Tekninen tiedote
03/2016

Doka-OptiX
Irrotusaine betonille

Tuotteen yleiskuvaus
Tuotekuvaus:

Doka-OptiX on helposti juokseva ja käyttövalmis irrotusaine betonimuoteille.
Doka-OptiX on emulsiotyyppinen kasviöljyn johdannaisten sekoitus vedessä.

Erityisominaisuudet:

Doka-OptiX soveltuu erinomaisesti käytettäväksi heikosti imevillä tai täysin
imemättömillä muottipinnoilla.
Doka-Optix on käyttöominaisuuksiltaan ei-kriittinen ja se on maassa biologisesti
helposti hajoava tuote.

Käyttökohteet:

Irrotusaine ehkäisemään betonin tarttumista puu-, muovi- ja teräsmuotteihin.
Soveltuu erityisesti käytettäväksi valubetonikohteissa, joissa asetetaan korkeat
vaatimukset betonipinnan laadulle.

Tekniset tiedot
Muoto/väri/haju:
Kiehumispiste
Jähmettymispiste
Tiheys:
Dyn. viskositeetti (20°C)
Leimahduspiste
Menekki:

Neste/valkoinen/mieto
n. 100°C
n. -5°C
n. 0,97 kg/l
5.040 mPas (ASTM D 2983 mukaan)
ei palava
Imemättömät teräs- tai muovimuotit
Puumuotit

n. 25 ml/m²
n. 50 ml/m²

Käyttöohjeet
Pinnan valmistelu:

Doka GmbH
www.doka.com

Muottien tulee olla kuivat ja puhtaat. Vanhat betonijäämät poistetaan.
Teräsmuoteista puhdistetaan ruoste.
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Käsittely:

Doka-OptiX toimitetaan käyttövalmiina. Siihen ei saa lisätä muita aineita.
Levitetään pääasiallisesti ruiskuttamalla niin että syntyy ohut tasainen kalvo. Ei
saa pyyhkiä.
Pintaa on suojeltava sateelta niin kauan kun ruiskutettu kalvo näyttää
maitomaiselta.
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Käyttölämpötila:

Ruiskutettavissa n. -4°C:n lämpötilaan asti.

Odotusajat:

Veden haihtuessa emulsio kirkastuu maitomaisesta nesteestä kiinteäksi
värittömäksi kalvoksi. Sen jälkeen muotti on käyttövalmis betonointia varten.
Pitemmiksi odotusajoiksi muotti täytyy suojata likaantumiselta.

Laitteen puhdistus:

Niin kauan kun neste on maitomaista, pesu tehdään vedellä. Kun emulsio on
kirkastunut, puhdistus tehdään tavallisella kaupasta saatavalla

Varastointi:

Varastointi alkuperäisastiassa hyvin suljettuna, ei alle -4°C:n lämpötilassa.
Varastointiluokka 12 (BRD)

Varastointiaika

n. 12 kuukautta

Varoitukset ja
turvallisuusvihjeet:

Ei erityisiä vaaroja. Ei luokiteltu vaaralliseksi käsittelijälle.

Kuljetus:

Doka-OptiX ei ole vaarallinen aine kuljetettavaksi.

Jätteiden käsittely:

Tuotten jäämät toimitetaan valtuutetulle jätteenkerääjälle.
Jäteluettelonumero 12503 ÖNORM S 2100 mukaan.
Eurooppalainen jäteluettelo: 13 08 02
Tyhjennetyt säiliöt voidaan toimittaa kierrätykseen.

Toimenpiteet onnettomuustapau Kerätään talteen nestettä sitovalla aineella. Nestettä ei saa päästää vesistöön.
Vesivaarallisuusluokka (WGK): 1 lievästi vettä vaarantava

Doka GmbH
www.doka.com
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asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen,
asetuksen (EY) nro 453/2010, mukaan

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot
1.1.

Tuotetunniste

Tuotteen ryhmittely

: Seokset

Tuotekoodi

: 6067_13280

Tuotetyyppi

: perustuvat kasviöljyt (emulsio)

1.2.

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

1.2.1.

Merkitykselliset tunnistetut käytöt

Erit. teolliseen/ammattimaiseen käyttöön

: Teollinen
Ainoastaan ammattikäyttöön

Aineen/seoksen käyttö

: Betoniteollisuuden agent

1.2.2.

Käytöt, joita ei suositella

Muita tietoja ei ole saatavissa
1.3.

Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Ecoratio Europe B.V.
Industrieweg 161
3044 AS Rotterdam - The Netherlands
T +31 8822 4440
office@ecoratio.com - www.ecoratio.com
1.4.

Hätäpuhelinnumero

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti
2.1.

Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisestiSeokset: KTT < 2015 : #
Ei luokiteltu
Luokitus direktiivin 67/548/ETY [DSD] tai 1999/45/EY [DPD] mukaisesti
Ei luokiteltu
2.2.

Merkinnät

Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti Extra labelling to displayExtra classification(s) to display
Lasten turvalukko/-tulppa

: Ei

Näkövammaisille Varoitukset

: Ei

2.3.

Muut vaarat

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.1.

Aineet

Ei sovellettavissa
3.2.

Seokset

Sekoitus ei sisällä REACH-liitteen II kohdan 3.2 mukaisesti mainittavia aineita

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
4.1.

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, yleiset

: Älä koskaan anna tajuttomalle henkilölle mitään suun kautta. Pahoinvointia tunnettaessa on
hakeuduttava lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä mikäli mahdollista).

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty

: Varmista raittiin ilman hengitys. Anna potilaan levätä.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut
iholle

: Pese kädet ja muut altistuneet alueet saippualla ennen työpaikalta lähtöä.
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Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut
silmään

: Huuhdo välittömästi runsaalla määrällä vettä. Hakeudu lääkärin hoitoon jos silmäkipu, räpyttely
tai punoitus jatkuvat.

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty

: Huuhtele suu vedellä.

4.2.

Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet/vauriot
4.3.

: Tietojemme mukaan ei yhtään.

Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Muita tietoja ei ole saatavissa

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
5.1.

Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet

: Vaahto. Kuiva jauhe. Hiilidioksidi. Vesisuihku. Hiekka.

Soveltumattomat sammutusaineet

: Älä käytä voimakasta vesisuihkua.

5.2.

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Muita tietoja ei ole saatavissa
5.3.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjuntaa koskevat ohjeet

: Jäähdytä säiliöitä vesisuihkulla tai -sumulla. Varovaisuutta on noudatettava sammutettaessa
palavia kemikaaleja. Älä päästä sammutusvettä ympäristöön.

Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa

: Älä mene paloalueelle ilman sopivia suojavarusteita, mukaan lukien hengityksensuojain.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
6.1.

Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

6.1.1.

Muu kuin pelastushenkilökunta

Hätätoimenpiteet
6.1.2.

: Evakuoi ylimääräinen henkilöstö.

Pelastushenkilökunta

Suojaimet

: Varusta siivoushenkilöstö asianmukaisella suojauksella.

Hätätoimenpiteet

: Tuuleta alue.

6.2.

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Estä pääsy viemäriin ja vesistöön. Ilmoita viranomaisille, jos nestettä pääsee viemäriin tai vesistöön.
6.3.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Puhdistusmenetelmät
6.4.

: Valumat on kerättävä. Imeytä valunut neste imukykyiseen materiaaliin.

Viittaukset muihin kohtiin

Katso Kohta 8. Altistumisen ehkäisy/henkilökohtaiset suojaimet.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi
7.1.

Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet
7.2.

: Pese kädet ja muut altistuneet alueet miedolla saippualla ja vedellä ennen ruokailua, juontia,
tupakointia ja työpaikalta lähtöä.

Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet

: Varastointi > -15⁰C. Käytä kontti vapauttaa / imeä vuoto. Säilytä ainoastaan alkuperäiset astiat
viileässä, hyvin tuuletetussa paikassa kaukana: Pidettävä erillään avotulesta, kuumista
pinnoista ja sytytyslähteistä. Pidä käyttämätön säiliö suljettuna.

Yhteensopimattomat tuotteet

: Vahvat emäkset. Vahvat hapot.

Yhteensopimattomat materiaalit

: Syttymislähteet.

Pakkausmateriaalit

: Tuote on aina säilytettävä alkuperäispakkauksessa.

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
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8.2.

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen,
asetuksen (EY) nro 453/2010, mukaan

Altistumisen ehkäiseminen

Käsien suojaus

: suojakäsineitä

Silmien suojaus

: Suojalasit

Ihonsuojaus

: Tavalliset haalarit

Hengityksensuojain

: Erikoistoimenpiteitä ei tarvita

Muut tiedot

: Älä syö, juo tai tupakoi käytön aikana.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
9.1.

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

: Neste

Väri

: Valkoinen.

Haju

: Heikko.

Hajukynnys

: Tietoja ei saatavilla

pH

: 9

Suhteellinen haihtumisnopeus
(butyyliasetaattiin=1)

: Tietoja ei saatavilla

Sulamispiste

: Tietoja ei saatavilla

Jähmettymis-/jäätymispiste

: -5 °C

Kiehumispiste

: 100 °C

Leimahduspiste

: > 100 °C

Itsesyttymislämpötila

: Tietoja ei saatavilla

Hajoamislämpötila

: Tietoja ei saatavilla

Syttyvyys (kiinteä, kaasu)

: Ei palava.

Höyrynpaine

: Tietoja ei saatavilla

Suhteellinen höyryntiheys 20 °C:n lämpötilassa

: Tietoja ei saatavilla

Suhteellinen tiheys

: Tietoja ei saatavilla

Tiheys

: 0,97 kg/l

Liukoisuus

: Tietoja ei saatavilla

Log Pow

: Tietoja ei saatavilla

Viskositeetti, kinemaattinen

: 1 mm²/s (40 °C)

Viskositeetti, dynaaminen

: Tietoja ei saatavilla

Räjähtävät ominaisuudet

: Tietoja ei saatavilla

Hapettavat ominaisuudet

: Tietoja ei saatavilla

Räjähdysraja-arvot

: Tietoja ei saatavilla

9.2.

Muut tiedot

VOC-pitoisuus

: 5 - 10 %

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1.

Reaktiivisuus

Muita tietoja ei ole saatavissa
10.2.

Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa normaaleissa olosuhteissa.
10.3.

Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Normaalioloissa ei lainkaan.
10.4.

Vältettävät olosuhteet

Äärimmäisen korkeat tai matalat lämpötilat.
10.5.

Yhteensopimattomat materiaalit

Vahvat hapot. Vahvat emäkset.
10.6.

Vaaralliset hajoamistuotteet

Höyry. Hiilimonoksidi. Hiilidioksidi.
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot
11.1.

Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Välitön myrkyllisyys

: Ei luokiteltu

DOKA OPTIX
LD50 suun kautta

> 2000 mg/kg

Lisätiedot

Perustana on käytetty vastaavan tuotteen tietoja

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

: Ei luokiteltu
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
pH: 9

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

: Ei luokiteltu
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
pH: 9

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

: Ei luokiteltu

Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset

: Ei luokiteltu

Karsinogeenisuus (syöpää aiheuttavat
vaikutukset)

: Ei luokiteltu

Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset

: Ei luokiteltu

Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen

: Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva
altistuminen

: Ei luokiteltu

Aspiraatiovaara

: Ei luokiteltu

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

DOKA OPTIX
Viskositeetti, kinemaattinen
Mahdolliset haittavaikutukset ihmisille ja
mahdolliset oireet

1 mm²/s (40 °C)
: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle
12.1.

Myrkyllisyys

Ympäristövaikutukset - yleiset
DOKA OPTIX
LC50 kalat 1
Lisätiedot
12.2.

Perustana on käytetty vastaavan tuotteen tietoja.
Nopeasti biohajoava

Biokertyvyys

DOKA OPTIX
Biokertyvyys
12.4.

Ei myrkyllinen vesiorganismeille
Perustana on käytetty vastaavan tuotteen tietoja

Pysyvyys ja hajoavuus

DOKA OPTIX
Pysyvyys ja hajoavuus
Biologinen hajoaminen
12.3.

: Ei tunnettuja haittavaikutuksia vedenpuhdistamoille normaaleissa käyttöolosuhteissa ja
suositusten mukaan käytettynä.

Ei määritelty.

Liikkuvuus maaperässä

Muita tietoja ei ole saatavissa
12.5.

PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Muita tietoja ei ole saatavissa
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12.6.

asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen,
asetuksen (EY) nro 453/2010, mukaan

Muut haitalliset vaikutukset

Lisätiedot

: Vältettävä päästämistä ympäristöön

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat
13.1.

Jätteiden käsittelymenetelmät

Jätteen käsittelyä koskevat suositukset

: Hävitä turvallisella tavalla paikallisia/kansallisia määräyksiä noudattaen.

Ekologia - jätemateriaalit

: Vältettävä päästämistä ympäristöön.

KOHTA 14: Kuljetustiedot
ADR/RID/IMDG/IATA/ADN:n mukaan
14.1.

YK-numero

Ei luokiteltu kuljetusmääräysten mukaan vaaralliseksi aineeksi
14.2.

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (ADR)

: Ei sovellettavissa

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (IMDG)

: Ei sovellettavissa

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (IATA)

: Ei sovellettavissa

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (ADN)

: Ei sovellettavissa

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi (RID)

: Ei sovellettavissa

14.3.

Kuljetuksen vaaraluokka

ADR
Kuljetuksen vaaraluokka (ADR)

: Ei sovellettavissa

IMDG
Kuljetuksen vaaraluokka (IMDG)

: Ei sovellettavissa

IATA
Kuljetuksen vaaraluokka (IATA)

: Ei sovellettavissa

ADN
Kuljetuksen vaaraluokka (ADN)

: Ei sovellettavissa

RID
Kuljetuksen vaaraluokka (RID)
14.4.

: Ei sovellettavissa

Pakkausryhmä

Pakkausryhmä (ADR)

: Ei sovellettavissa

Pakkausryhmä (IMDG)

: Ei sovellettavissa

Pakkausryhmä (IATA)

: Ei sovellettavissa

Pakkausryhmä (ADN)

: Ei sovellettavissa

Pakkausryhmä (RID)

: Ei sovellettavissa

14.5.

Ympäristövaarat

Ympäristölle vaarallinen

: Ei

Merta saastuttava aine

: Ei

Muut tiedot

: Muita tietoja ei ole saatavissa

14.6.

Erityiset varotoimet käyttäjälle

- Maakuljetus
Tietoja ei saatavilla
- Merikuljetukset
Tietoja ei saatavilla
- Ilmakuljetus
Tietoja ei saatavilla
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- Jokikuljetukset
Tietoja ei saatavilla
- Rautatiekuljetus
Tietoja ei saatavilla
14.7.

Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -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 sisällä liitteen XVII rajoitusten alaisia aineita
Ei sisällä REACH-ehdokasaineita
Ei sisällä REACH-liitteessä XIV luetteloituja aineita
VOC-pitoisuus
15.1.2.

: 5 - 10 %

Kansalliset määräykset

Muita tietoja ei ole saatavissa
15.2.

Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot
Lyhenteet ja akronyymit:
ADN
Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista
ADR
Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista
ATE
Välittömän myrkyllisyyden arviointi
BCF
Biokertyvyystekijä
CLP
Luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annettu asetus (EY) N:o 1272/2008
DMEL
Johdettu vähimmäisvaikutustaso
DNEL
Johdettu vaikutukseton taso
DPD
Vaarallisista valmisteista annettu direktiivi 1999/45/EY
DSD
Vaarallisista aineista annettu direktiivi 67/548/ETY
EC50
Keskimääräinen vaikuttava pitoisuus
IARC
Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus
IATA
Kansainvälinen ilmakuljetusliitto
IMDG
International Maritime Dangerous Goods (Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö)
LC50
Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiosta (tappava mediaanipitoisuus)
LD50
Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiosta (tappava mediaaniannos)
LOAEL
Alhaisin havaittavan haittavaikutuksen aiheuttava annos
NOAEC
Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta
NOAEL
Annos, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta
NOEC
Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta
OECD
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
PBT
Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen aine
PNEC
Arvioitu vaikutukseton pitoisuus
REACH
Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset Asetus (EY) N:o 1907/2006
RID
Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat määräykset
KTT
Käyttöturvallisuustiedote
STP
Jätevedenpuhdistamo
TLM
Mediaani toleranssirajat
vPvB
Erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä
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DOKA OPTIX
Käyttöturvallisuustiedote
asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen,
asetuksen (EY) nro 453/2010, mukaan

Tietolähteet

: 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.

Muut tiedot

: Ei mitään.

Ecoratio SDS EU (REACH annex 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)
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