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AO SIBUR-NEFTEKHIM 
 

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 
Asetusten (EY) N:o 1907/2006 (REACH), (EY) N:o 1272/2008 (CLP) ja (EU) N:o 2015/830 mukaisesti 

 

BUTYL ACRYLATE 
Versio: 2.1 

Annettu: 19.10.2018 

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 

1.1. Tuotetunniste 

Tuotemuoto: Aine 

Aineen nimi: Butyl acrylate 

Kemiallinen nimi: Butyl acrylate 

EY indeksinro: 607-062-00-3 

EY nro: 205-480-7 

CAS nro: 141-32-2 

REACH rekisteröintinro: 01-2119453155-43-0025 

Kaava: C7H12O2 

Synonyymit: 2-Propenoic acid, butyl ester; Butyl prop-2-enoate; n-Butyl 

acrylate 

Kauppanimet: Butyl acrylate 

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

1.2.1. Tunnistetut käytöt 

Aineen tai seoksen käyttö: Aineen valmistus ja jakelu 

Polymerointi tuotantopaikalla 

Polymerointi jatkokäyttäjälaitosten olosuhteissa 

Välituotteiden tuotanto jatkokäyttäjälaitosten olosuhteissa 

Käyttö laboratorioaineena 

Tuotteen yksityiskohtaiset tunnistetut käytöt on esitetty liitteessä. 

1.2.2. Ei-suositellut käytöt 

Käyttörajoitukset: Muita kuin kohdassa 1.2.1 mainittuja käyttöjä ei suositella, paitsi 

jos ennen sellaisen käytön aloittamista on suoritettu arviointi, 

joka esittää, että tämä käyttö tulee olemaan hallittu. 

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: 

Ainoa edustaja  

Yhtiön nimi: Gazprom Marketing and Trading France 

Osoite: 68 avenue des Champs-Elysées, 75008, Paris, France 

Yhteysnumero: +33 1 42 99 73 50 

Faksi: +33 1 42 99 73 99 

Sähköpostiosoite: didier.lebout@gazprom-mt.com 

Valmistaja  

Yhtiön nimi: AO SIBUR-NEFTEKHIM 

Osoite: Rakennus 390, Itäinen teollisuusalue, Dzeržinskin kaupunki, 

Nižni Novgorodin alue, 606000, Venäjän Federaatio 
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Yhteysnumero: +7 8313 27-59-09 

Faksi: +7 8313 27-59-99 

Sähköpostiosoite: infosnh@snh.sibur.ru 

Hätänumero: +7 8313 27-52-98 (toimistotuntien aikana, GMT +3) 

Maahantuoja: Lista maahantuojia on saatavissa ainoalta edustajalta 

1.4. Hätäpuhelinnumero 

Hätäpuhelinnumero 

toimitusmaassa 

112 (Huomaa, että hätäpuhelinnumerot vaihtelevat maittain, 

mutta numero 112 pysyy voimassa yleisenä numerona) 

KOHTA 2. VAARAN YKSILÖINTI 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus 

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukainen luokitus 

Flam. Liquid 3 H226 

Skin Irrit. 2 H315 

Skin Sens. 1B H317 

Eye Irrit. 2 H319 

Acute Tox. 4 H332 

STOT Single Exp. 3 H335 

Aquatic Chronic 3 H412 

Kaikki vaaraluokat ja vaaralausekkeet on esitetty kohdassa 16. 

2.2. Merkinnät 

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti 

Varoitusmerkit (CLP): 

  
GHS02  GHS07 

Huomiosana (CLP): Varoitus 

Vaaralausekkeet (CLP): H226: Syttyvä neste ja höyry. 

H315: Ärsyttää ihoa. 

H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 

H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 

H332: Haitallista hengitettynä. 

H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. (Kärsivät 

elimet: Hengitystiet. Altistumisreitti: Hengitys) 

H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

Turvalausekkeet (CLP): P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. – 

Tupakointi kielletty. 

P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen 

hengittämistä. 

P280 Käytä 

suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. 

P333 + P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu 

lääkäriin. 

P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. 

P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. 

EUH-lausekkeet: Ei sovellettavissa. 



Butyl acrylate 

VERSIO: 2.1 

ANNETTU: 19.10.2018 

KIELI: SUOMI 

 

 

Sivu 3/93 

2.3. Muut vaarat 

Muut vaarat, jotka eivät aiheuta 

luokitusta: 

Aine saatetaan markkinoille stabiloituna spontaanin 

polymeroitumisen tai hajoamisen estämiseksi. 

(Katso CLP:n huomautus D) 

PBT- ja vPvB-arviointi: Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) XIII liitteen 

mukaisesti: 

- ei täytä PBT-kriteerejä (hitaasti 

hajoava/biokertyvä/myrkyllinen); 

- ei täytä vPvB-kriteerejä (erittäin hitaasti hajoava/erittäin 

voimakkasti biokertyvä). 

Huomautus: GHS:n mukaiset luokitukset ja merkinnät – katso kohta 15. 

KOHTA 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 

3.1. Aineet 

Nimi Tuotetunniste % Luokitus (CLP) 

Butyl acrylate (CAS nro) 141-32-2 

(EY nro) 205-480-7 

(EY indeksinro) 607-062-00-3 

(REACH nro) 01-2119453155-43-0025 

99,5 – 

99,85 

H226, H315, H317, H319, 

H332, H335, H412 

Lisäaineet (tämä stabilointiaine estää butyl acrylate:n polymeroitumista) 

Mekvinoli (CAS nro) 150-76-5 

(EY nro) 205-769-8 

(EY indeksinro) 604-044-00-7 

10-20 

ppm 

H302, H317, H319 

Vaaraluokkien ja vaaralausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. 

Tämä tuote ei sisällä epäpuhtauksia tai lisäaineita, jotka voisivat aiheuttaa muutoksia tuotteen 

merkintöihin ja luokitukseen Asetusten (EY) N:o 67/548/ETY ja (EY) N:o 1272/2008 (CLP) 

mukaisesti. 

3.2. Seokset 

Ei sovellettavissa. 

KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Yleiset ensiaputoimenpiteet 

Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Jos henkilö voi mennä tajuttomaksi, aseta kylkiasentoon ja 

kuljeta kylkiasennossa. Anna tekohengitystä tarvittaessa. Ensiapuhenkilöstön on huolehdittava omasta 

suojauksestaan. 

Aineen hengittämisen jälkeiset ensiaputoimenpiteet 

Siirrä altistunut henkilö raittiiseen ilmaan. Mikäli epäillään, että sumut pysyvät yhä paikassa, 

pelastajien on käytettävä asianmukaista kasvonsuojainta tai itsenäistä hengityslaitetta. Pidä henkilö 

lämpimänä ja levossa. Jos henkilö ei hengitä tai hengitys on epäsäännöllistä tai esiintyy 

hengityspysähdyksiä, koulutetun henkilön tulisi antaa tekohengitystä tai happea. Avustavan henkilön 

voi olla vaarallista antaa tekohengitystä suusta suuhun. Pidä ilmatiet avoimina. Löysytä tiukka vaatetus 

kuten kaulus, solmio, vyö tai vyötärönauha. Hakeudu lääkärin hoitoon. Mikäli potilas on tajuton, aseta 

hänet kylkiasentoon ja hakeudu välittömästi lääkäriin. 

Ihokosketuksen jälkeiset ensiaputoimenpiteet 

Huuhtele altistunutta ihoa runsaalla vedellä. Riisu saastuneet vaatteet ja kengät. Puhdista ne 

huolellisesti ennen riisumista tai käytä käsineitä. Jatka huuhtelua vähintään 10 minuutin ajan. Hakeudu 
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lääkärin hoitoon. Mikäli henkilöllä esiintyy mitä tahansa vaivoja tai oireita, älä altista häntä enempää. 

Pese vaatteet ennen uutta käyttöä. Puhdista kengät huolellisesti ennen uutta käyttöä. 

Silmäkosketuksen jälkeiset ensiaputoimenpiteet 

Huutele silmät välittömästi runsaalla vedellä, nostaen ajoittain ylä- ja alaluomea. Tarkista onko 

piilolinssejä ja poista ne. Jatka huuhtelua vähintään 10 minuutin ajan. Hakeudu lääkärin hoitoon. 

Aineen nielemisen jälkeiset ensiaputoimenpiteet 

Huuhtele suu vedellä. Poista mahdolliset tekohampaat. Siirrä altistunut henkilö raittiiseen ilmaan. Pidä 

henkilö lämpimänä ja levossa. Jos ainetta on nielty ja henkilö on tajuissaan, juota hänelle pieniä määriä 

vettä. Lopeta, jos hän voi pahoin, sillä oksentaminen voi olla vaarallista. Älä oksennuta ellei 

lääkintähenkilöstö kehota siihen. Mikäli oksentelua esiintyy, pää on pidettävä mahdollisimman 

alhaalla, jottei oksennusta pääse keuhkoihin. Ota yhteyttä lääkäriin, jos negatiiviset terveysvaikutukset 

jatkuvat tai ovat vakavia. Älä koskaan anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta. Mikäli potilas 

on tajuton, aseta hänet kylkiasentoon ja hakeudu välittömästi lääkäriin. Pidä ilmatiet avoimina. 

Löysytä tiukka vaatetus kuten kaulus, solmio, vyö tai vyötärönauha. 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

Hengittämisen jälkeiset 

oireet/vaikutukset: 

Yskä. Paikallisen ärsytyksen oireet. Keuhkopöhö. 

Ihokosketuksen jälkeiset 

oireet/vaikutukset: 

Ärsytys. Kutina, punoitus, kipu. 

Silmäkosketuksen jälkeiset 

oireet/vaikutukset: 

Silmien ja limakalvojen ärsytys. Kutina, punoitus, kipu. 

Nielemisen jälkeiset 

oireet/vaikutukset: 

Limakalvojen ärsytys. Huimaus. Oksentelu. Päänsärky. 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityshoitoa koskevat ohjeet 

Tietoja lääkärille 

Hoito: hoida oireita (dekontaminaatio, elintärkeät toiminnot), spesifistä vastalääkettä ei tunneta, käytä 

kortikosteroidi-annossprayta keuhkopöhön estämiseksi. 

Ensiavun antajien suojaus: Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkilökohtainen riski tai joihin ei ole sopivaa 

koulutusta, ei pidä ryhtyä. Mikäli epäillään, että sumut pysyvät yhä paikalla, pelastajien on käytettävä 

asianmukaista kasvonsuojainta tai itsenäistä hengityslaitetta. Avustavan henkilön voi olla vaarallista 

antaa tekohengitystä suusta suuhun. Puhdista saastuneet vaatteet huolellisesti ennen riisumista tai käytä 

käsineitä. 

KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 

5.1. Sammutusaineet 

Soveltuvat sammutusaineet Pieni palo: kuiva jauhe, hiilidioksidi, vesisuihku, alkoholia kestävä 

vaahto 

Suuri palo: sumu tai alkoholia kestävä vaahto, vesisuihku 

Soveltumattomat 

sammutusaineet 

Ei saa käyttää suoraa suihkua. 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 

Palovaara: Kiivaan spontaanin polymeroitumisen vaara, jos inhibiittori puuttuu tai 

tuote altistetaan liialliselle kuumuudelle. Polymeroitumisprosessissa 

muodostuu lämpöä ja lämpötila ja kaasupaine kasvavat nopeasti. 

Hallitsemattoman polymeroitumisen tapauksessa äkillinen energian 

vapautuminen on mahdollista, joka aiheuttaa räjähdysriskin suljetuissa 
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tuulettumattomissa säiliöissä. 

Räjähdysvaara: Butyl acrylate:sta haihtuva höyry voi muodostaa ilman kanssa 

räjähtävän seoksen. Avotuli, tupakointi, paikallinen ylikuumeneminen 

voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. 

Palossa muodostuvat 

vaaralliset hajoamistuotteet: 

Hiilioksidit (CO, CO2) 

5.3. Tietoja palomiehille 

Palontorjuntaa koskevat 

ohjeet: 

Järjestä mahdollisuus hätätilanteessa pumpata aineen pois nopeasti 

varastointiin ja käsittelyyn käytetyistä astioista. 

Tarkasta työalueet säännöllisesti sen varalta, että siellä kertyy 

polttokaasua, kiinnittäen erityistä huomiota varastointiastioihin, täyttö- 

ja tyhjennyslinjoihin. 

Siivoa aineen läikkyminen välittömästi. Hanki tehokkaat 

palontorjuntavälineet tahattoman läikkymisen poistamiseksi. 

Käytä ainoastaan luonnostaan vaarattomia työkaluja huolto- ja 

korjaustöihin alueilla, joissa polttokaasujen kertyminen on mahdollista. 

Älä käytä kuivaa inhibiittoria lisäämällä sitä tuotteeseen höyryn 

poistoputkien kautta staattisen sytytyksen vaaran vuoksi. 

Erityiset palomiesten 

suojavarusteet: 

Käytä itsenäistä hengityslaitetta. 

Lisätietoja: Tulipalon sattuessa läheisyydessä on käytettävä stabilointiin 

tarkoitettua järjestelmää, jos lämpötila ylittää 45 C. Evakuoi alueelta 

tarpeettomat ihmiset. Tulipalon sattuessa läheisyydessä evakuoi koko 

henkilökunta laajalta alueelta, jos lämpötila säiliössä ylittää 60 C. 

KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 

6.1.1. Ohjeita muille kuin ensiapuhenkilöstölle 

Menettelyt hätätilanteessa Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkilökohtainen riski tai joihin ei ole 

sopivaa koulutusta, ei pidä ryhtyä. Evakuoi ympäröivät alueet. Älä 

päästä tarpeettomia ja suojaamattomia ihmisiä alueelle. 

6.1.2. Ohjeita pelastushenkilökunnalle 

Menettelyt hätätilanteessa Älä koske vuotaneeseen aineeseen äläkä kulje alueen läpi, jonne on 

vuotanut ainetta. Sulje kaikki sytytyslähteet. Ei kipinöitä, tupakointia 

tai avotulta vaara-alueella. Vältä pölyn, höyryn, sumun tai kaasun 

hengittämistä. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Jos ilmanvaihto ei ole 

riittävä, käytä henkilökohtaista hengityssuojainta. Käytä asianmukaisia 

henkilökohtaisia suojalaitteita (katso kohta 8). 

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 

Vältä vuotaneen aineen dispergoitumista ja sen pääsyä maaperään, vesiväyliin, viemäreihin sekä 

jätevesiin. Ilmoita asianmukaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympäristön saastumista 

(viemärit, vesiväylät, maaperä tai ilma). 

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet 

Pieni vuoto: Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Laimenna vedellä ja 

moppaa, mikäli aine on vesiliukoinen, tai imeytä inerttiin kuivaan aineeseen ja pistä asianmukaiseen 
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jätteenhävitysastiaan. Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdysturvallisia laitteita. Luovuta 

lisensoidun jätehuoltoyrityksen kautta. 

Suuri vuoto: Pysäytä vuoto ellei siitä ole vaaraa. Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta. Lähesty päästöt 

vastatuulesta. Vältä aineen päästämistä viemäriin, vesiväyliin, kellareihin tai ahtaisiin tiloihin. Johda 

vuoto jätevedenpuhdistamoon tai toimi seuraavasti. Imeytä vuoto imukykyiseen palamattomaan 

aineeseen (esim. hiekkaan, maahan, vermikuliittiin tai piimaahan) ja pistä jätteenhävitysastiaan 

paikallisten määräysten mukaisesti (katso kohta 13). Käytä kipinöimättömiä työkaluja ja 

räjähdysturvallisia laitteita. Luovuta lisensoidun jätehuoltoyrityksen kautta. Saastunut imukykyinen 

aine voi olla yhtä vaarallista kuin vuotanut aine. 

6.4. Viittaukset muihin kohtiin 

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen/henkilönsuojaimet. KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät 

näkökohdat. 

6.5. Lisätietoja 

Tuotteen päästö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Peitä palontorjuntavaahdolla. 

KOHTA 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 

Turvallisen käsittelyn 

edellyttämät toimenpiteet 

Tuotetta saa käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten 

reaktioiden välttämiseksi. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta 

varastointi- ja työalueilla. Ilmanvaihtokanavien eristäminen tai 

poistoilmanvaihto on tarpeellinen. Säiliöiden täyttämisessä, 

siirtämisessä tai tyhjentämisessä tarvitaan asianmukainen 

paikallinen poistoilmanvaihto. Poistoilmaa saa päästää ympäristöön 

ainoastaan sopivien erottimien kautta. Tarkasta sinettien ja liittimien 

kierteiden tila. Älä avaa lämpimiä tai turvonneita tuotesäiliöitä. 

Evakuoi ihmiset turvalliselle alueelle ja hälytä palomiehiä paikalle. 

Suojaa lämmöltä. Suojaa suoralta auringonvalolta. Suojaa säiliön 

sisältö valon vaikutukselta. Huolehdi asianmukaisesta inhibiittorista 

ja liuenneen hapen pitoisuudesta. 

Tuote voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Kaikki 

siirtolaiteet on maadoitettava asianmukaisesti staattisen sähkön 

purkauksen ehkäisemiseksi. Säiliöt on suojattava staattisilta 

purkauksilta maadoittamalla. Suositellaan, että kaikki koneiden ja 

laitteiden johtavat osat maadoitetaan. Vältä kaikki sytytyslähteet: 

lämpö, kipinät, avotuli. Höyryt saattavat muodostaa ilman kanssa 

räjähtävän seoksen. Tyhjennetyssä säiliössä voi muodostua syttyviä 

seoksia. Kuumentuneet säiliöt on jäähdytettävä polymeroitumisen 

ehkäisemiseksi. Jos säiliöt altistuvat tulelle, jäähdytä ne 

vesisuihkulla. Siltä varalta, että läheisyydessä sattuu tulipalo, on 

käsillä oltava hätäjäähdytyslaitteet. Sinetöidyt säiliöt on suojattava 

lämmöltä, sillä se aiheuttaa paineen kasvun. Vältä lämmön 

vaikutusta. 

Hygieniatoimenpiteet Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja 

turvallisuustoimenpiteiden mukaisesti. 
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7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 

Varastointiolosuhteet Tuote sisältää inhibiittoria stabiloimiseksi kuljetuksen ja 

varastoinnin aikana. Suositeltu inhibiittorin pitoisuus: 10-20 ppm. 

Huolehdi asianmukaisesta inhibiittorin ja liuenneen hapen tasosta. 

Inhibiittorin tehokkuus riippuu liuenneen hapen pitoisuudesta. 

Tuote on säilyttävä 5-9% happipitoisen kaasun kanssa 

(tilavuusprosentti). Polymeroitumisen ehkäiseminen: katso 

kohta 10. 

Putkistojen on oltava suunniteltuja tuotteen stagnaation 

ehkäisemiseksi. Tarkasta säännöllisesti palavien kaasujen pitoisuus 

työalueilla. 

Yhteensopimattomat 

materiaalit 

Astioiden on oltava hyvin suojattuja muiden materiaalien/aineiden 

pääsyltä. Järjestä erityislinjat tuotteen lastausta ja purkausta varten. 

Varastointialue Tuote on stabiloitu, varastointiaika on pantava merkille. Vältä 

pitkäaikaista varastointia. Varastointilämpötila: yli 30 C. 

Tuotetta on käytettävä vuoden sisällä stabiilisuuden menetyksen tai 

polymeroitumisen välttämiseksi. Tämä tuote on käsiteltävä 

mahdollisimman nopeasti. Varastointikestävyys pohjautuu 

ympäristölämpötilaan sekä mainittuihin olosuhteisiin. 

Varastointilämpötila: 45 C: jos lämpötila säiliössä ulottuu tähän 

arvoon, on määrä käyttää stabilointiin tarkoitettu järjestelmä. 

Koko henkilökunta evakuoitava säiliön lämpötilan ylittäessä 

60 C. 

Pakkausmateriaalit Sopivat säiliömateriaalit: alumiini, ruostumaton teräs, korroosiota 

kestävä teräs, polyeteeni. 

Älä säilytä tai kuljeta tuotetta paineen alaisena inertteissä kaasuissa. 

Säiliöt on sinetöitävä asianmukaisesti. 

Jätä vähintään 10% ilmatilaa nesteen yläpuolelle. 

7.3. Erityinen loppukäyttö 

Ei sovellettavissa. 

KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN/HENKILÖNSUOJAIMET 

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat 

8.1.1. Ammatillisen altistumisen raja-arvot 

Butyl acrylate (CAS 141-32-2) 

 LTEL TWA 

ppm 

LTEL TWA 

mg/m
3
 

STEL  

ppm 

STEL  

mg/m
3
 

Huomautus 

Euroopan Unioni 2 11 10 53  

Itävalta 2 11 10 53  

Belgia 2 11 10 53  

Tanska 2 11 4 22  

Suomi 2 11 10 (1) 53 (1) (1) keskiarvo 

15 minuuttia  

Ranska 2 11 10 53 Indikatiiviset 

lakisääteiset raja-

arvot 

Saksa (AGS) 2 11 4 (1) 22 (1) (1) keskiarvo 
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15 minuuttia 

Saksa (DFG) 2 11 4 (1) 22 (1) (1) keskiarvo 

15 minuuttia 

Unkari  11  53  

Irlanti 2 11 10 (1) 53 (1) (1) keskiarvo 

15 minuuttia 

Italia 2 11 10 53  

Latvia 2 11 10 (1) 53 (1) (1) keskiarvo 

15 minuuttia 

Puola  11  30  

Espanja 2 11 10 53  

Ruotsi 2 11 10 (1) 53 (1) (1) keskiarvo 

15 minuuttia 

Sveitsi 2 11 4 22  

Hollanti  11  53  

Iso-Britannia 1 5 5 26  

 

8.1.2. DNEL/ PNEC -arvot 

Butyl acrylate (CAS 141-32-2) 

DNEL/DMEL (Työntekijät) 

Akuutti - systeemiset vaikutukset, ihon kautta Ei tunnistettua vaaraa 

Akuutti - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse Pieni vaara (kynnysarvoa ei johdettu) 

Akuutti - paikalliset vaikutukset, ihon kautta Keskimääräinen vaara (kynnysarvoa ei johdettu) 

Akuutti - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse Keskimääräinen vaara (kynnysarvoa ei johdettu) 

Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon 

kautta 

Ei tunnistettua vaaraa 

Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, 

hengitysteitse 

Ei tunnistettua vaaraa 

Pitkäaikainen - paikalliset vaikutukset, ihon 

kautta 

Keskimääräinen vaara (kynnysarvoa ei johdettu) 

Pitkäaikainen - paikalliset vaikutukset, 

hengitysteitse 

11 mg/m
3
 

Silmien kautta, paikalliset vaikutukset Keskimääräinen vaara (kynnysarvoa ei johdettu) 

DNEL/DMEL (Yleisväestö) 

Akuutti - systeemiset vaikutukset, ihon kautta Ei tunnistettua vaaraa 

Akuutti - systeemiset vaikutukset, hengitysteitse Ei tunnistettua vaaraa 

Akuutti - systeemiset vaikutukset, oraalisesti Ei tunnistettua vaaraa 

Akuutti - paikalliset vaikutukset, ihon kautta Ei tunnistettua vaaraa 

Akuutti - paikalliset vaikutukset, hengitysteitse Ei tunnistettua vaaraa 

Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, ihon 

kautta 

Ei tunnistettua vaaraa 

Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, 

hengitysteitse 

Ei tunnistettua vaaraa 

Pitkäaikainen - systeemiset vaikutukset, 

oraalisesti 

Ei tunnistettua vaaraa 

Pitkäaikainen - paikalliset vaikutukset, ihon 

kautta 

Ei tunnistettua vaaraa 

Pitkäaikainen - paikalliset vaikutukset, Ei tunnistettua vaaraa 
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hengitysteitse 

Silmien kautta, paikalliset vaikutukset Keskimääräinen vaara (kynnysarvoa ei johdettu) 

PNEC (vesi) 

PNEC aqua (makeavesi) 0,00272 mg/l 

PNEC aqua (merivesi) 0,000272 mg/l 

PNEC aqua (epäsäännöllinen, makeavesi) 0,011 mg/l 

PNEC (sedimentti) 

PNEC sedimentti (makeavesi) 0,0338 mg/kg sedimentin dw 

PNEC sedimentti (merivesi) 0,00338 mg/kg sedimentin dw 

PNEC (maaperä) 

PNEC maaperä 1 mg/kg maaperän dw 

PNEC (oraalinen) 

PNEC oraalinen (toissijainen myrkytys) Ei ole potentiaalia biokertyvyyteen 

PNEC (STP) 

PNEC jätevedenpuhdistamo 3,5 mg/l 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen 

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet: 

Huolehdi paikallisesta poistoilmanvaihtojärjestelmästä tai muista teknisistä ehkäisytoimenpiteistä 

ilmassa olevien höyryjen pitoisuuksien jäämiseksi vastaavien kynnysarvojen alle. Tarkista laillisesti 

sallittu altistumisen taso. 

Hygieniantoimenpiteet: 

Vältä kosketusta ihon, silmien ja vaatetuksen kanssa. Älä syö, juo tai tupakoi ainetta käsitellessä. Pese 

kädet ennen taukoja ja työpäivän jälkeen. Käytä suojavoidetta säännöllisesti. Riisu saastunut vaatetus 

välittömästi. 

Käsien suojaus: 

Materiaalit sopivat myös pidennettyyn suoraan kosketukseen (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 

480 minuutin pituista läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): 

butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm kerrospaksuus 

nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus 

Lisähuomautus: Erittely perustuu testeihin, asianmukaiseen kirjallisuuteen ja käsineiden valmistajien 

tietoihin tai johdettu vastaavasti tietoista samanlaisista aineista. Monien olosuhteiden johdosta (esim. 

lämpötilan) on otettava huomioon, että kemiallisesti kestävien käsineiden käyttöaika voi käytännössä 

olla paljon lyhyempi kuin testeissä määritetty läpäisyaika. 

Silmien suojaus: 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihon ja vartalon suojaus: 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumistyypin perusteella, esim. esiliina, 

turvakengät, kemiallinen suojapuku (standardin EN 14605 mukaisesti loiskahduksien tapauksessa tai 

standardin EN ISO13982 mukaisesti pölyn tapauksessa) 

Hengityksen suojaus: 

Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: orgaanisilta 

kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, esim. 14387 Tyyppi A) 

Ympäristöaltistumisen torjuminen: 

Vältä aineen päästämistä ympäristöön. Älä päästä tuotetta viemäriin tai vesiväyliin. Varmista, että 

poistot täyttävät kaikki soveltuvat ilman saastumisen ehkäisyyn liittyvät asetukset. 

Muut tiedot: 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä.Mainittujen 

henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 
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Katso lisää tietoa tämän käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä esitetyssä asianmukaisessa 

altistumisskenaariossa. 

KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 

Olomuoto (20 C ja 101,3 kPa) neste 

Väri: väritön 

Haju: voimakas, pistävä 

pH-arvo: ei sovellettavissa, erittäin pieni liukoisuus 

Sulamis-/jäätymispiste -64,6 C (209 K paineessa 1013 hPa) 

Kiehumispiste 147 C paineessa 1013,25 hPa (420 K paineessa 1013 hPa) 

Suhteellinen tiheys 0,9 lämpötilassa 20 C 

Höyrynpaine 5 hPa lämpötilassa 22,2 C (500 Pa lämpötilassa 293,15 K) 

Vesiliukoisuus 1,7 g/l lämpötilassa 20 C (OECD Guideline 105) 

Jakautumiskerroin: n-

oktanoli/vesi (log-arvo) 
LOG Kow (Pow): 2,38 lämpötilassa 25 C (OECD Guideline 107) 

Viskositeetti 0,88 mPa s (dynaaminen) lämpötilassa 20 C 

Leimahduspiste 38 C paineessa 1013,25 hPa (umpikuppi, DIN 51755) 

Syttyvyys Syttyy kun sytytetään. 

Aine ei ole helposti syttyvä eikä vapauta syttyviä kaasuja 

vesikosketuksessa. Aine ei ole itsestään kuumeneva. Aine ei ole 

orgaaninen peroksidi. 

Alin räjähdysraja 1,25% (V) 63 g/m
3
 

Ylin räjähdysraja 8% (V) 425 g/m
3 

(ilma) 

Räjähtävyys ei räjähtävä 

Itsesyttymislämpötila 275 C paineessa 1013 hPa 

Hapettavuus Ei hapettava 

Granulometria Ei sovellettavissa 

Stabiilisuus orgaanisissa 

liuottimissa ja relevanttien 

hajoamistuotteiden 

tunnistetiedot 

Ei sovellettavissa 

Hajoamisvakio Ei sovellettavissa 

Pintajännitys Ei sovellettavissa 

9.2. Muut tiedot 

Itsekiihtyvän polymeroitumisen 

lämpötila (SAPT) 
yli 50 C inhibiittoritasolla vähintään 13 ppm 

 

KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 

10.1. Reaktiivisuus 

Vaarallisia reaktioita ei tapahdu, jos tuotetta varastoidaan ja käsitellään määräysten mukaisesti. 

Metallien syöpyminen: ei syöpymisvaikutusta. 

Palavien kaasujen muodostuminen: Vesikosketuksessa ei muodostu palavia kaasuja. 

10.2. Kemiallinen stabiilisuus 

Tuote on stabiili, jos sitä varastoidaan ja käsitellään määräysten mukaisesti. 
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10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 

Tuotteen yli leimahduspisteen kuumentamisen ja/tai ruiskuttamisen tai sumuttamisen tapauksessa. 

Räjähtävien kaasu-ilma seosten muodostuminen. 

Kiivaan spontaanin polymeroitumisen vaara, jos inhibiittori puuttuu tai tuote altistettu liialliselle 

kuumuudelle. Spontaanin polymeroitumisen vaara ylikuumenemisessa tai ultraviolettisäteilyn 

läsnäollessa. Jos tuote on epästabiili, spontaani polymeroituminen on mahdollista, esim. korkean 

ympäristölämpötilan johdosta. Polymeroitumista seuraa lämmönmuodostus. Polymeroitumisessa 

muodostuu kaasuja, jotka voivat halkaista suljetut tai ahtaat säiliöt. Reaktiot saattavat aiheuttaa 

syttymisen. 

Spontaanin polymeroitumisen vaara nestefaasin happikaton johdosta. Radikaalien muodostuminen voi 

aiheuttaa eksotermisen polymeroitumisen. Reagoi peroksidien ja muiden radikaalikomponenttien 

kanssa. Spontaanin polymeroitumisen vaara radikaaliketjureaktioiden käynnistäjien (esim. 

peroksidien) läsnäollessa. Reagoi typpihapon kanssa. Polymeroituu räjähdysmäisesti kosketuksessa 

vahvojen hapettavien aineiden kanssa. Spontaanin polymeroitumisen vaara hapettavien aineiden 

läsnäollessa. 

Vaaralliset reaktiot kosketuksessa mainittujen vältettävien aineiden kanssa. 

Tuote stabiloidaan ennen toimitusta spontaanin polymeroitumisen ehkäisemiseksi. Tuote on stabiili, 

jos sitä varastoidaan ja käsitellään määräysten mukaisesti. 

10.4. Vältettävät olosuhteet 

Vältä lämpöä. Vältä alle 5% happipitoisuutta tuotteen yläpuolella. Vältä ultraviolettivaloa ja muuta 

vahvaa energiasäteilyä. Vältä suoraa auringon valoa. Vältä pitkäaikaista varastointia. Vältä 

inhibiittorin puutetta. Vältä korkeita lämpötiloja. 

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 

Radikaalimuodostajat, vapaan radikaalin initiaattorit, peroksidit, merkaptaanit, nitroyhdisteet, 

perboraatit, atsidit, eetterit, ketonit, aldehydit, amiinit, nitraatit, nitriitit, hapettavat aineet, pelkistävät 

aineet, vahvat emäkset, happojen anhydridit, happojen kloridit, väkevät mineraalihapot, metallisuolat, 

inertti kaasu. 

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet 

Vaarallisia hajoamistuotteita ei muodostu, jos tuotetta varastoidaan ja käsitellään määräysten 

mukaisesti. 

KOHTA 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 

Akuutti myrkyllisyys CLP-luokitus (Asetus (EY) N:o 1272/2008): Hengitysteitse (höyry): 

Akuutti myrkyllisyys 4 

Butyl acrylate (CAS 141-32-2) 

LD50, oraalisesti, rotat 3150 mg/kg bw (OECD Guideline 401) 

LC50, hengitysteitse, rotat 10,3 mg/l (OECD TG 403) 

LD50, ihonkosketuksessa, kaniini 2000-3024 mg/kg bw (okklusiivi) 

Ihon 

syöpyminen/ärsytys 

Lisätietoja 

Haitallinen vaikutus havaittu (ärsytys). CLP-luokitus (Asetus (EY) 

N:o 1272/2008): Ihon syöpyminen/ärsytys: Luokka 2. 

Eryteeman pisteytyksen arvo - 15 minuutin altistuminen: 3,9 4:stä 

(Aikapiste: 24-48-72 t). Palautuvuus: ei palaudu ennalleen täydellisesti: 

8 päivässä. 

Eryteeman pisteytyksen arvo - 20 tunnin altistuminen: 3,9 4:stä 

(Aikapiste: 24-48-72 t). Palautuvuus: ei palaudu ennalleen täydellisesti: 8 

päivässä (Ensimmäinen koe). 

Edeeman arvo - 15 minuutin altistuminen: 2,9 4:stä (Aikapiste: 24-48-
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72 t). Palautuvuus: palautuu ennalleen täydellisesti: 8 päivässä. 

Edeeman arvo - 20 tunnin altistuminen: 3 4:stä (Aikapiste: 24-48-72 t). 

Palautuvuus: palautuu ennalleen täydellisesti: 8 päivässä (Ensimmäinen 

koe). 

Vakava 

silmävaurio/ärsytys 

Lisätietoja 

Haitallinen vaikutus havaittu (ärsytys). CLP-luokitus (Asetus (EY) 

N:o 1272/2008): Vakava silmävaurio/ärsytys: Luokka 2. 

0,5 ml laimentamatonta butyl acrylate:a tiputettiin 5 kaniinin silmiin 

(yhteen silmään jokaiselle). Havaitut vaikutukset vaihtelivat vamman 

puutteesta yhdessä kaniinissa kohtalaiseen vaikutukseen kahdessa 

kaniinissa ja vakavaan vaikutukseen (iriitti) kahdessa kaniinissa. 

Hengitysteiden tai 

ihon herkistyminen  

Lisätietoja 

CLP-luokitus (Asetus (EY) N:o 1272/2008): Ihon herkistyminen, 

Luokka 1B. 

Butyl acrylate:n ihon herkistymisen potentiaali tutkittiin paikallisella 

imusolmukemääritysmenetelmällä (LLNA - Local Lymph Node Assay), 

joka suoritettiin OECD Guideline 429 ja GLP-asetusten mukaisesti. 

Testiainetta käytettiin 1, 2,5, 5, 10 tai 25% w/v pitoisuuden 

asetoniliuoksena: oliiviöljy (4:1) johtui isotoopin sisällyttämisen yli 

kolminkertaistumiseen 25% w/v -pitoisuudella. Siis testiaine osoittautui 

potentiaalisesti ihoa herkistäväksi aineeksi. Imusolujen lisääntymisen 

kolminkertaistumisen (E3) aiheuttavan pitoisuuden laskettiin olevan 

11,2% w/v (2800 μg/cm
2
), mikä luonnehtii lievästi ihoa herkistävää 

ainetta.  

Sukusolujen perimän 

vaurioittavuus 

Geneettinen myrkyllisyys: haitallista vaikutusta ei havaittu (negatiivinen). 

CLP-luokitus (Asetus (EY) N:o 1272/2008): luokitusta ei tarvita. 

Lisätietoja Sytogeneettinen testi - hamsteri - hengitys: negatiivinen (vastaava tai 

samanlainen kuin OECD Guideline 475). 

Sytogeneettinen testi - rotat - hengitys: negatiivinen (vastaava tai 

samanlainen kuin OECD Guideline 475). 

In vitro testit (geenimutaatiotesti bakteereilla, geenimutaatiotesti 

nisäkässoluilla, sytogeneettiset testit, UDS-testi) n-butyl acrylate ei 

osoittanut genotoksisuuden vaikutuksia ei-sytotoksisilla pitoisuuksilla.  

Karsinogeenisuus CLP-luokitus (Asetus (EY) N:o 1272/2008): luokitusta ei tarvita. 

Butyl acrylate (CAS 141-32-2) 

NOAEC 

(karsinogeenisuus), 

hengitys, rotta 

>= 0,773 mg/l ilma (vastaava tai samanlainen kuin OECD Guideline 453) 

Ei havaittu kasvaimia rotissa, jotka saivat 135 ppm (0,773 mg/l) butyl 

acrylate:a hengitysteitse 24 kuukauden ajan. (Vaikutuksen tyyppi: 

karsinogeenisuus) 

LOAEC 

(karsinogeenisuus), 

hengitys, rotta 

0,086 mg/l ilma (vastaava tai samanlainen kuin OECD Guideline 453) 

Histologinen muutos nenän limakalvossa 

(Vaikutuksen tyyppi: myrkyllisyys) 

NOAEL, ihokosketus, 

hiiri, uros 

>= 8mg/kg bw/päivä 

(Vaikutuksen tyyppi: karsinogeenisuus) 

Lisääntymiselle 

vaaralliset vaikutukset 

CLP-luokitus (Asetus (EY) N:o 1272/2008): luokitusta ei tarvita. 

Butyl acrylate (CAS 141-32-2) 

NOAEL (vaikutukset 

hedelmällisyyteen), 

oraalisesti, rotta 

150 mg/kg bw/päivä (subkrooninen) (OECD Guideline 443) 

NOAEC (vaikutukset 286 mg/m
3
 (subkrooninen) (OECD Guideline 443) 
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hedelmällisyyteen), 

hengitysteitse, rotta 

NOAEL 

(kehitysmyrkyllisyys), 

oraalisesti, kaniini 

400 mg/kg bw/päivä (subakuutti) (OECD Guideline 414) 

NOAEC 

(kehitysmyrkyllisyys), 

hengitysteitse, rotta 

113 mg/m
3
 (subakuutti) (Guidelines for reproduction studies for safety 

evaluation of drugs for human use, FDA, 1966 ja Guidance on 

reproduction studies from the Association of the British Pharmaceutical 

Industry, 1975) 

STOT kerta-altistus Elinkohtainen myrkyllisyys, kerta-altistus: Luokka 3 (Saattaa aiheuttaa 

hengitysteiden ärsytystä) 

Butyl acrylate (CAS 141-32-2) 

LOEL - hengityslama, 

rotat 

100 ppm (=0,52 mg/l) (ASTM E961-84) 

NOEL - hengityslama, 

rotat 

30 ppm (=0,16 mg/l) (ASTM E961-84) 

RD50 (50% 

hengityslama-arvon 

aiheuttava pitoisuus), 

rotat 

340 ppm (=1,78 mg/l) (ASTM E961-84) 

Myrkyllisyys 

toistuvalla annoksella 

CLP-luokitus (Asetus (EY) N:o 1272/2008): Elinkohtainen myrkyllisyys - 

toistuva altistus: luokitusta ei tarvita. 

Butyl acrylate (CAS 141-32-2) 

NOAEL (systeeminen), 

subkrooninen, 

oraalisesti, rotta, uros 

84 mg/kg bw/päivä (vastaava tai samanlainen kuin OECD Guideline 408) 

NOAEL (systeeminen), 

subkrooninen, 

oraalisesti, rotta, naaras 

111 mg/kg bw/päivä (vastaava tai samanlainen kuin OECD Guideline 

408) 

LOAEL, subkrooninen, 

oraalisesti, rotta, 

uros/naaras 

150 mg/kg bw/päivä (nimellinen) maksan paino (vastaava tai samanlainen 

kuin OECD Guideline 408) 

NOAEC (systeeminen), 

subkrooninen, 

hengitysteitse, rotta 

570 mg/m
3 

(vastaava tai samanlainen kuin OECD Guideline 413) 

LOAEC (systeeminen), 

hengitysteitse, rotta 

1,11 mg/l ilma (analyyttinen) (uros/naaras) 

Systeemiset vaikutukset: ruumiinpainon lasku, kliininen kemia 

(ainoastaan naaraissa) 

NOAEC (paikallinen), 

subkrooninen, 

hengitysteitse, rotta 

110 mg/m
3
 (vastaava tai samanlainen kuin OECD Guideline 413) 

LOAEC (paikallinen), 

hengitysteitse, rotta 

0,57 mg/l ilma (analyyttinen) (uros/naaras) 

Paikalliset vaikutukset: histologiset muutokset nenän limakalvossa 

Aspiraatiovaara Ei sovellettavissa. 

KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 

12.1. Myrkyllisyys 

Butyl acrylate (CAS 141-32-2) 

Kalat (lyhytaikainen myrkyllisyys) 
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LC50 (96 tuntia) 5,2 mg/l - Oncorhynchus mykiss (makeavesi) (EPA OTS 797.1400) 

LC50 (96 tuntia) 2,1 mg/l - Cyprinodon variegatus (merivesi) (OECD 203) 

Kalat (pitkäaikainen myrkyllisyys) 

Relevanttia tietoa ei ole saatavilla. 

Vedessä elävät selkärangattomat (lyhytaikainen myrkyllisyys) 

EC50 (48 tuntia) 8,2 mg/l - Daphnia Magna (makeavesi) (EPA OTS 797.1300) 

Vedessä elävät selkärangattomat (pitkäaikainen myrkyllisyys) 

NOEC (21 päivää) 0,136 mg/l - Daphnia Magna (makeavesi) (OECD Guideline 211) 

NOEC (21 päivää) 0,19 mg/l (ethyl acrylate) - Daphnia Magna (makeavesi) (EPA OTS 

797.1300) 

Levät ja vesikasvit 

EC50 (72 tuntia) 5,9 mg/l - Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201) 

perustuu: solumäärään (4,9-7,0 (95% CL)) 

EC50 (96 tuntia) 2,65 mg/l - Pseudokirchneriella subcapitata (OECD Guideline 201) 

perustuu: solumäärään 

Myrkyllisyys vedessä eläville mikro-organismeille 

EC0 (3 päivää) yli 150 mg/l- aktivoitu liete, kotimainen (ASTM STP 528) 

EC50 (30 minuuttia) yli 1000 mg/l- aktivoitu liete, kotimainen (OECD Guideline 209) 

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 

Abioottinen hajoavuus n-Butyl Acrylate hitaasti hajoaa valokemiallisten prosessien johdosta 

jouduttua ilman kanssa kosketuksiin reagoimalla valokemiallisesti 

tuotettujen hydroksyyliradikaalien ja otsonin kanssa. 

Hydrolyysi: 

Puoliintumisaika (DT50) 

t1/2 (pH 3): 2800 päivää 25 C lämpötilassa 

t1/2 (pH 7): 1100 päivää 25 C lämpötilassa 

t1/2 (pH 11): 243 minuuttia 25 C lämpötilassa 

(EPA Guidelines, 40 CFR Part 796.3500) 

Fofotransformaatio ilmassa: 

Puoliintumisaika (DT50): 27,96 tuntia (24 tunnin päivä) (QSAR tiedot) 

Biohajoavuus Helposti biohajoava. 

Testiaineen hajoaminen, %: 80-90 28 päivän jälkeen (% hajoaminen 

(hiilidioksidin tuotto)) (OECD Guideline 310) 

Testiaineen hajoaminen, %: 60-70 14 päivän jälkeen (% hajoaminen 

(hapen kulutus)) (OECD Guideline 301 C) 

Pysyvyys ja hajoavuus Vesikosketuksessa Butyl acrylate (BA) hydrolysoituu erittäin hitaasti. 

Valohajoaminen ilmassa etenee nopeasti. 

Vedessä, jätevedenpudistamoissa ja maaperässä nopea hajoaminen on 

todennäköistä, sillä BA osoittautui helposti biohajoavaksi OECD 310-

seulontatestissä. 

12.3. Biokertyvyyden potentiaali 

Biokertyvyys vedessä: 1-oktanoli/vesi-jakautumiskertoimen (log Kow = 2,38) osalta, aineen 

kertyvyys eliöissä on epätodennäköistä. 

Biokertyvyystekijä: 

BCF: 17,3 l/kg (log BCF: 1,24) 

BAF: 11,2 l/kg (log BAF (Arnot-Gobas upper trophic): 1,05) 

(Laskenta käyttäen BCFBAF v3.01) 
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Toissijainen myrkytys: Saatavilla olevien tietojen perusteella biokertyvyyden potentiaalin 

merkkejä ei ole, ja siksi toissijaista myrkytystä ei pidetä relevanttina. 

12.4. Liikkuvuus maaperässä 

Biohajoavuus 

maaperässä 

Asetuksen (EY) 1907/2006 liitteen IX palstan 2 mukaisesti 

simulaatiotutkimus maaperässä ei ole tarpeellinen, koska butyl acrylate on 

helposti biohajoava OECD-kriteerien mukaan. 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 

Liittyen kaikkiin tietoihin bioottisesta ja abioottisesta hajoavuudesta, biokertyvyydestä ja 

myrkyllisyydestä voidaan todeta, että aine ei täytä PBT-kriteerejä (ei PBT) eikä vPvB-kriteerejä (ei 

vPvB). 

12.6. Muut haitalliset vaikutukset 

Ei sovellettavissa. 

KOHTA 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät 

Jätteiden käsittelysuositukset Älä päästä tuotetta valumaan vuotona tai jätteenä viemäriin tai 

pintavesistöihin. Vältä pohjavesien saastumista. 

Jätteiden käsittelymenetelmät: Toimitettava sopivaan 

jätepolttolaitokseen paikallisia säännöksiä noudattaen. 

Saastunut pakkaus: Tyhjät epäpuhtaat astiat on hävitettävä 

samalla tavalla kuin niissä säilytetty aine. 

Euroopan Jäteluettelokoodi 

(EJL) 

Ei sovellettavissa. 

KOHTA 14. KULJETUSTIEDOT 

14.1. Maaliikenne (ADR/RID) 

YK-numero: 2348 

Kuljetuksessa käytettävä 

virallinen nimi: 

BUTYL ACRYLATES, STABILIZED 

Vaaraluokka: 3 

Pakkausryhmä: III 

Vaaramerkintä: 3 

 

 
Luokituskoodi: F1 

Vaaran yksilöintinumero 

(Hazard Identification 

Number - HIN): 

39 

Kuljetusluokka: 3 

(Tunnelirajoituskoodi) 

(ADR) 

(D/E) 

Ympäristövaara: Ei 

14.2. Sisävesiliikenne (ADN) 

YK-numero: 2348 

Kuljetuksessa käytettävä BUTYL ACRYLATES, STABILIZED 
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virallinen nimi: 

Vaaraluokka: 3 

Pakkausryhmä: III 

Vaaramerkintä: 3 

 

 
Luokituskoodi: F1 

Vaaran yksilöintinumero 

(Hazard Identification 

Number - HIN): 

39 

Ympäristövaara: Ei 

14.3. Meriliikenne (IMDG) 

YK-numero: 2348 

Kuljetuksessa käytettävä 

virallinen nimi: 

BUTYL ACRYLATES, STABILIZED 

Vaaraluokka: 3 

Pakkausryhmä: III 

Vaaramerkintä: 3 

 

 
EmS-numero (Tulipalo): F-E 

EmS-numero (Vuoto): S-D 

Meriä saastuttava aine: Ei 

14.4. Ilmaliikenne (IATA/ICAO) 

YK-numero: 2348 

Kuljetuksessa käytettävä 

virallinen nimi: 

Butyl acrylates, stabilized 

Vaaraluokka: 3 

Pakkausryhmä: III 

Vaaramerkintä: 3 

 

 
Ympäristövaara: Ei 

 

 

14.5. Erityiset varotoimet käyttäjälle 

Kuljeta aina suljetuissa astioissa. Varmista, että tuotetta kuljettavat henkilöt tietävät, miten toimia 

onnettomuus- ja vuototilanteissa. Altistumisen ehkäisemiseen/henkilönsuojaimiin liittyviä tietoja katso 

tämän käyttöturvallisuustiedotteen Kohdassa 8. 

14.6. Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti 

Ei sovellettavissa. 

KOHTA 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset 

tai -lainsäädäntö 
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15.1.1. EU-Asetukset 

Lupamenettelyt ja/tai käyttörajoitukset (Liite XVII): Ei sovellettavissa. 

Butyl acrylate:a (CAS 141-32-2) ei merkitty REACH-ehdokasluetteloon. 

Butyl acrylate:a (CAS 141-32-2) ei merkitty REACH-asetuksen litteen XIV luetteloon. 

Muut määräykset, 

rajoitukset ja 

kieltoasetukset 

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista. Liite I ja 

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista. Liite II - 

Ei merkitty luetteloon. 

Direktiivi 2012/18/EU vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen 

torjunnasta (SEVESO III): 

Fysikaalinen vaara - P5b - Syttyvät nesteet. 

Direktiivi 2013/39/EU vesipolitiikan alan prioriteettiaineiden osalta 

(Direktiivin 2000/60/EY yhteisön vesipolitiikan puitteista ja Direktiivin 

2008/105/EY ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla muuttamisesta): 

Ei merkitty luetteloon. 

Asetus (EY) N:o 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä: Liite III - 

Ei merkitty luetteloon. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 649/2012, annettu 

4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista: 

Ei merkitty luetteloon. 

15.1.2. GHS-järjestelmä (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 

Chemicals – UN-GHS) 

GHS:n mukainen luokitus: 

Fysikaaliset/kemialliset vaarat: 

Flam. Liquid 3 (Vaara-lauseke: H226: Syttyvä neste ja höyry). 

Terveysvaarat: 

Acute Tox. 4 (Vaaralauseke: H332: Haitallista hengitettynä). 

Acute Tox. 5 (H303: Saattaa olla haitallista nieltynä). 

Acute Tox. 5 (H313: Voi olla haitallista ihokosketuksessa). 

Skin Irrit. 2 (Vaaralauseke: H315: Ärsyttää ihoa). 

Eye Irrit. 2A (Vaaralauseke: H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä). 

Skin Sens. 1B (Vaaralauseke: H317: Saattaa aiheuttaa allergisen ihoreaktion). 

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen: STOT Single Exp. 3 (Vaaralauseke:) Altistumisreitti: 

Hengitystiet. 

Ympäristövaarat: 

Aquatic Chronic 3. (H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.) 

GHS:n mukaiset merkinnät: 

Varoitusmerkit 

  
 GHS02: liekki  GHS07: huutomerkki 

Huomiosana(t) (CLP): Varoitus 

Vaaralausekkeet (CLP): H226: Syttyvä neste ja höyry 

H332: Haitallista hengitettynä 
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H303: Saattaa olla haitallista nieltynä 

H313: Voi olla haitallista ihokosketuksessa 

H315: Ärsyttää ihoa 

H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä 

H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion 

H335: Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä 

H412: Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Turvalausekkeet P280 Käytä 

suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. 

P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. 

P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. 

P210 Suojaa lämmöltä, kipinöiltä, avotulelta, kuumilta pinnoilta. – 

Tupakointi kielletty. 

P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. 

P241 Käytä räjähdysturvallisia sähkö/ilmanvaihto/valaisin/laitteita. 

P233 Säilytä tiiviisti suljettuna. 

Turvalausekkeet (Vastaus): 

P337 + P313 Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. 

P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo 

huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi 

tehdä helposti. Jatka huuhtomista. 

P304 + P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY, siirrä henkilö 

raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. 

P303 + P361 + P353 Jos kemikaalia joutuu iholle (tai hiuksiin): Riisu 

saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. 

P333 + P313 Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin. 

P370 + P378 Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen 

vesisuihku, kuiva jauhe, vaahto tai hiilidioksidi. 

Turvalausekkeet (Varastointi): 

P403 + P235 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä 

viileässä. 

Turvalausekkeet (Jätteiden hävitys): 

P501 Hävitä sisältö ja pakkaus vaarallisten tai erikoisten jätteiden 

kerätyspisteeseen. 

15.1.3. Kansalliset määräykset 

Ei sovellettavissa. 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 

Butyl acrylate:sta (CAS 141-32-2) on laadittu Kemikaaliturvallisuusraportti. 

KOHTA 16. MUUT TIEDOT 

16.1. Muutokset edellisiin versioihin 

Versio Muutospäivä Kohta Muutoksen kuvaus 

1.0 21.09.2011 Kaikki Alkuperäinen käyttöturvallisuustiedote. 

1.1 21.07.2014 3 Päärekisteröijä päivitti raportin aineiston. Aine 

luokiteltiin lisäksi GHS:n mukaisesti seuraavasti: 

- Acute Tox. 5 (H303: Saattaa olla haitallista 

nieltynä); 

- Acute Tox. 5 (H313: Voi olla haitallista 
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Versio Muutospäivä Kohta Muutoksen kuvaus 

ihokosketuksessa); 

- Aquatic Chronic 3 (H412: Haitallista vesieliöille, 

pitkäaikaisia haittavaikutuksia). 

2.0 02.04.2018 1-16, Liite Käyttöturvallisuustiedote oikaistu 

Rekisteröintiasiakirjan ja 

Kemikaaliturvallisuusraportin uuden aineiston 

mukaisesti sekä uusien kuljetustietojen mukaisesti. 

2.1 19.10.2018 9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet päivitetty. 

16.2. Lyhenteiden ja akronyymien selitykset 

ADR Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista 

(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par 

route) 

AGS  Saksalainen vaarallisten aineiden komitea (Ausschuss für Gefahrstoffe – AGS) 

BCF Biokertyvyyskerroin (Bioconcentration factor) 

DFG  Saksan tutkimussäätiö (Deutsche Forschungsgemeinschaft) 

DNEL  Johdettu vaikutukseton taso (Derived No Effect Level) 

IMDG Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetus (International Maritime Dangerous 

Goods) 

ICAO-TI Vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevat tekniset määräykset (ICAO - 

International Civil Aviation Organization, TI - Technical Instructions for the Safe 

Transport of Dangerous Goods by Air)  

Koc Adsorptionkerroin 

Kow Oktanoli/vesi-jakautumiskerroin 

LC50 Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiosta (Lethal Concentration to 50% of 

test population) 

LD50 Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiosta (Median Lethal Dose) 

LOAEC Alhaisin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava pitoisuus (Lowest Observable 

Adverse Effect Concentration) 

LTEL  Pitkäaikaisen altistuksen raja-arvo (Long Term Exposure Limit) 

NIOSH Yhdysvaltain kansallinen työterveys- ja työturvallisuuslaitos (National Institute for 

Occupational Safety and Health (USA CDC)) 

NOEC Pitoisuudella ei havaittavaa vaikutusta (No Observed Effect Concentration) 

NOAEL Tasolla ei havaittavaa haitallista vaikutusta (No Observed Adverse Effect Level) 

OECD Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (Organization for Economic 

Cooperation and Development) 

PNEC Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (Predicted No Effect Concentration) 

PBT Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen (Persistent, bioaccumulative, toxic 

chemical) 

vPvB Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä (Very Persistent, Very 

Bioaccumulative) 

RID Vaarallisten tavaroiden kansainvälistä rautatiekuljetusta koskevat määräykset 

(Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Good by Rail) 

STEL  Lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo (Short Term Exposure Limit) 

STP Jätevedenkäsittelylaitos (sewage treatment plant) 

STOT  Elinkohtainen myrkyllisyys (Specific Target Organ Toxicity) 

(STOT) RE Toistuva altistus (Repeated Exposure) 

(STOT) SE Kerta-altistus (Single Exposure) 

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Persistent+organic+pollutant
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Persistent+organic+pollutant
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TWA  Aikapainotettu keskiarvo (Time Weighted Average) 

UN Yhdistyneet kansakunnat (United Nations) 

16.3. Vaaralausekkeiden ja EUH-lausekkeiden täydelliset tekstit: 

H226 Flam. Liquid 3 Syttyvä neste ja höyry. 

H302 Acute Tox. 4 Haitallista nieltynä. 

H315 Skin Irrit. 2 Ärsyttää ihoa. 

H317 Skin Sens. 1B Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 

H319 Eye Irrit. 2 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 

H332 Acute Tox. 4 Haitallista hengitettynä. 

H335 STOT Single Exp. 3 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. (Kärsivät elimet: 

Hengitystiet. Altistumisreitti: Hengitys) 

H412 Aquatic Chronic 3 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 

16.4. Luettelo laajennetun käyttöturvallisuustiedotteen liitteessä esiteltyjä 

altistumisskenaarioita (AS) 

AS1 Aineen valmistus ja jakelu, sivu 21 

AS2 Polymerointi tuotantopaikalla, sivu 36 

AS3 Polymerointi jatkokäyttäjälaitosten olosuhteissa, sivu 54 

AS4 Välituotteiden tuotanto jatkokäyttäjälaitosten olosuhteissa, sivu 72 

AS5 Käyttö laboratorioaineena, sivu 91 

16.5. Kirjallisuus- ja lähdeviitteet 

CONSORTION TOIMITTAMAT ASIAKIRJAT: 

Butyl acrylate:in liittyvä KEMIKAALITURVALLISUUSRAPORTTI (CAS 141-32-2) 

EU-MÄÄRÄYKSET 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä 

joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista 

(REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä 

neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 

76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY 

kumoamisesta. 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä 

joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 

67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 

muuttamisesta. 

Asetukset. Komission asetus (EU) N:o 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. 

Työntekijöiden koulutus 

Tuotetta käsittelevän henkilökunnan on tutustuttava sen vaarallisiin ominaisuuksiin, tuotteeseen 

liittyviin terveyden ja ympäristön suojelemisen periaatteisiin sekä ensiapuperiaatteisiin. 

VASTUUVAPAUSLAUSEKE 

Tässä käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot perustuvat meidän tämänhetkiseen tietämykseemme. 

Nämä tiedot voidaan tarkistaa uusien tietojen tai kokemusten ilmestyessä. SIBUR ei anna takeita eikä 

ota vastuuta näiden tietojen käytöstä. SIBUR ei voi olla tietoinen teidän liiketoiminnanne kaikista 
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aspekteista sekä REACH-asetuksen vaikutuksesta teidän yritykseenne, ja siksi SIBUR kehottaa teitä 

painokkaasti tutustumaan REACH-asetukseen sen vaatimusten ja määräaikojen täyttämiseksi. 
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LIITE. ALTISTUMISEN SKENAARIOT 

Altistumisskenaario 1 (AS1): Aineen valmistus ja jakelu 

Vapaa lyhyt nimike Aineen valmistus ja jakelu (1) 

Systemaattinen nimi käyttökuvaajan 

perusteella 

ERC 1; PROC 1, 2, 3, 8A, 8B, 9 

Ympäristöön liityvä myötävaikuttava 

skenaario ja vastaava ERC 

ERC 1 Kemikaalien valmistus 

Työntekijään liittyvät myötävaikuttavat 

skenaariot ja vastaavat PROC:t 

PROC 1 - Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä 

PROC 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista 

hallittua altistumista 

PROC 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista 

hallittua altistumista 

PROC 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista 

hallittua altistumista 

PROC 3 - Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) 

PROC 3 - Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) 

PROC 8a - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

yleistiloissa 

PROC 8a - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

yleistiloissa 

PROC 8b - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

erillisissä tiloissa 

PROC 8b - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

erillisissä tiloissa 

PROC 8b - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

erillisissä tiloissa 

PROC 9 - Kemikaalien siirtäminen pienkontteihin (erityinen täyttölinja) 
PROC 9 - Kemikaalien siirtäminen pienkontteihin (erityinen täyttölinja) 

Myötävaikuttava skenaario (1) ympäristön altistumisen hallinta – ERC 1 

Käyttöolosuhteet 

Vuosittainen aineen vetoisuus 2,80E5 tonni/vuosi 

Aineen määrä käytetty toimintapaikalla 

päivittäin 

9,33E5 kg/päivä 

Päästöpäivät vuotta kohden 300 päivää/vuosi 

Paikallisen makeanveden laimennuskerroin 10 

Paikallisen meriveden laimennuskerroin 100 

Fraktion päästö prosessista ilmaan 0,010% 

Fraktion päästö prosessista jätevesiin 0,300% 

Fraktion päästö prosessista maahan 0,001% 

Alueen fraktion vetoisuus 100% 

Päälähteessä käytetty fraktio 100% 

Jätevedenpuhdistamo kyllä (kunnallinen) 

Virtausnopeus 18000 m3/päivä 

Kunnallisen jätevedenpuhdistamon päästöt  2000000 l/päivä 

Riskienhallintatoimenpiteet 

Lietteen maahan joutumisen väheneminen 100% (perustelut: EUSES) 

Muut muunnetut EUSES:n arvot 

Pitoisuus käsittelemättömässä jätevedessä 

(Clocal inf.) 

0,001 mg/l (perustelut: Seurantatiedot) 

Fraktio päästetty jätevesiin (Femis. water) 0,300% 

Fraktio päästetty ilmaan (Femis. air) 0,010% 
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EU:n fraktion tuotantomäärä aluetta kohden 

(Fprodvol.reg) 

0 - (perustelut: EUSES) 

Kuivan lietteen käyttömäärät - viljelysmaa 

(APPLsludgelocal.agri) 

0 kgdwt.m-2.yr-1 (perustelut: EUSES) 

Epäsuorat päästöt viljelysmaahan lietteen 

kautta (Estpreg.agric) 

0 kgc.d-1 (perustelut: EUSES) 

Alueellisen jätevedenpuhdistamon veteen 

kohdistumien päästöjen fraktio (Fstpreg. 
water) 

0,040 - (perustelut: EUSES) 

Spesifinen hajoamisnopeuden vakio OH-

radikaalien kanssa (k.OH) 

1,37E-11 cm3.molec-1.s-1 (perustelut: EUSES) 

Kemikaalin pitoisuus (yhteensä) 

jätevedenpuhdistamon päästöissä (Clocal.eff) 

1,00E-5 kgc.m-3 (perustelut: Seurantatiedot) 

Myötävaikuttava skenaario (2) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 1 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 1 - Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 

välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 
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Sivu 24/93 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 240 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet  

Sijainti sisällä 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (3) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 2 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua 

altistumista 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 

mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 
esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 
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Sivu 25/93 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaation 90%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (4) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 2 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua 

altistumista 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 

mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 
esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 
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Sivu 26/93 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 90% 

Myötävaikuttava skenaario (5) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 2 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua 

altistumista 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 

mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 
esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 
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Sivu 27/93 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto parannettu (70%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (6) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 3 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 3 - Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 

välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 
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Sivu 28/93 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 240 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 90%)  

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (7) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 3 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 3 - Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 

peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 
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Sivu 29/93 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 240 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 95% 

Myötävaikuttava skenaario (8) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 8A 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 8a - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 
yleistiloissa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 

kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 
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Sivu 30/93 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 960 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto hyvä (30%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 95% 

Myötävaikuttava skenaario (9) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 8A 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 8a - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

yleistiloissa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 

mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 
esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 
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Sivu 31/93 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 960 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto parannettu (70%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 90%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (10) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 8B 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 8b - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

erillisissä tiloissa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 

peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 
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Sivu 32/93 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 960 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 95%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (11) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 8B 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 8b - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

erillisissä tiloissa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 

peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 
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Sivu 33/93 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 960 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 95% 

Myötävaikuttava skenaario (12) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 8B 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 8b - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

erillisissä tiloissa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 

peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 



Butyl acrylate 

VERSIO: 2.1 

ANNETTU: 19.10.2018 

KIELI: SUOMI 

 

 

Sivu 34/93 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 960 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 95%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (13) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 9 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 9 - Kemikaalien siirtäminen pienkontteihin (erityinen täyttölinja) 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 

välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 
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Sivu 35/93 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto parannettu (70%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 90%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (14) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 9 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 9 - Kemikaalien siirtäminen pienkontteihin (erityinen täyttölinja) 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 

välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 
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Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto hyvä (30%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 95% 
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Altistumisskenaario 2 (AS2): Polymerointi tuotantopaikoilla 

Vapaa lyhyt nimike Polymerointi tuotantopaikoilla (2) 

Systemaattinen nimi käyttökuvaajan 

perusteella 

ERC 6C; PROC 1, 2, 3, 4, 5, 8A, 8B, 9 

Ympäristöön liityvä myötävaikuttava 

skenaario ja vastaava ERC 

ERC 6c Muovituotanto 

Työntekijään liittyvät myötävaikuttavat 

skenaariot ja vastaavat PROC:t 

PROC 1 - Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä 

PROC 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista 

hallittua altistumista 

PROC 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista 

hallittua altistumista 

PROC 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista 

hallittua altistumista 

PROC 3 - Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) 

PROC 3 - Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi)’ 

PROC 4 - Käyttö panosprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), joissa 

altistumisen mahdollisuus kasvaa 

PROC 4 - Käyttö panosprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), joissa 

altistumisen mahdollisuus kasvaa 

PROC 5 - Sekoittaminen tai yhdistäminen panosprosesseissa (monivaiheiset ja/tai 

merkittävä kosketus) 

PROC 5 - Sekoittaminen tai yhdistäminen panosprosesseissa (monivaiheiset ja/tai 

merkittävä kosketus) 

PROC 8a - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

yleistiloissa 

PROC 8a - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

yleistiloissa 

PROC 8b - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

erillisissä tiloissa 

PROC 8b - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

erillisissä tiloissa 

PROC 9 - Kemikaalien siirtäminen pienkontteihin (erityinen täyttölinja) 

PROC 9 - Kemikaalien siirtäminen pienkontteihin (erityinen täyttölinja) 

Myötävaikuttava skenaario (1) ympäristön altistumisen hallinta – ERC 6C 

Käyttöolosuhteet 

Vuosittainen aineen vetoisuus 1,29E4 tonni/vuosi 

Aineen määrä käytetty toimintapaikalla 

päivittäin 

8600 kg/päivä 

Päästöpäivät vuotta kohden 300 päivää/vuosi 

Paikallisen makeanveden laimennuskerroin 10 

Paikallisen meriveden laimennuskerroin 100 

Fraktion päästö prosessista ilmaan 1% 

Fraktion päästö prosessista jätevesiin 1% 

Fraktion päästö prosessista maahan 0% 

Alueen fraktion vetoisuus 100% 

Päälähteessä käytetty fraktio 20% 

Jätevedenpuhdistamo kyllä (kunnallinen) 

Virtausnopeus 18000 m3/päivä 

Kunnallisen jätevedenpuhdistamon päästöt  2000000 l/päivä 

Muut muunnetut EUSES:n arvot 

Pitoisuus käsittelemättömässä jätevedessä 

(Clocal inf.) 

0,001 mg/l 

Fraktio päästetty jätevesiin (Femis. water) 1% 

Fraktio päästetty ilmaan (Femis. air) 1% 



Butyl acrylate 

VERSIO: 2.1 

ANNETTU: 19.10.2018 

KIELI: SUOMI 

 

 

Sivu 38/93 

Päälähteessä käytetty fraktio 20% 

Kuivan lietteen käyttömäärät - viljelysmaa 

(APPLsludgelocal.agri) 

0 kgdwt.m-2.yr-1 (perustelut: EUSES) 

Kemikaalin pitoisuus (yhteensä) 

jätevedenpuhdistamon päästöissä (Clocal.eff) 

1,00E-5 kgc.m-3 (perustelut: EUSES) 

Myötävaikuttava skenaario (2) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 1 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 1 - Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 

mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 
esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 240 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ala teollinen 
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Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (3) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 2 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua 

altistumista 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 

välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ala teollinen 
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Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 90%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (4) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 2 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua 

altistumista 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Vältä ihokosketusta. 

Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 

välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 
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Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 90% 

Myötävaikuttava skenaario (5) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 2 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua 
altistumista 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 

kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 
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Ilmanvaihto parannettu (70%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (6) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 3 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 3 - Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 

peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 240 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 
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Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 90%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (7) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 3 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 3 - Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 

peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 240 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ala teollinen 
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Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 90% 

Myötävaikuttava skenaario (8) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 4 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 4 - Käyttö panosprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), joissa altistumisen 

mahdollisuus kasvaa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 

välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto hyvä (30%) 
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Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 90%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (9) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 4 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 4 - Käyttö panosprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), joissa altistumisen 
mahdollisuus kasvaa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 

kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 
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Ilmanvaihto hyvä (30%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 90% 

Myötävaikuttava skenaario (10) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 5 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 5 - Sekoittaminen tai yhdistäminen panosprosesseissa (monivaiheiset ja/tai 

merkittävä kosketus) 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 

mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 

kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 
esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 
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Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto parannettu (70%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 90%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (11) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 5 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 5 - Sekoittaminen tai yhdistäminen panosprosesseissa (monivaiheiset ja/tai 

merkittävä kosketus) 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 

peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 
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Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto hyvä (30%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 95% 

Myötävaikuttava skenaario (12) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 8A 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 8a - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

yleistiloissa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 

välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 



Butyl acrylate 

VERSIO: 2.1 

ANNETTU: 19.10.2018 

KIELI: SUOMI 

 

 

Sivu 49/93 

Altistuva ihon pinta 960 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto parannettu (70%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 90%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (13) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 8A 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 8a - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 
yleistiloissa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 

kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 



Butyl acrylate 

VERSIO: 2.1 

ANNETTU: 19.10.2018 

KIELI: SUOMI 

 

 

Sivu 50/93 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 960 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto hyvä (30%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 95% 

Myötävaikuttava skenaario (14) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 8B 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 8b - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

erillisissä tiloissa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 

mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 
esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 



Butyl acrylate 

VERSIO: 2.1 

ANNETTU: 19.10.2018 

KIELI: SUOMI 

 

 

Sivu 51/93 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 960 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 95%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (15) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 8B 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 8b - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

erillisissä tiloissa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 

mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 
esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 



Butyl acrylate 

VERSIO: 2.1 

ANNETTU: 19.10.2018 

KIELI: SUOMI 

 

 

Sivu 52/93 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 960 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 95% 

Myötävaikuttava skenaario (16) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 9 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 9 - Kemikaalien siirtäminen pienkontteihin (erityinen täyttölinja) 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 

peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 



Butyl acrylate 

VERSIO: 2.1 

ANNETTU: 19.10.2018 

KIELI: SUOMI 

 

 

Sivu 53/93 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto parannettu (70%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 90%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (17) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 9 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 9 - Kemikaalien siirtäminen pienkontteihin (erityinen täyttölinja) 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 

peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 



Butyl acrylate 

VERSIO: 2.1 

ANNETTU: 19.10.2018 

KIELI: SUOMI 

 

 

Sivu 54/93 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto hyvä (30%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 95% 



Butyl acrylate 

VERSIO: 2.1 

ANNETTU: 19.10.2018 

KIELI: SUOMI 

 

 

Sivu 55/93 

Altistumisskenaario 3 (AS3): Polymerointi jatkokäyttäjälaitosten 

olosuhteissa 

Vapaa lyhyt nimike Polymerointi jatkokäyttäjälaitosten olosuhteissa (3) 

Systemaattinen nimi käyttökuvaajan 

perusteella 

ERC 6C; PROC 1, 2, 3, 4, 5, 8A, 8B, 9 

Ympäristöön liityvä myötävaikuttava 

skenaario ja vastaava ERC 

ERC 6c Muovituotanto 

Työntekijään liittyvät myötävaikuttavat 

skenaariot ja vastaavat PROC:t 

PROC 1 - Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä 

PROC 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista 

hallittua altistumista 

PROC 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista 

hallittua altistumista 

PROC 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista 

hallittua altistumista 

PROC 3 - Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) 

PROC 3 - Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) 

PROC 4 - Käyttö panosprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), joissa 

altistumisen mahdollisuus kasvaa 

PROC 4 - Käyttö panosprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), joissa 

altistumisen mahdollisuus kasvaa 

PROC 5 - Sekoittaminen tai yhdistäminen panosprosesseissa (monivaiheiset ja/tai 

merkittävä kosketus) 

PROC 5 - Sekoittaminen tai yhdistäminen panosprosesseissa (monivaiheiset ja/tai 

merkittävä kosketus) 

PROC 8a - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

yleistiloissa 

PROC 8a - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

yleistiloissa 

PROC 8b - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

erillisissä tiloissa 

PROC 8b - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

erillisissä tiloissa 

PROC 9 - Kemikaalien siirtäminen pienkontteihin (erityinen täyttölinja) 

PROC 9 - Kemikaalien siirtäminen pienkontteihin (erityinen täyttölinja) 

Myötävaikuttava skenaario (1) ympäristön altistumisen hallinta – ERC 6C 

Käyttöolosuhteet 

Vuosittainen aineen vetoisuus 1,63E4 tonni/vuosi 

Aineen määrä käytetty toimintapaikalla 

päivittäin 

2,72E4 kg/päivä 

Päästöpäivät vuotta kohden 300 päivää/vuosi 

Paikallisen makeanveden laimennuskerroin 10 

Paikallisen meriveden laimennuskerroin 100 

Fraktion päästö prosessista ilmaan 1% 

Fraktion päästö prosessista jätevesiin 1% 

Fraktion päästö prosessista maahan 0% 

Alueen fraktion vetoisuus 100% 

Päälähteessä käytetty fraktio 50% 

Jätevedenpuhdistamo kyllä (kunnallinen) 

Virtausnopeus 18000 m3/päivä 

Kunnallisen jätevedenpuhdistamon päästöt  2000000 l/päivä 

Muut muunnetut EUSES:n arvot 

Pitoisuus käsittelemättömässä jätevedessä 

(Clocal inf.) 

0,001 mg/l 

Fraktio päästetty jätevesiin (Femis. water) 1% 



Butyl acrylate 

VERSIO: 2.1 

ANNETTU: 19.10.2018 

KIELI: SUOMI 

 

 

Sivu 56/93 

Fraktio päästetty ilmaan (Femis. air) 1% 

Päälähteessä käytetty fraktio 50% 

Kuivan lietteen käyttömäärät - viljelysmaa 

(APPLsludgelocal.agri) 

0 kgdwt.m-2.yr-1 (perustelut: EUSES) 

Kemikaalin pitoisuus (yhteensä) 

jätevedenpuhdistamon päästöissä (Clocal.eff) 

1,00E-5 kgc.m-3 (perustelut: EUSES) 

Myötävaikuttava skenaario (2) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 1 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 1 - Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 

peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 240 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 
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Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (3) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 2 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua 
altistumista 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 

kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 
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Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 90%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (4) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 2 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua 
altistumista 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 

kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 
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Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 90% 

Myötävaikuttava skenaario (5) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 2 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua 
altistumista 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 

kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 
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Ilmanvaihto parannettu (70%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (6) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 3 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 3 - Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 

peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 240 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 
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Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 90%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (7) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 3 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 3 - Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 

mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 
esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 240 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ala teollinen 
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VERSIO: 2.1 
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Sivu 62/93 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 90% 

Myötävaikuttava skenaario (8) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 4 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 4 - Käyttö panosprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), joissa altistumisen 

mahdollisuus kasvaa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 

välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto hyvä (30%) 
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Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 90%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (9) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 4 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 4 - Käyttö panosprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), joissa altistumisen 
mahdollisuus kasvaa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 

kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 
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Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 95% 

Myötävaikuttava skenaario (10) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 5 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 5 - Sekoittaminen tai yhdistäminen panosprosesseissa (monivaiheiset ja/tai 
merkittävä kosketus) 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 

kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 



Butyl acrylate 

VERSIO: 2.1 

ANNETTU: 19.10.2018 

KIELI: SUOMI 

 

 

Sivu 65/93 

Ilmanvaihto parannettu (70%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 90%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (11) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 5 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 5 - Sekoittaminen tai yhdistäminen panosprosesseissa (monivaiheiset ja/tai 

merkittävä kosketus) 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 

mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 

kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 
esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 
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Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto hyvä (30%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 95% 

Myötävaikuttava skenaario (12) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 8A 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 8a - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

yleistiloissa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 

peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 960 cm2 
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Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto parannettu (70%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 90%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (13) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 8A 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 8a - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

yleistiloissa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 

välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 
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Sivu 68/93 

Altistuva ihon pinta 960 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto hyvä (30%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 95% 

Myötävaikuttava skenaario (14) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 8B 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 8b - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 
erillisissä tiloissa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 

kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 
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Sivu 69/93 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 960 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 95%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (15) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 8B 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 8b - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 
erillisissä tiloissa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 

kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 
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Sivu 70/93 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 960 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 95% 

Myötävaikuttava skenaario (16) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 9 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 9 - Kemikaalien siirtäminen pienkontteihin (erityinen täyttölinja) 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 

mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 
esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 
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Sivu 71/93 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto parannettu (70%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 90%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (17) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 9 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 9 - Kemikaalien siirtäminen pienkontteihin (erityinen täyttölinja) 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 

mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 
esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 
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Sivu 72/93 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto hyvä (30%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 95% 
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Altistumisskenaario 4 (AS4): Välituotteiden tuotanto 

jatkokäyttäjälaitosten olosuhteissa 

Vapaa lyhyt nimike Välituotteiden tuotanto jatkokäyttäjälaitosten olosuhteissa (4) 

Systemaattinen nimi käyttökuvaajan 

perusteella 

ERC 6A; PROC 1, 2, 3, 4, 5, 8A, 8B, 9 

Ympäristöön liityvä myötävaikuttava 

skenaario ja vastaava ERC 

ERC 6a Välituotteiden teollinen käyttö 

Työntekijään liittyvät myötävaikuttavat 

skenaariot ja vastaavat PROC:t 

PROC 1 - Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä 

PROC 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista 

hallittua altistumista 

PROC 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista 

hallittua altistumista 

PROC 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista 

hallittua altistumista 

PROC 3 - Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) 

PROC 3 - Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) 

PROC 3 - Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) 

PROC 4 - Käyttö panosprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), joissa 

altistumisen mahdollisuus kasvaa 

PROC 4 - Käyttö panosprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), joissa 

altistumisen mahdollisuus kasvaa 

PROC 5 - Sekoittaminen tai yhdistäminen panosprosesseissa (monivaiheiset ja/tai 

merkittävä kosketus) 

PROC 5 - Sekoittaminen tai yhdistäminen panosprosesseissa (monivaiheiset ja/tai 

merkittävä kosketus) 

PROC 8a - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

yleistiloissa 

PROC 8a - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

yleistiloissa 

PROC 8b - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

erillisissä tiloissa 

PROC 8b - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

erillisissä tiloissa 

PROC 9 - Kemikaalien siirtäminen pienkontteihin (erityinen täyttölinja) 

PROC 9 - Kemikaalien siirtäminen pienkontteihin (erityinen täyttölinja) 

Myötävaikuttava skenaario (1) ympäristön altistumisen hallinta – ERC 6A 

Käyttöolosuhteet 

Vuosittainen aineen vetoisuus 6160 tonni/vuosi 

Aineen määrä käytetty toimintapaikalla 

päivittäin 

4106,667 kg/päivä 

Päästöpäivät vuotta kohden 300 päivää/vuosi 

Paikallisen makeanveden laimennuskerroin 10 

Paikallisen meriveden laimennuskerroin 100 

Fraktion päästö prosessista ilmaan 1% 

Fraktion päästö prosessista jätevesiin 0,700% 

Fraktion päästö prosessista maahan 0,100% 

Alueen fraktion vetoisuus 100% 

Päälähteessä käytetty fraktio 20% 

Jätevedenpuhdistamo kyllä (kunnallinen) 

Virtausnopeus 18000 m3/päivä 

Kunnallisen jätevedenpuhdistamon päästöt  2000000 l/päivä 

Muut muunnetut EUSES:n arvot 

Pitoisuus käsittelemättömässä jätevedessä 
(Clocal inf.) 

0,001 mg/l 
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Sivu 74/93 

Fraktio päästetty jätevesiin (Femis. water) 0,700% 

Fraktio päästetty ilmaan (Femis. air) 1% 

Päälähteessä käytetty fraktio 20% 

Kuivan lietteen käyttömäärät - viljelysmaa 

(APPLsludgelocal.agri) 

0 kgdwt.m-2.yr-1 (perustelut: EUSES) 

Kemikaalin pitoisuus (yhteensä) 

jätevedenpuhdistamon päästöissä (Clocal.eff) 

1,00E-5 kgc.m-3 (perustelut: EUSES) 

Myötävaikuttava skenaario (2) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 1 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 1 - Käyttö suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 

välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 

kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 240 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 
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Sijainti sisällä 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (3) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 2 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua 

altistumista 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 

mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 

kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 
esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 
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Sijainti sisällä 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 90%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (4) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 2 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua 

altistumista 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 

mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 

kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 
esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 
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Sijainti sisällä 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 90% 

Myötävaikuttava skenaario (5) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 2 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 2 - Käyttö suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua 

altistumista 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 

mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 

kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 
esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 
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Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto parannettu (70%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (6) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 3 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 3 - Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 

välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 240 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 
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Sijainti sisällä 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 90%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (7) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 3 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 3 - Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 

peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 240 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 
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Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 95% 

Myötävaikuttava skenaario (8) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 3 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 3 - Käyttö suljetussa panosprosessissa (synteesi tai formulointi) 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 

mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 
esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 240 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto hyvä (30%) 



Butyl acrylate 

VERSIO: 2.1 

ANNETTU: 19.10.2018 

KIELI: SUOMI 

 

 

Sivu 81/93 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 90% 

Myötävaikuttava skenaario (9) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 4 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 4 - Käyttö panosprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), joissa altistumisen 
mahdollisuus kasvaa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 

kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 



Butyl acrylate 

VERSIO: 2.1 

ANNETTU: 19.10.2018 

KIELI: SUOMI 

 

 

Sivu 82/93 

Ilmanvaihto hyvä (30%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 90%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (10) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 4 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 4 - Käyttö panosprosesseissa ja muissa prosesseissa (synteesi), joissa altistumisen 

mahdollisuus kasvaa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 

mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 

kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 
esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 



Butyl acrylate 

VERSIO: 2.1 

ANNETTU: 19.10.2018 

KIELI: SUOMI 

 

 

Sivu 83/93 

Sijainti sisällä 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 95% 

Myötävaikuttava skenaario (11) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 5 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 5 - Sekoittaminen tai yhdistäminen panosprosesseissa (monivaiheiset ja/tai 

merkittävä kosketus) 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 

mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 

kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 
esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 



Butyl acrylate 

VERSIO: 2.1 

ANNETTU: 19.10.2018 

KIELI: SUOMI 

 

 

Sivu 84/93 

Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto parannettu (70%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 90%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (12) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 5 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 5 - Sekoittaminen tai yhdistäminen panosprosesseissa (monivaiheiset ja/tai 

merkittävä kosketus) 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 

peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 



Butyl acrylate 

VERSIO: 2.1 

ANNETTU: 19.10.2018 

KIELI: SUOMI 

 

 

Sivu 85/93 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto hyvä (30%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 95% 

Myötävaikuttava skenaario (13) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 8A 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 8a - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

yleistiloissa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 

välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 



Butyl acrylate 

VERSIO: 2.1 

ANNETTU: 19.10.2018 

KIELI: SUOMI 

 

 

Sivu 86/93 

Altistuva ihon pinta 960 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto parannettu (70%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 90%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (14) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 8A 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 8a - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 
yleistiloissa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 

kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 
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Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 960 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto hyvä (30%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 95% 

Myötävaikuttava skenaario (15) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 8B 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 8b - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

erillisissä tiloissa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 

mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 
esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 
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Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 960 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 95%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (16) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 8B 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 8b - Kemikaalien siirtäminen astioista/astioihin/suurkonteista/suurkontteihin 

erillisissä tiloissa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 

mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 

valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 
esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 
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Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 960 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 95% 

Myötävaikuttava skenaario (17) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 9 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 9 - Kemikaalien siirtäminen pienkontteihin (erityinen täyttölinja) 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 

peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 
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Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto parannettu (70%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 90%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

Myötävaikuttava skenaario (18) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 9 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 9 - Kemikaalien siirtäminen pienkontteihin (erityinen täyttölinja) 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 

peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 
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Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 480 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ilmanvaihto hyvä (30%) 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä ei 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet 95% 
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Altistumisskenaario 5 (AS5): Käyttö laboratorioaineena 
 

Vapaa lyhyt nimike Käyttö laboratorioaineena (5) 

Systemaattinen nimi käyttökuvaajan 

perusteella 

ERC 1; PROC 15 

Ympäristöön liityvä myötävaikuttava 

skenaario ja vastaava ERC 

ERC 1 Kemikaalien valmistus 

Työntekijään liittyvät myötävaikuttavat 

skenaariot ja vastaavat PROC:t 

PROC 15 – Laboratorioreagenssien käyttö pienissä laboratorioissa 

Myötävaikuttava skenaario (1) ympäristön altistumisen hallinta – ERC 1 

Käyttöolosuhteet 

Vuosittainen aineen vetoisuus 6160 tonni/vuosi 

Aineen määrä käytetty toimintapaikalla 

päivittäin 

1,23E4 kg/päivä 

Päästöpäivät vuotta kohden 100 päivää/vuosi 

Paikallisen makeanveden laimennuskerroin 10 

Paikallisen meriveden laimennuskerroin 100 

Fraktion päästö prosessista ilmaan 5% 

Fraktion päästö prosessista jätevesiin 6% 

Fraktion päästö prosessista maahan 0,010% 

Alueen fraktion vetoisuus 100% 

Päälähteessä käytetty fraktio 20% 

Jätevedenpuhdistamo kyllä (kunnallinen) 

Virtausnopeus 18000 m3/päivä 

Kunnallisen jätevedenpuhdistamon päästöt  2000000 l/päivä 

Muut muunnetut EUSES:n arvot 

Pitoisuus käsittelemättömässä jätevedessä 

(Clocal inf.) 

0,001 mg/l 

Päälähteessä käytetty fraktio 20% 

Kuivan lietteen käyttömäärät - viljelysmaa 

(APPLsludgelocal.agri) 

0 kgdwt.m-2.yr-1 (perustelut: EUSES) 

Kemikaalin pitoisuus (yhteensä) 

jätevedenpuhdistamon päästöissä (Clocal.eff) 

1,00E-5 kgc.m-3 (perustelut: EUSES) 

Myötävaikuttava skenaario (2) teollisuustyöntekijän altistumisen hallinta – PROC 15 

Myötävaikuttavan skenaarion nimi 15 - Laboratorioreagenssien käyttö pienissä laboratorioissa 

Altistumistyyppi Hengitys: Pitkäaikainen paikallinen 

Ihokosketus: Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Kvalitatiivinen riskinarviointi 

Yleiset Vältä ihokosketusta. 

Varmista, että ovet ja ikkunat ovat auki (yleisilmanvaihto). 

Suositellaan paikallinen poistoilmanvaihto ja/tai yleisilmanvaihto. 

Käsiteltävä hyvän teollisuushygieniakäytännön ja turvallisuustoimenpiteiden 

mukaisesti. Ainetta/tuotetta voi käsitellä vain tarkoituksenmukaisesti koulutettu 

henkilökunta. Laitteet on tarkastettava siltä varalta, että niistä löytyy 

polymeerijäännöksiä, ja puhdistettava säännöllisesti vaarallisten reaktioiden 
välttämiseksi. 

Vältä kosketusta ihoon, silmiin ja vaatetukseen. Vältä höyryjen hengittämistä. 

Mainittujen henkilönsuojaimien lisäksi on käytettävä täysin peittäviä työvaatteita. 

Vartalon suojain valitaan toimintatyypin ja mahdollisen altistumisen tyypin 

perusteella, esim. esiliina, turvakengät, kemiallinen suojapuku (EN 14605 -

standardin mukaisesti roiskeiden tapauksessa tai EN ISO13982 -standardin 
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mukaisesti pölyn tapauksessa). 

Silmäkosketus Käytä sopivaa silmäsuojainta. 

Suojalasit, joilla on sivusuojat (suljetut suojalasit) (esim. EN 166) 

Ihokosketus Vältä ihokosketusta. 

Vaihda käsineet, jos käytön kesto ylittää läpäisyajan. 

Vältä kontaktia saastuneiden työkalujen kanssa. 

Siivoa saastuminen heti sen tapahduttua. 

Käytä kemiallisesti kestäviä käsineitä ja noudata työntekijöille antaman 
peruskoulutuksen ohjeita. 

Pese pois saasteet iholta välittömästi. 

Käsisuojaimet: sopivat materiaalit mukaan lukien jatkuvan suoran kosketuksen 

tapauksessa (Suositellaan: Suojaindeksi 6, vastaa yli 480 minuutin pituista 

läpäisyaikaa EN 374 -standardin mukaisesti): butyylikumi (butyyli) – 0,7 mm 
kerrospaksuus; nitriilikumi (NBR) – 0,4 mm kerrospaksuus. 

Aineen käsittelyssä on noudattava valmistajan käyttöohjeita, sillä on olemassa 
valtava määrä eri tyyppejä. 

Hengitys Alempaan pitoisuuteen tai lyhytaikaiseen vaikutukseen sopiva hengityssuojain: 

orgaanisilta kaasuilta/höyryiltä suojaava kaasusuodatin (kiehumispiste yli 65 C, 

esim. 14387 Tyyppi A) 

Tuotteen ominaisuudet 

Olomuoto neste 

Aineen pitoisuus tuotteessa 100% 

Fugasiteetti/Pölyisyys keskimääräinen 

Käytön tiheys ja kesto 

Käytön kesto yli 4 tuntia (oletusarvo) 

Käytön tiheys 5 päivää/viikko 

Riskinhallinnasta riippumattomat inhimilliset tekijät 

Altistuva ihon pinta 240 cm2 

Muut olemassa olevat työntekijöiden altistumiseen vaikuttavat käyttöolosuhteet 

Sijainti sisällä 

Ala teollinen 

Tekniset olosuhteet ja toimenpiteet dispersion ja altistumisen estämiseksi 

Paikallinen poistoilmanvaihtojärjestelmä kyllä (inhalaatio 90%) 

Henkilökohtaisiin suojaimiin, hygieniaan ja terveysarviointiin liittyvät olosuhteet ja toimenpiteet 

Hengityssuojaimet ei 

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEEN LOPPU 


