallisia, alueellisia ja paikallisia määräyksiä.   
 

Lopullinen määritys oikeaan Euroopan jäteluokkaan (EWC) ja sen mukaan oikean jätetunnuksen määritys, 
on riippuvainen tuotteen käyttöalueesta. Otettava yhteys jätteidenkäsittely-yrityksiin.   
 

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT 

 

Luokittelu MAANTIE- ja RAUTATIEkuljetuksia (ADR/RID) varten: 

14.1 YK-numero UN  3082 

14.2 Kuljetuksessa käytettävä 
virallinen nimi 

YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN AINE, NESTEMÄINEN, 
N.O.S.(Oxathiapiprolin) 

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 9 

14.4 Pakkausryhmä III 

14.5 Ympäristövaarat Ei pidetä ympäristölle vaarallisena, käytettävissä oleviin 
tietoihin perustettuna. 

14.6 Erityiset varotoimet 
käyttäjälle 

 
Vaaran tunnusnro: 90 

 
Kuljetusluokitus MERIkuljetukseen (IMO-IMDG): 

14.1 YK-numero UN  3082 

14.2 Kuljetuksessa käytettävä 
virallinen nimi 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S.(Oxathiapiprolin) 
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14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 9 

14.4 Pakkausryhmä III 

14.5 Ympäristövaarat Oxathiapiprolin 

14.6 Erityiset varotoimet 
käyttäjälle 

EmS: F-A, S-F 

14.7 Bulkkikuljetus MARPOL 
73778 -yleissopimuksen 
liitteen I tai II ja IBC- tai IGC-
koodin mukaisesti. 

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk 

 
Kuljetusluokitus LENTOkuljetukseen (IATA/ICAO): 

14.1 YK-numero UN  3082 

14.2 Kuljetuksessa käytettävä 
virallinen nimi 

Environmentally hazardous substance, liquid, 
n.o.s.(Oxathiapiprolin) 

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 9 

14.4 Pakkausryhmä III 

14.5 Ympäristövaarat Ei käytettävissä 

14.6 Erityiset varotoimet 
käyttäjälle 

Tietoja ei ole käytettävissä. 

 
 
 
Lisätietoja:  
Meriä saastuttavat aineet, YK-numeroltaan 3077 ja 3082, yksittäis- tai yhdistelmäpakkauksessa, sisältäen 
korkeintaan 5 litran nettotilavuuden per yksittäis- tai sisäpakkaus nesteiden osalta tai korkeintaan 5 
kilogramman nettopainon per yksittäis- tai sisäpakkaus kiintoaineiden osalta, voidaan kuljettaa ei-vaarallisina 
aineina seuraavien määräysten mukaisesti: IMDG-säännöstön kohta 2.10.2.7, IATA:n erityissäännös A197 ja 
ADR/RID:n erityissäännös 375. 
 
 
Näitä tietojen tarkoitus ei ole antaa kaikille sääntelyyn tai toiminnallisiin vaatimuksia/ liittyviä tietoja 
tuotteeseen. Kuljetusluokitukset voivat vaihdella säiliön tilavuudesta riippuen, ja voivat olla eritellä riippuen 
paikallisista ja maillisista määrityksistä Lisää kuljetusjärjestelmätietoka voidaan saada myynnin tai 
asiakaspalvelun edustajalta. Kuljetusorganisaatio on vastuullinen noudattamisesta kaikkia tuotteen 
kuljettumiseen kuuluvista säännöistä. 
 
 
 

KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -
lainsäädäntö 
 
Seveso III: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvien 
suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja 
myöhemmästä kumoamisesta. 
Lueteltu asetuksessa: Ei määritettävissä 
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Muut ohjeet 
Registration Number: 3494 
 
Lisätietoja 

Tuote on luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. 
Tämä tuote noudattaa täysin REACH-asetusta 1907/2006/EC. 
Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten 
raja-arvoista. 
 
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi 
 

 

KOHTA 16: MUUT TIEDOT 

Muut tiedot 
Huomioitava etiketissä olevat käyttöohjeet. 
 
Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit. 
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. 
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 
 

Asetuksen (EY) nro 1272/2008 mukaiset luokitus ja  menetelmät, joita on käytetty seosten 
luokituksen johtamisessa 

Skin Sens. - 1 - H317 - Perustuu tuotetietoon tai arvioon 

Aquatic Chronic - 2 - H411 - Perustuu tuotetietoon tai arvioon 

 
 
Pävitetty 
Tunnusnumero: 011000007624 / Päiväys: 2021/03/10 / Versio: 0.0 
Viimeisimmät päivitykset on merkitty lihavoituna, kaksoisviivana tiedotteen vasemmassa marginaalissa. 
 

Legenda 

Aquatic Acute Lyhytalkainen (välitön) vaara vesiympäristölle 

Aquatic Chronic Pitkäaikainen (krooninen) vaara vesiympäristölle 

 
Muiden lyhenteiden koko teksti 
ADN - Euroopan sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta sisävesitse; ADR - Euroopan 
sopimus, joka koskee vaarallisten aineiden kuljetusta maanteitse; AIIC - Australian 
teollisuuskemikaaliluettelo; ASTM - Amerikan materiaali- ja testausyhdistys; bw - Paino; CLP - Kemikaalien 
luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva asetus (EC) nro 1272/2008; CMR - Karsinogeeni, mutageeni 
tai lisääntymistoksikantti; DIN - Saksan standardointilaitoksen standardi; DSL - Kotitalousaineiden luettelo 
(Kanada); ECHA - Euroopan kemikaalivirasto; EC-Number - Euroopan yhteisön numero; ECx - x %:n 
vasteeseen liittyvä pitoisuus; ELx - x %:n vasteeseen liittyvä kuormausnopeus; EmS - Hätäohjelma; ENCS - 
Olemassa olevat ja uudet kemialliset aineet (Japani); ErCx - x %:n kasvunopeusvasteeseen liittyvä pitoisuus; 
GHS - Maailmanlaajuisesti harmonisoitu järjestelmä; GLP - Hyvä laboratoriokäytäntö; IARC - Kansainvälinen 
syöpätutkimuslaitos; IATA - Kansainvälinen ilmakuljetusliitto; IBC - Kansainvälinen koodi vaarallisia aineita 
irtolastina kuljettavien laivojen rakentamisesta ja varustelusta; IC50 - 50-prosenttisesti inhiboiva pitoisuus; 
ICAO - Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö; IECSC - Kiinassa olemassa olevien kemiallisten aineiden 
luettelo; IMDG - Kansainväliset merenkulun vaaralliset aineet; IMO - Kansainvälinen merenkulkujärjestö; 
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ISHL - Teollisuusturvallisuus- ja terveyslaki (Japani); ISO - Kansainvälinen standardointijärjestö; KECI - 
Korean olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo; LC50 - Tappava pitoisuus 50 %:lle testiryhmästä; 
LD50 - Tappava annos 50 %:lle testiryhmästä (mediaani tappava annos); MARPOL - Laivojen aiheuttaman 
saastumisen ehkäisyä koskeva kansainvälinen sopimus; n.o.s. - Ei muuten määritelty; NO(A)EC - Ei 
havaittua (haitta)vaikutuspitoisuutta; NO(A)EL - Ei havaittua (haitta)vaikutustasoa; NOELR - Ei havaittavaa 
vaikutuskuormitusnopeutta; NZIoC - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo; OECD - Talousyhteistyö ja -
kehitysjärjestö; OPPTS - Kemikaaliturvallisuuden ja saastumisen ehkäisyn toimisto; PBT - Pysyvä, 
biokertyvä ja myrkyllinen aine; PICCS - Filippiinien kemikaaliluettelo; (Q)SAR - (Määrällinen) Rakenteen ja 
aktiivisuuden välinen suhde; REACH - Asetus kemikaalirekisteröinnistä, kemikaalien arvioinnista, 
lupamenettelyistä sekä rajoituksista (EC) nro 1907/2006; RID - Kansainvälistä vaarallisten aineiden 
rautatiekuljetusta koskevat määräykset; SADT - Itsekiihtyvän hajoamisen lämpötila; SDS - 
Käyttöturvallisuustiedote; SVHC - erityistä huolta aiheuttava aine; TCSI - Taiwanin kemikaaliluettelo; TRGS - 
Vaarallisten aineiden tekninen sääntö; TSCA - Myrkyllisten aineiden sääntelyasetus (Yhdysvallat); UN - 
Yhdistyneet kansakunnat; vPvB - Erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä 
 

tietolähteet ja viitteet 
Tämän käyttöturvallisuustietotteen ovat laatineet yhtiön Product Regulatory Services- ja Hazard 
Communicationsosastot tiedoista, jotka on toimitettu yhtiömme sisäisten referenssien kautta. 
 

 
Du Pont Danmark ApS kehottaa jokaista asiakasta tai käyttöturvallisuustiedotteen vastaanottajaa lukemaan 
tiedotetta huolellisesti ja konsultoimaan asianmukaista asiantuntijaa tarvittaessa tai tarkoituksenmukaisessa 
tilanteessa jotta tiedostetaan ja ymmärretään käyttöturvallisuustiedotteessa esitetyt tiedot ja tuotteeseen 
liittyvät vaarat.  Lainsäädäntövaatimukset voivat vaihdella eri alueilla. Siksi on ostajan/käyttäjän vastuulla 
varmistaa että yrityksen toiminta on kansallisen ja paikallisen lainsäädännön mukaista. Tiedotteessa esitetty 
tieto koskee vain tuotetta toimitusmuodossa. Ostajan/käyttäjän velvollisuutena on selvittää tarvittavat 
olosuhteet tuotteen turvallista käyttöä varten, koska tuotteen käyttöolosuhteet eivät ole valmistajan 
hallinnassa.  Tietolähteiden,kuten valmistajan erityiset käyttöturvallisuustiedotteet 
käyttöturvallisuustiedotteista, jotka ovat peräisin muista kuin omista lähteistämme. Mikäli olette saaneet 
käyttöturvallisuustiedotteen muista lähteistä tai mikäli ette ole varmoja siitä että teillä on 
käyttöturvallisuustiedotteen voimassa oleva versio,ottakaa yhteyttä meihin saadaksenne viimeisimmän 
voimassa olevan version.     
FI 
 
 
 


