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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 
 

1.1. Tuotetunniste 

Tuotemuoto : Aine 

Kauppanimi : Throat Seal Liquid 

Kemiallinen nimi : bis(2-propylheptyl) phthalate  

IUPAC-nimi : bis(2-propylheptyl) phthalate  

EY-nro : 258-469-4 

CAS-nro : 53306-54-0 

REACH-rekisteröintinumero : 01-2119446694-30 

Tuotekoodi : 206994, 206995, 206996, 206997, 206998, 24C822, 24C823, 238049 

Bruttokaava : C28H46O4 

Synonyymit : Bis(2-propylheptyl) phthalate / 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(2-propylheptyl) ester 
 

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

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut käytöt 

Aineen/sekoituksen käyttö : tarttumatonta ainetta 
 

1.2.2. Käytöt, joita suositellaan välttämään 

Ei lisätietoja saatavilla 
 

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 

Graco BVBA 
Industrieterrein Ounde Bunders 
Maasmechelen - Belgium 
T +32 89 770 700 - F +32 89 770 777 
reach@graco.com 

 

1.4. Hätäpuhelinnumero 

Hätänumero : 1-703-741-5970 (Chemtrec) 
(24/24) 

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 
 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus 

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisestiSeokset/Aineet: SDS EU 2015: Asetuksen (EU) 2015/830 (REACH-asetuksen liite 
II) mukaisesti 

Ei luokiteltu 
 

 
 

 
  

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ympäristöön kohdistuvat haittavaikutukset 

Muita tietoja ei ole saatavissa 
 

 

2.2. Merkinnät 

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti Näytettävät lisämerkinnätNäytettävät ylimääräiset luokittelut  

Tietoja ei ole saatavissa 
 
 

   
 
 

 

2.3. Muut vaarat, jotka eivät vaikuta luokitukseen 

Tämä aine/seos ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereitä. 

Tämä aine/seos ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereitä. 
 

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 
 

3.1. Aineet 

Aineen tyyppi : Yhdestä aineosasta koostuva 
 

Nimi Tuotetunniste % 

bis(2-propylheptyl) phthalate  
 

(CAS-nro) 53306-54-0 
(EY-nro) 258-469-4 
(REACH-N:o) 01-2119446694-30 

80 - 100 
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3.2. Seokset 

Ei sovellettavissa 
 

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 
 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Pahoinvointia tunnettaessa on 
hakeuduttava lääkärin hoitoon. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut 
iholle 

: Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus. 
Pese runsaalla vedellä ja saippualla. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut 
silmään 

: Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä 15 min. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. 
Jatka huuhtomista. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Suu huuhdeltava välittömästi ja sen jälkeen juotava runsaasti vettä. ÄLÄ oksennuta ellei 
lääkintähenkilöstö niin tekemään lääkintähenkilöstö. Ota yhteys lääkäriin, jos tunnet 
huonovointisuutta. 

 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

Muita tietoja ei ole saatavissa 
 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 
 

5.1. Sammutusaineet 

Soveltuvat sammutusaineet : hiilidioksidi (CO2), vesi, kuiva kemiallinen jauhe. 

Soveltumattomat sammutusaineet : Ei tunnettuja. 
 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 

Palovaara : Ei tunnettuja. Ei syttyvää ympäristön lämpötilassa ja paineessa. 

Räjähdysvaara : Ei tunnettuja. 

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Myrkyllisiä kaasuja ja höyryjä voi vapautua tulipalossa. 
 

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet 

Varotoimenpiteet tulipalon estämiseksi : Tämä materiaali on palavaa ja voi syttyä helteessä, kipinästä, liekistä tai muusta 
syttymislähteetä (esim. stattinen sähkö, sytytysliekit, mekaaniset/elektriset varusteet). 

Palontorjuntaa koskevat ohjeet : Sammuta palo kohtuullisen välimatkan päästä tavanomaisin varotoimin. Jäähdytä tankit/tynnyrit 
vesisuihkulla/siirrä ne turvalliseen paikkaan. Peruuttaa välittömästi alueelta, jos on nouseva 
ääni tuuletusta turvalaite tai värimuutoksia alusten säiliöissä tai putkistojen. Evakuoi alue. 

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa : Tulipalon sattuessa: Käytettävä ympäröivästä ilmasta riippumatonta hengityslaitetta. 

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 
 

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilökunta 

Suojaimet : Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. 

Hätätoimenpiteet : Poista kaikki sytytyslähteet, jos sen voi tehdä turvallisesti. Henkilöstö on evakuoitava 
turvalliseen paikkaan. 

6.1.2. Pelastushenkilökunta 

Suojaimet : Käytettävä sopivaa suojavaatetusta. Tulipalon sattuessa: Käytettävä ympäröivästä ilmasta 
riippumatonta hengityslaitetta. 

Hätätoimenpiteet : Evakuoi alue. Kyseinen tila on tuuletettava. 
 

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 

Vältettävä päästämistä ympäristöön. Ilmoita asianmukaisille vesiviranomaisille mahdollisista vuodoista vesistöön tai viemäriin. 
 

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet 

Suojarakenteet : Tapauksessa vuotaneen suojaisilla vesillä, sisältää tuote kelluvia esteitä tai muita laitteita. 

Puhdistusmenetelmät : Otettava talteen nestettä sitovalla materiaalilla (hiekka, piimaa, happositoja, yleissitoja). 
Poustettava veden pinnalta (esim. kuorimalla, imemällä). On kerättävä suljettuihin astioihin ja 
toimitettava hävitettäväksi. 

 

6.4. Viittaukset muihin kohtiin 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 
 

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 

Muut vaarat käsiteltäessä : Palava neste. 
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Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet : Älä paineista, leikkaa, hitsaa, juottaa, juota, poraa, hio, tai altista kontteja liekit, kipinät, lämpö, 
tai muut mahdolliset syttymislähteet. Säilytä pakkaus suljettuna. Pakkauksen käsittelyssä ja 
avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.  Varmistettava riittävä ilmanvaihto. 

Käsittelylämpötila : > 60 °C 

Hygieniatoimenpiteet : Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Pese saastunut vaatetus 
ennen uudelleenkäyttöä. huolehdittava hyvästä hygieniasta ja järjestyksestä. 

 

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 

Varastointiolosuhteet : Säilytettävä tiiviisti suljettuna kuivassa, viileässä ja hyvin tuuletetussa paikassa. 

Yhteensopimattomat tuotteet : Hapettimet. 

Varastointilämpötila : < 45 °C 

Kuumuus ja syttymislähteet : Pidettävä erillään avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. 
 

7.3. Erityinen loppukäyttö 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 
 

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat 

Muita tietoja ei ole saatavissa 
 
 

 
 

 
 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen 

Henkilönsuojaimet: 

Tiiviit suojalasit. Käsineet. 
   

Käsien suojaus: 

käytä (EN 374 mukaisesti testattuja) soveltuvia käsineitä. Neopreeni. NBR (Nitriilikumi). (breakthrough time of > 240 minutes). Material thickness > 
0.11 mm 
 

Silmien suojaus: 

Suojalasit, joissa sivusuojat 
   

Hengityksensuojain: 

Erityisiä hengityksensuojaimia ei tarvita normaaleissa olosuhteissa, jos tuuletus on riittävä 

Henkilösuojainten symboli(t): 

  

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
 

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 

Olomuoto : Neste 
  

Väri : Tietoja ei saatavilla 
  

Haju : Tuoksu. 
  

Hajukynnys : Tietoja ei saatavilla 
  

pH : Tietoja ei saatavilla 
  

Suhteellinen haihtumisnopeus 
(butyyliasetaatin=1) 

: Tietoja ei saatavilla 
  

Sulamispiste : Tietoja ei saatavilla 
  

Jähmettymis-/jäätymispiste : Tietoja ei saatavilla 
  

Kiehumispiste : 252,5 - 253,4 °C @7 hPa 
  

Leimahduspiste : 220 °C (ASTM D92) 
  

Itsesyttymislämpötila : 345 °F 
  

Hajoamislämpötila : Tietoja ei saatavilla 
  

Syttyvyys (kiinteä, kaasu) : Tietoja ei saatavilla 
  

Höyrynpaine : < 0,00001 atm @ 20°C 
  

Suhteellinen höyryntiheys 20 °C:n lämpötilassa : Tietoja ei saatavilla 
  

Suhteellinen tiheys : 0,9624 g/cm³ @20°C 
  

Liukoisuus : Liukenee organisiin liuottimiin. 
Vesi: < 0,1 µg/l 
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Log Pow : 10,6 - 10,8 @25°C 
  

Viskositeetti, kinemaattinen : 127,86 cSt @20°C 
  

Viskositeetti, dynaaminen : Tietoja ei saatavilla 
  

Räjähtävät ominaisuudet : ei räjähtävä. 
  

Hapettavat ominaisuudet : ei hapettava. 
  

Räjähdysraja-arvot : Tietoja ei saatavilla 
 

 
 

9.2. Muut tiedot 

VOC-pitoisuus : ei saatavilla 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 
 

10.1. Reaktiivisuus 

Vakaa normaaleissa olosuhteissa. 
 

10.2. Kemiallinen stabiilisuus 

Vakaa normaaliolosuhteissa. 
 

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 

Vaaralliset polymerisaatiota ei tapahdu. 
 

10.4. Vältettävät olosuhteet 

Pidettävä erillään avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. 
 

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 

Hapettajat, vahva. 
 

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet 

Ei vaarallisia hajoamistuotteita sopivissa varastointi ja käyttöehdoista määrätään. 
 

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 
 

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 

Välitön myrkyllisyys (suun kautta) : Ei luokiteltu 

Välitön myrkyllisyys (ihon kautta) : Ei luokiteltu 

Välitön myrkyllisyys (hengitysteitse) : Ei luokiteltu 
 

Throat Seal Liquid (53306-54-0) 

LD50 ihon kautta, kani > 2000 
 
 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Ei luokiteltu 

Lisätiedot : (OECD 404) 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys : Ei luokiteltu 

Lisätiedot : OECD 405 

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Ei luokiteltu. (Tulokset perustuvat samanlaiseen tuotteeseen). 

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset : Ei luokiteltu 

Syöpää aiheuttavat vaikutukset : Ei luokiteltu 
 

 

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset : Ei luokiteltu 
 

 

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen : Ei luokiteltu 
 

 

Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva 
altistuminen 

: Ei luokiteltu 

 

 

Aspiraatiovaara : Ei luokiteltu 
 

Throat Seal Liquid (53306-54-0) 

Viskositeetti, kinemaattinen 127,86 mm²/s @20°C 
  
 
 

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 
 

12.1. Myrkyllisyys 

Välitön myrkyllisyys vesieliöille : Ei luokiteltu 

Krooninen myrkyllisyys vesieliöille : Ei luokiteltu 
 

 
 
 
 

 

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 

Throat Seal Liquid (53306-54-0) 

Pysyvyys ja hajoavuus Helposti biohajoava vedessä. 

Biologinen hajoaminen 80 - 90 % 28d - OECD 301B 
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12.3. Biokertyvyys 

Throat Seal Liquid (53306-54-0) 

BCF kalat 1 < 14,4 Carp, 56d - OECD 305C 

Log Pow 10,6 - 10,8 @25°C 
 

 

12.4. Liikkuvuus maaperässä 

Muita tietoja ei ole saatavissa 
 

 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 

Throat Seal Liquid (53306-54-0) 

Tämä aine/seos ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia PBT-kriteereitä. 

Tämä aine/seos ei täytä REACH-asetuksen liitteen XIII mukaisia vPvB-kriteereitä. 
 

 

 

12.6. Muut haitalliset vaikutukset 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 
 

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

KOHTA 14: Kuljetustiedot 
 

ADR/RID/IMDG/IATA/ADN:n mukaan 
 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. YK-numero 

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 

14.3. Kuljetuksen vaaraluokka 

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 

14.4. Pakkausryhmä 

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa 

14.5. Ympäristövaarat 

Ympäristölle vaarallinen : 
Ei 

Ympäristölle vaarallinen : 
Ei 
Merta saastuttava aine : Ei 

Ympäristölle vaarallinen : 
Ei 

Ympäristölle vaarallinen : 
Ei 

Ympäristölle vaarallinen : 
Ei 

Muita tietoja ei ole saatavissa 

 
14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle 

- Maakuljetus 
  

Tietoja ei saatavilla 

- Merikuljetukset 
  

Tietoja ei saatavilla 

- Ilmakuljetus 
  

Tietoja ei saatavilla 

- Jokikuljetukset 
  

Tietoja ei saatavilla 

- Rautatiekuljetus 
  

Tietoja ei saatavilla 
 

14.7. 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 

15.1.1. EU-säännökset ja määräykset 
 

Ei REACHin liitteen XVII mukaisia rajoituksia 

Throat Seal Liquid ei sisälly mahdollisesti lupamenettelyn piiriin kuuluvia aineita koskevaan REACH-luetteloon 

Throat Seal Liquidei sisälly REACH-liitteen XIV luetteloon 
 
 

   

VOC-pitoisuus : ei saatavilla 
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15.1.2. Kansalliset määräykset 

Sisältyy AICS-luetteloon (Australian Inventory of Chemical Substances) 
Sisältyy Kanadan DSL-luetteloon (Domestic Substances List) 
Sisältyy IECSC-luetteloon (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China) 
Sisältyy EINECS-luetteloon (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 
Sisältyy Japanin ENCS-luetteloon (Existing & New Chemical Substances) 
Sisältyy Japanin ISHL-luetteloon (Industrial Safety and Health Law) 
Sisältyy Uuden-Seelannin NZIoC-luetteloon (New Zealand Inventory of Chemicals) 
Sisältyy PICCS-luetteloon (Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances) 
Sisältyy USA:n TSCA-luetteloon (Toxic Substances Control Act) 
Mainittu CICR:ssä (Turkin  kemikaalien luettelointi ja tarkkailu) 
Listattu TCSI:ssä (Taiwan Chemical Substance Inventory) 
 
 

 
 
 

 

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 

Tälle aineelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia 
Ainetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti. 
  

KOHTA 16: Muut tiedot 
 

Osoitus muutoksesta: 
2.1. Aineen tai seoksen luokitus. 2.2. Merkinnät. 3. Koostumus ja tiedot aineosista. Regulation 
reference. Asetuksen (EU) 2015/830 (REACH-asetuksen liite II) mukaisesti. REACH 
rekisteröintinumero lisätään osiin 1 ja 3. 
 
 

Muut tiedot : Tämä tiedote perustuu tämänhetkisiin tietoihin ja on tarkoitettu vastaamaan tuotteen varten 
terveys-, turvallisuus-ja ympäristökysymyksiin. Tämän vuoksi sitä ei tule tulkita takuuna mistään 
erityisestä tuotteen ominaisuudesta. Käyttäjän vastuulla on ryhtyä mainittuihin varotoimiin sekä 
varmistaa, että hänellä on täydelliset ja riittävät tiedot tuotteen käyttämiseen. Tämä 
käyttöturvallisuustiedote on valmistettu Intertek. Kuitenkin, tiedot on kuitenkin annettu ilman 
takuuta, nimenomaista tai hiljaista koskevat sen oikeellisuudesta. Joitakin tietoja esitetään ja 
johtopäätökset ovat tässä muista lähteistä kuin suora testituloksia itse aineeseen. Tämä 
käyttöturvallisuustiedote on valmistettu ja sitä tulee käyttää ainoastaan tälle tuotteelle. Jos 
tuotetta käytetään muun tuotteen aineosana, tämä käyttöturvallisuustietoja ei voida soveltaa. 
Käyttäjien tulisi tehdä omat tutkimuksensa selvittää soveltuvuutta tietoja tai tuotteita niiden 
tiettyyn tarkoitukseen.Käyttöolosuhteet tai menetelmät käsittely, varastointi, käyttö ja 
hävittäminen tuotteen ovat meidän hallinnassamme ja voi olla mitään tietoja. Tästä ja muista 
syistä, Intertekin ei ota vastuuta ja nimenomaisesti kiellämme vastaa tappioista, vahingoista tai 
kustannuksista, jotka johtuvat tai jollakin tavalla liittyvät käsittely, varastointi, käyttö tai 
hävittäminen tuotteen. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
KTT EU (REACH, liite II) 
 
Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat yhdenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen kanssa sillä edellytyksellä, että ne ovat olleet 
käytettävissä käyttöturvallisuustiedotetta laadittaessa (katso päivitys- ja versiopäivä) 
 

 


