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1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 
 
Tuotetunniste 
 
Kauppanimi:  Microgel (spezial, forte, V01, V02) betonipintojen happopesugeeli 
 
Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 
 
Aineen/valmisteen käyttötarkoitus: Happogeeli kuivien betonipintojen mikropesuun ja patinointiin.. 
 
Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokäyttäjä, jakelija) 
Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja (*) 
TimoL koneet ja varusteet Oy 
 
Yhteystiedot 
Katuosoite:    Etel. Rautatiekatu 16 aB 36 
Postinumero ja –toimipaikka: 00100 Helsinki 
Postilokero:  
Postinumero ja –toimipaikka:  
Puhelin:    050 432 8932 
Telefax:   
Sähköpostiosoite:   info@timolkjav.fi 
Y-tunnus (*):    2432914-2 
 
Ulkomaisen valmistajan tiedot 
HEBAU GmbH 
An der Eisenschmelze 13 
87527 Sonthofen, GERMANY 
Telefon/Phone: +49 (0)8321 6736-0 
e-mail: mail@hebau.de 
 
Tietoja antanut osasto: 
Tutkimus ja kehitys osasto 
s-posti: mail@hebau.de 
 
Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot:  
 
Valmistaja/Toimittaja:  HEBAU GmbH  
Katuosoite:  An der Eisenschmelze 13 
Postinumero ja -toimipaikka:  87527 Sonthofen, Saksa  
Puhelin:  +49 (0)8321 6736-0  
Telefax:  +49 (0)8321 6736-36  
Sähköpostiosoite:    mail@hebau.de 
  
Tietoja antanut osasto: 
Tutkimus ja kehitys osasto 
s-posti: mail@hebau.de 
 
Hätäpuhelinnumero: (09) 471 977 
Myrkytystietokeskus HUS, Stenbäckinkatu 11, 00290 Helsinki 
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2. VAARAN YKSILÖINTI 
 
Aineen tai seoksen luokitus 
 
EU-direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus:
 

   C;  Syövyttävä  
 

   Xi;  Ärsyttävä  
 
 
Erityisohjeet vaaroista ihmisille ja ympäristölle
Tuote kuuluu aineiden voimassa olevan EU:n luokitusasetuksen mukaisen merkitsemisvelvollisuuden piiriin. 
 
Luokitusjärjestelmä: 
 
Luokitus vastaa voimassaolevaa EU-
saaduilla tiedoilla. 
 
Merkitseminen 
 
Etiketöinti säädöksen (EY) No 1272/2008 [EU
 
 
Vaarasymbolit, riskimerkinnät (R-lausekkeet) ja turvaohjeet (S)
                 

   C; Syövyttävä 
 
 

R-lausekkeet: 
34  Syövyttävää 
37  Ärsyttää hengityselimiä. 
 
S-lausekkeet:  
20  Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä
23     Vältettävä sumun/aerosolin hengittämistä
26  Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
36/37/39   Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien
45  Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon    
                 (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).
60  Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä vaarallisena jätteenä.
 
Muut vaarat 
 
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: 
PBT: Ei sovellettavissa 
vPvB: Ei sovellettavissa 
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direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus:  

R34:       Aiheuttaa palovammoja 

R37:       Ärsyttää hengityselimiä 

Erityisohjeet vaaroista ihmisille ja ympäristölle: 
Tuote kuuluu aineiden voimassa olevan EU:n luokitusasetuksen mukaisen merkitsemisvelvollisuuden piiriin. 

-luetteloa ja sitä on täydennetty ammattikirjallisuudesta ja yrityksiltä 

Etiketöinti säädöksen (EY) No 1272/2008 [EU-GHS/CLP] mukaisesti: 

lausekkeet) ja turvaohjeet (S)-lausekkeet  

 

Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä 
Vältettävä sumun/aerosolin hengittämistä 
Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.
Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon    
(näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). 

sen pakkaus on käsiteltävä vaarallisena jätteenä. 
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Tuote kuuluu aineiden voimassa olevan EU:n luokitusasetuksen mukaisen merkitsemisvelvollisuuden piiriin.  

on täydennetty ammattikirjallisuudesta ja yrityksiltä 

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. 
tai kasvonsuojainta. 

Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon     
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3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
 
Valmisteen kuvaus: Tuote on valmiste (seos)
 
 

CAS/EY numero Aineosan nimi

7647-01-0/231-595-7 Suolahappo

77-92-9/201-069-1             Sitruunahappo 

 
Lisätietoja: 
Varoituslausekkeiden teksti on kirjattu kappalees
 
 
4. ENSIAPUTOIMENPITEET 
 
Ensiaputoimenpiteiden kuvaus  
 
Yleisohjeita: Tuotteella likaantuneet 
  
Hengitys:  Tajuton potilas on asetettava tai kuljetettava tukevassa kylkiasennossa.
 
Iho: Välittömästi pestävä saippualla ja vedellä ja huuhdeltava hyvin. 
 
Silmä:  Roiskeet huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan sekä otettava yhteys 
lääkäriin. 
 
Nieltynä: Annettava potilaalle runsaasti vettä 
 
Ohjeita lääkärille: 
 
Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä 
Ei muita asiaa koskevia tietoja saatavilla
 
Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei muita asiaa koskevia tietoja saatavilla.
 
 
5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET
 
Sammutusaineet 
 
Sopivat sammutusaineet: 
Palontorjuntatoimenpiteet ympäristön mukaan.
 
Aineesta tai sen seoksista johtuvat erityiset vaarat
Ei muita asiaa koskevia tietoja saatavilla.
 
Ohjeita palontorjuntaan  
 
Erityissuojavarusteita: Erikoistoimenpiteitä 
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KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 

valmiste (seos), joka sisältää seuraavia vaaralliseksi luokiteltuja aineosia:

Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus direktiivien 67/548/ETY, 1999/45/EY 
ja asetuksen 1272/2008/EY

Suolahappo 10 – 25 %  C        R34       Xi   

Sitruunahappo  10 – 25 %   Xi       R36 

on kirjattu kappaleeseen 16. 

Tuotteella likaantuneet vaatteet on välittömästi riisuttava. Huolehdi raittiin ilman saannista.

Tajuton potilas on asetettava tai kuljetettava tukevassa kylkiasennossa.  

Välittömästi pestävä saippualla ja vedellä ja huuhdeltava hyvin.  

huolellisesti runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan sekä otettava yhteys 

Annettava potilaalle runsaasti vettä juotavaksi ja otettava välittömästi yhteys lääkäriin.

Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet: 
Ei muita asiaa koskevia tietoja saatavilla. 

lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Ei muita asiaa koskevia tietoja saatavilla. 

PALONTORJUNTATOIMENPITEET 

piteet ympäristön mukaan. 

Aineesta tai sen seoksista johtuvat erityiset vaarat: 
Ei muita asiaa koskevia tietoja saatavilla. 

Erikoistoimenpiteitä ei tarvita. 
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seuraavia vaaralliseksi luokiteltuja aineosia: 

direktiivien 67/548/ETY, 1999/45/EY 
/EY mukaisesti 

       R37 

Huolehdi raittiin ilman saannista. 

huolellisesti runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan sekä otettava yhteys 

yhteys lääkäriin.  

lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: 
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6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 
 
Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa: 
Käytettävä suojavarusteita. Suojaamattomat henkilöt on pidettävä poissa.   
 
Ympäristöön kohdistuvat varotoimenpiteet: 
Laimennettava suurella vesimäärällä. 
Ei saa päästää viemäriin / pintaveteen / pohjaveteen 
 
Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: 
Imeytetään imukykyiseen materiaaliin (hiekka, piimaa, hapon imeytysaine, yleisimeytysaine, sahajauho). 
Käytettävä neutralointiaineita. 
Likaantuneet materiaalit käsiteltävä jätteenä luvun 13 mukaisesti. 
 
 Viittaukset muihin kohtiin 
Tietoa turvallisesta käsittelystä luvussa 7. 
Tietoa henkilökohtaisista suojaimista luvussa 8. 
Tietoa jätteiden asianmukaisesta käsittelystä luvussa 13. 
 
 
7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 
 
Käsittely 
 
Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet: 
Varmistuttava työpisteen riittävästä tuuletuksesta/höyryjen poistosta. Vältettävä aerosolinmuodostusta.  
 
Palo- ja räjähdyssuojausohjeita: Ei erityistoimenpiteitä 
 
Varastointi 
 
Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet: Ei erityisvaatimuksia 
 
Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita 
 
Lisätietoja varastointiehtoihin: Astiat pidettävä tiiviisti suljettuina.  
 
Työturvallisuuslainsäädännön mukainen luokitus: - 
 
Erityinen loppukäyttö: Ei muita asiaa koskevia tietoja saatavilla 
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8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 
 
Muut huomautukset teknisiä laitteita koskien: 
Ei lisätietoja, katso luku 7. 
 
Valvontaa koskevat muuttujat 
 

Työperäisen altistumisen seuranta (TLV- , HTP- ja muiden raja-arvojen seuranta) 

7647-01-0 Suolahappo (Kloorivety) 

TLV-arvo 

 

HTP-arvo 

 

MAK (Saksa) 

 

AGW (Saksa)              

2 ppm (kattoarvo) A4 (ei luokiteltavissa ihmisille syöpää aiheuttavaksi  

aineeksi); (ACGIH 2005) 

5 ppm; 7,6 mg/ m³ (15 min) (Suomi 2012) 

 

2 ppm. 3,0 mg/ m³; hetkellisyysluokka: I (2); 

Raskausvaarallisuusryhmä: C; (DFG 2005) 

3 mg/m³, 2 ml/m³ 

2(I);DFG, Y 

77-92-9 Sitruunahappo 

TLV-arvo 

HTP-arvo 

MAK (Saksa) 

Ei ole määritelty. 

Ei ole määritelty. 

Vertaa luvussa 2 esitettyihin tietoihin. 
 
 
Lisätietoja: 
On noudatettava voimassa olevaa kansallista luetteloa HTP-arvoista. 
  
Henkilökohtaiset suojaimet 
 
Yleiset suojaus-ja hygieniatoimenpiteet: 
Pidettävä erillään elintarvikkeista, juomista ja rehuista. Likaantuneet, kastuneet vaatteet on heti riisuttava. 
Ennen taukoa ja työtehtävän jälkeen on kädet pestävä. Kaasujen/höyryjen/aerosolien hengittämistä tulisi 
välttää. Vältettävä silmä- ja ihokosketusta. 
 
Hengityksen suojaimet: Lyhytaikaisessa tai vähäisessä altistumisessa on käytettävä suodattavaa 
hengityksensuojaa; intensiivisessä tai pitempiaikaisessa altistumisessa on käytettävä eristävää 
hengityksensuojainta. 
 
Suojakäsineet: 

 
 
Suojakäsinemateriaalin on oltava tuotteelle/aineelle/valmisteelle läpäisemätöntä ja kestävää. 
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakäsinemateriaalista tuotteen / 
valmisteen / kemikaaliseoksen käsittelyä varten ei voida antaa. 
 
 

Suojakäsineiden materiaali: 
Sopivan käsineen valinta ei riipu ainoastaan materiaalista vaan myös muista laatuominaisuuksista, joka 
vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, suojakäsinemateriaalin 
soveltuvuutta ei voida arvioida etukäteen ja on siten testattava ennen käyttöä. 
 
Suojakäsinemateriaalin läpäisyaika: 
 
Tarkka läpäisyaika on tarvittaessa selvitettävä valmistajilla. 
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Silmäsuojaimet:  

    
 
 Käytettävä naamiomallisia suojalaseja.  
  
 
 

 
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 
 
Olomuoto    Nestemäinen 
Väri    Kellertävä 
Haju    Ominaishaju 
Hajukynnys    Ei tiedossa 
pH (20 °C)    < 1 
Sulamis- tai jäätymispiste   Ei tiedossa 
Kiehumispiste ja kiehumisalue  100 °C  
Leimahduspiste   >100 °C     
Haihtumisnopeus   Ei tiedossa 
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)  Tuote ei ole syttyvä. 
Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja  Ei tiedossa 
Höyrynpaine (20 °C)   23 hPa 
Höyryntiheys (20 °C)   Ei tiedossa 
Tiheys (20 °C)    1,2 g/cm³      
Suhteellinen tiheys   Ei tiedossa.      
Liukoisuus (liukoisuudet)   Täysin veteen liukeneva      
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi  Ei tiedossa 
Itsesyttymislämpötila   Tuote ei ole itsestään syttyvää 
Hajoamislämpötila   Ei tiedossa 
Viskositeetti 

- Dynaaminen   Ei tiedossa. 
- Kineettinen   Ei tiedossa 

Räjähtävyys    Tuote ei ole räjähtävä 
Hapettavuus    Ei tiedossa 
Liuotinpitoisuus (Orgaanisia liuottimia)  0,0 % 
Muuta    Tiedossa ei ole muuta relevanttia tietoa 
 
 
10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 
 
Reaktiivisuus 
 
Kemiallinen stabiilisuus 
 
Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet: 
Ei hajoa ohjeiden mukaisesti varastoituneena tai käytettynä. 
 
Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: 
Tiedossa ei ole vaarallisten reaktioiden mahdollisuutta. 
 
Vältettävät olosuhteet: 
Tiedossa ei ole muuta relevanttia tietoa. 
 
Yhteensopimattomat materiaalit: 
Tiedossa ei ole muuta relevanttia tietoa. 
 
Vaaralliset hajoamistuotteet: 
Vaarallisia hajoamistuotteita ei ole tiedossa. 
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11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 
 
Tiedot myrkyllisyydestä  
 
Välitön myrkyllisyys  
. 

Luokitukseen vaikuttavat LD/LC 50 arvot:  

7647-01-0 Suolahappo (Kloorivety) 

Suun kautta / LD50 900 mg/kg (kani)  

 
Ärsyttävyys ja syövyttävyys: 

- Iho:   Syövyttää ihoa ja limakalvoja. 
- Silmät:  Syövyttää voimakkaasti silmiä 

 
Herkistyminen: 
Herkistäviä vaikutuksia ei ole tiedossa. 
 
Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 
Tuotteella on EU:n viimeisimmän luokitusasetuksen mukaisen valmisteita koskevat laskennalliset vaaralliset 
ominaisuudet: Syövyttävä ja ärsyttävä 
 
Nieltäessä voimakkaasti suuta ja kurkkua syövyttävä vaikutus, sekä ruokatorven ja vatsan perforaation vaara. 
 
 
12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 
 
Myrkyllisyys 
 
Vesistömyrkyllisyys: 
Tiedossa ei tällä hetkellä ole kvantitatiivisia tietoja aineen vesistömyrkyllisyydestä. 
 
Pysyvyys ja hajoavuus: 
Tiedossa ei ole muuta relevanttia tietoa. 
 
Käyttäytyminen ympäristössä 
 
Biokertyvyys:  
Tiedossa ei ole muuta relevanttia tietoa. 
 
Liikkuvuus maaperässä: 
Tiedossa ei ole muuta relevanttia tietoa. 
 
Muita ekologisia tietoja  
 
Yleistä tietoa: 
Vesistövaarallisuusluokka 1 (itsearviointi, Saksa): lievästi vesistöä vaarantava 
Ei saa päästää suurempia määriä laimentamattomana pohjaveteen, vesistöihin tai viemäriverkostoon. Ei saa 
laimentamattomana johtaa jätevesiin. Suurten määrien huuhtominen viemäriverkostoon tai vesistöihin saattaa 
johtaa pH-arvon alenemiseen. Alhainen pH vahingoittaa vesiorganismeja. Käyttökonsentraation laimentaminen 
nostaa huomattavasti liuoksen pH-arvoa siten, että tuotteen käytön jälkeen viemäristöön johdettava jätevesi 
vaikuttaa vain lievästi vesistöä vahingoittavasti.   
 
PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset:  

- PBT:   Ei sovellettavissa 
- vPvB: Ei sovellettavissa 
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Muut haitalliset vaikutukset: 
Tiedossa ei ole muuta relevanttia tietoa. 
 
 
13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 
 
Jätteiden käsittelymenetelmät: 
Suositus:  

 
 
Ei saa hävittää yhdessä talousjätteen kanssa.  
Ei saa päästää viemäriin.  
 
 

Euroopan jäteluettelo 

 

06 00 00    EPÄORGAANISISSA KEMIAN PROSESSEISSA SYNTYVÄT JÄTTEET 
06 01 00    happojen valmistuksessa, sekoituksessa, jakelussa ja käytössä syntyvät jätteet 
06 01 02*   Suolahappo 
 
Puhdistamattomat pakkaukset: 
 
Suositus:  Hävitettävä paikallisten viranomaismääräysten mukaisesti. 
Suositeltava puhdistusaine: Vesi, mahdollisesti puhdistusainetta käyttämällä 
 
 
14. KULJETUSTIEDOT  
 
Maakuljetus ARD/RID ja GGVSEB (rajanylitys/kotimaa):  
 

 
 
ADR/RID-GGVSEB-Luokka:  8 Syövyttäviä aineita  
Kemler luku:    80 
YK numero:   1789 
Pakkausluokka:   III 
Varoitusmerkinnät:  8 
YK - nimi:   Kloorivetyhappo (Suolahappo) 
Rajoitettu määrä (LQ):  1 L 
Kuljetuskategoria:  2 
Tunnelirajoituskoodi:  E 
 
 
Merikuljetus IMDG/GGVSee 
 

 
 

IMDG/GGVSee-Luokka:  8 
YK-numero:   1789 
Varoitusmerkinnät:  8 
Pakkausluokka:   II 
EMS-Numero:  F-A,S-B 
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Meriä saastuttava:   Ei 
Erotteluryhmä:  Hapot 
Tekninen nimi:  Kloorivetyhappo (Suolahappo), seos 
 
 
Ilmakuljetus ICAO-TI ja IATA-DGR: 
 

 
 

ICAO/IATA-Luokka:   8 
YK-numero:   1789 
Varoitusmerkinnät:  8 
Pakkausluokka:   II 
Tekninen nimi:  Kloorivetyhappo (Suolahappo), seos 
 
Erityiset varotoimet käyttäjälle: 
Huomio: Syövyttävää ainetta 
 
Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 –sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti: 
Ei sovellettavissa 
 
 
15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 
 
Turvallisuus, terveys ja ympäristömääräykset / erityissäädöksiä aineelle tai seokselle 
 
Kansalliset säädökset: 
 
Luokitus työturvallisuuslainsäädännön mukaisesti: - 
 
Vesistövaarallisuusluokka: 1 (itsearviointi, Saksa), vesistöä lievästi vaarantava 
 
Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu. 
 
 
16. MUUT TIEDOT 
 
Nämä tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen 
ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista oikeussuhdetta. 
 
 
Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista:  
R34   Syövyttävää 
R36   Ärsyttää silmiä  
R37   Ärsyttää hengityselimiä 
 
 
Käyttöturvallisuustiedotteen laatinut osasto: Tutkimus- ja kehitysosasto 
 
Yhteyshenkilö: Tutkimus- ja kehitysosasto 
 
s-posti: mail@hebau.de 
 


