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KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE  
1. TUOTTEEN JA YRITYKSEN NIMI  

Tuotenimi  Husqvarna Low Smoke -kaksitahtiöljy  

Tuotenumero  5444502-01 (0,1L.), 5444502-02 (1L.), 5444502-03 (4L.), 5444502-04 (10L.)  
5310050-76 (208L.) 

Käyttötarkoitus  2T-öljy 
  
Toimittaja  Husqvarna AB  
Osoite  SE 561 82 Huskvarna  
Maa  Ruotsi  
Puhelinnumero  +46 36 14 65 00  
Faksi  +46 36 14 73 55  
Yhteyshenkilö  Per Carlbäck  
  
Hätätilanteissa Tietoa saa Myrkytystietokeskuksesta 

 
2. VAARALLISET OMINAISUUDET 

Yleistä  
Tuotetta ei ole luokiteltu ja arvioitu ympäristölle ja terveydelle vaaralliseksi.  
Tulipalo ja räjähdys  
Helposti syttyvä neste, luokka 3. 
 

3. KOOSTUMUS / AINEIDEN LUOKITTELU 

Nr
o  Ainesosan nimi  EY-nro  CAS-nro  Pitoisuus 

(%) Merkintä  R-lausekkeet 

1  
Pitkälle jalostettu mineraaliöljy 
(DMSO-uute <3%, IP 346) 

  >40  EL  

2 Tisle (maaöljy), vetykäsitelty kevyt  265-149-8 64742-47-8 15-25 Xn R65-66 

3 Polyolefiini fenoli   <5  R52 

Merkkien selitykset: T+=Erittäin myrkyllinen, T=Myrkyllinen, C=Syövyttävä, Xn=Haitallinen, Xi=Ärsyttävä, E=Räjähtävä, 
O=Hapettava, F+=Erittäin helposti syttyvä, F=Helposti syttyvä, N=Ympäristölle vaarallinen, EL=Ei tarpeellista luokitella 
ympäristö- ja terveysvaaran varalta.  

 
Kohdassa 16 on luettelo kaikista asiaankuuluvista riskilausekkeista.  

4. ENSIAPU  

Yleistä  
Poista altistumislähteen vahingoittunut osa mahdollisimman pian. Yleensä ensiavun tulee tapahtua oireiden 
mukaan, jos hoitotoimenpiteistä ei ole varmuutta.  

Hengitys  
Raitis ilma, lepo ja lämpö. Huuhtele nenä, suu ja nielu vedellä. Oireiden jatkuessa on hakeuduttava lääkäriin.  

Ihokosketus  
Pese iho vedellä ja saippualla. Riisu saastuneet vaatteet. Oireiden jatkuessa on hakeuduttava lääkäriin. Ihon 
alle kovalla paineella injektoitunut tuote voi aiheuttaa vakavan vamman ja henkilön on hakeuduttava HETI 
sairaalahoitoon.  

Silmäkosketus 
Huuhtele silmiä välittömästi vedellä 10–15 minuutin ajan. Pidä silmät huuhtelun ajan aivan auki.  

Nieleminen: 
Ei saa oksennuttaa. Ota yhteys lääkäriin.  
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5. TOIMENPITEET TULIPALON VARALTA  

Sammutusaineet  
Vaahto, jauhe, hiilidioksidi. Vesisuihke.  

Sopimattomat sammutusaineet  
Vesi.  

Syttymis- ja räjähdysvaara  
Kuumenneesta tuotteesta voi vapautua helposti syttyviä kaasuja. Muodostaa palaessaan ärsyttäviä 
savukaasuja. Epätäydellisessä palamisessa voi muodostua hiilimonoksidia, eli häkää (CO).  

Henkilökohtaiset suojaimet tulipalon sattuessa  
Käytä hengityssuojainta.  

Muita tietoja  
Suljetussa tilassa syttynyttä tulipaloa saa sammuttaa vain koulutettu henkilöstö. Palopaikan lähellä olevia 
säiliöitä siirretään pois ja/tai jäähdytetään vedellä.  

 
6. TOIMENPITEET VUOTOJEN/TAHATTOMIEN PÄÄSTÖJEN VARALTA  

Toimenpiteet henkilövahinkojen välttämiseksi  
Merkitse vuotoalue. Käytä henkilökohtaista suojainta kohdan 8 mukaisesti.  

Toimenpiteet ympäristövahinkojen estämiseksi.  
Yleistä: Estä leviäminen patoamalla vuoto hiekalla, mullalla tai muulla materiaalilla. Estä ensisijaisesti vuodon 
leviäminen viemärijärjestelmään ja vesistöön. Vuotanut aine on kerättävä riepujen tai sopivan imeytysaineen 
avulla. Jos tuotetta on päässyt leviämään viemärijärjestelmään tai vesistöön, ilmoita siitä välittömästi paikallisille 
viranomaisille. Jos vuoto on suuri, ota yhteys pelastuspalveluun. Kerättyä materiaalia on käsiteltävä 
ongelmajätteenä, katso kohta 13. 
Vesi : Eristä vuoto puomeilla ja pumppaa ainetta talteen mahdollisimman paljon. Pienet määrät kerätään talteen 
sopivalla imeytysaineella tai -välineellä (kuorihake, piimaa, puomit)  

 
7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI  

Erikoisominaisuudet ja vaarat  
Käsittele ainetta niin, ettei se pääse läikkymään tai muodostamaan öljysumua.  

Käsittely  
Helposti syttyvä aine, luokka 3. Helposti syttyvien nesteiden käsittelystä on mahdollisesti tehtävä ilmoitus kunnalle 
tai se edellyttää kunnan myöntämän luvan.  

Varastointi  
Mieluiten katon alla. Varastoi tynnyrit pystysuorassa asennossa siten, että tapinreikä on nesteen alla.  

 
8. ALTISTUKSEN RAJOITTAMINEN / SUOJATOIMET HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISEKSI  

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet  
Noudata hyvää henkilökohtaista hygieniaa. Älä käytä tuotteen saastuttamia vaatteita. Älä säilytä öljyn tahrimia 
riepuja taskuissa. Jos on olemassa suoran kosketuksen tai roiskeen vaara, on käytettävä silmiensuojaimia, 
suojakäsineitä ja suojavaatetusta Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta.  

Silmiensuojaus  
Käytä suojalaseja tai kasvosuojusta, jos on olemassa roiskeiden riski.  

Käsiensuojaus  
Jos työ sisältää suoran kosketuksen riskin, käytä aina suojakäsineitä.  

Ihonsuojaus  
Käytä soveltuvaa suojavaatetusta (pitkät hihat ja lahkeet) jos on olemassa suoran kosketuksen tai roiskeiden 
riski.  
Muita tietoja 
Lisätietoja saa suojavarusteiden myyjältä. 
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Kynnysarvot 
Ainesosan nimi CAS-nro Rajaluku Ppm Mg/m3 Vuosi Huomautus 

Pitkälle jalostettu 
mineraaliöljy 
(DMSO-uute <3%, 
IP 346) 

- 8 tuntia  1,0   

Pitkälle jalostettu 
mineraaliöljy 
(DMSO-uute <3%, 
IP 346) 

- 15 min  3,0   

Tisle (maaöljy), 
vetykäsitelty kevyt 

64742-47-8 8 tuntia  350,0   

Tisle (maaöljy), 
vetykäsitelty kevyt 

64742-47-8 15 min  500,0   

 
Lisätietoa kynnysarvoista ja huomioon otettavia seikkoja 
Kynnysarvo perustuu öljysumun ja höyryn kynnysarvoihin. 

 
9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 

Olomuoto  Neste  
Väri  Sininen  
Haju  Orgaaniset liuottimet  
Liukoisuus  Orgaaniset liuotteet (useimmat)  

 
Tiheys  867 kg/m³ (15°C) ASTM D 4052 

Leimahduspiste  >75°C, ASTM D 92  
Vesiliukoisuus  Olematon  
Viskositeetti  48 mm²/s (40°C) ASTM D 445 

 
 
10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS  

Stabiilisuus  
Kemiallisesti vakaa  

Reagoi  
Voimakkaasti hapettaviin aineisiin.  

Vaarallisiin muuntumistuotteisiin  
Kuumennettaessa tai poltettaessa voi muodostua hiilimonoksidia, häkää, (CO) ja muita terveydelle haitallisia 
aineita.  

 
11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT  

Yleistä  
Tuotteen välitön myrkyllisyys nieltynä on alhainen. Tuote voi kuitenkin keuhkoihin aspiroituna aiheuttaa 
kemiallisen keuhkotulehduksen. Ihon kautta ei imeydy akuutisti toksisia määriä. Runsas öljysumun hengittäminen 
ärsyttää hengityselimiä. Roiskeet voivat aiheuttaa silmissä oireita, mutta ne eivät vahingoita silmän kudoksia. 
Pitkäaikainen ja/tai toistuva kosketus tuotteeseen yhdessä puutteellisen henkilökohtaisen hygienian kanssa voi 
aiheuttaa iho-ongelmia, kuten ihotulehdusta, ihottumaa ja öljyaknea. Käytetty tuote voi sisältää terveydelle 
haitallisia epäpuhtauksia.  

Ihokosketus  
Ihon alle kovalla paineella injektoitunut aine voi aiheuttaa ihokuolion.  

 
12. EKOTOKSISUUSTIEDOT  

Liikkuvuus  
Liukenee huonosti veteen, kelluu vedessä. Absorboituu voimakkaasti maahiukkasiin.  

Hajoavuus  
Arvioidaan mahdollisesti hajoavaksi, pitkä hajoamisaika luonnossa.  

Biokertyvyys  
Sisältää ainesosia, jotka saattavat olla biokertyviä (logPow>3)  
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Ekotoksisuus  
Ei myrkyllinen vesieliöille. Oletettu LC/EC50-arvo > 100 mg/l.  

Muut haittavaikutukset  
Öljykalvo voi aiheuttaa pieneliöissä fyysisiä vaurioita ja haitata hapen kulkua ilman ja veden ja ilman ja maan 
rajapinnassa.  

Muita tietoja  
HUOM! Yllä oleva tieto koskee perusöljyjä. 
 
 
13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY 

Jätteiden luovutusta koskevat määräykset  
Katso jäteasetus SFS 2001:1063.  

Jätehuollon yleiset ohjeet 
Erilaisten ongelmajätteiden sekoittaminen keskenään on kiellettyä. Erilaisia jätteitä voidaan sekoittaa keskenään, 
jos tarkoituksena on jätteiden hävityksen tai kierrätyksen turvallisuuden parantaminen tai jos jätteiden 
sekoittamista voidaan perustella luonnonsuojelun puitteissa. Jätesäiliöitä voi kuljettaa ainoastaan ammattihenkilö, 
jolla on siihen myönnetty erikoislupa. Liottimia ja öljyjätettä voidaan kuljettaa jonkin verran ilman erikoislupaa, jos 
kunnanhallintoon on otettu yhteyttä.  
 
Tyhjennysohje  
Tynnyreitä, joissa on pääkallon tai ympäristölle vaarallisen aineen merkki ja riskilauseke 50/53, on aina 
käsiteltävä ongelmajätteenä.  

Muut tynnyrit on tyhjennettävä huolellisesti, ennen kuin ne voidaan jättää kierrätettäväksi tai kunnostettavaksi. 
Sisältö voidaan joutua käsittelemään ongelmajätteenä. Tyhjennys on helpointa suorittaa huoneenlämmössä. 
Säiliö asetetaan ylösalaisen kaltevaan asentoon (n.10 astetta) siten, että neste valuu ulos säiliön alimpana 
olevasta kohdasta. Jäljelle jäänyt aine kerätään talteen ja se lisätään sellaiseen prosessiin, jossa kyseistä 
ainetta käytetään. Aine on valutettava metallitynnyreistä huoneenlämmössä (vähintään 15°C). Odota, kunnes 
pakkauksesta ei enää tipu ainetta. Älä sulje pakkausta tyhjentämisen jälkeen.  

Huomioi erityisesti helposti syttyviä nesteitä sisältävien astioiden tyhjennykseen liittyvät vaarat. Tyhjennetty säiliö 
on tuuletettava turvallisessa paikassa, eristettynä kipinöistä ja tulesta. Jäljelle jäänyt aine voi aiheuttaa 
räjähdysvaaran. Älä puhkaise, leikkaa tai hitsaa puhdistettuja pakkauksia, säiliöitä tai tynnyreitä. Mikäli 
mahdollista, vesiliukoisia aineita sisältäneet tynnyrit on huuhdeltava huolellisesti kolme kertaa ennen tyhjennystä. 
Huuhteluvettä suositellaan käytettävän prosessissa, jossa käytetään kyseistä ainetta.  

 

Jätelajien luokittelu:  
Jätteentuottajan vastuuna on tuottamansa jätteen luokittelu. Kaikille jätteille annetaan 6-numeroinen EWC-koodi. 
Koodit on määritelty jäteasetuksessa (SFS 2001:1063). Öljyjätteen koodit on annettu käyttöalueen ja tuotteen 
sisältämän perusöljyn mukaan. Öljyjäte on aina luokiteltu ongelmajätteeksi.  

Jäteryhmä  
EWC 13 02 05. Mineraalipohjaiset klooraamattomat moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt.  

 
14. KULJETUSTIEDOT  

Kemikaalit on luokiteltu vaarallisiksi aineiksi   Kyllä   Ei   Ei arvioitu  

Muita tietoja  
Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat määräykset eivät koske tuotetta.  

 
15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET  

R-lausekkeet/S-lausekkeet  
Tuotetta ei ole luokiteltu ja arvioitu terveydelle vaaralliseksi.  

Merkintä/Varoitusmerkki  
Merkintää ei vaadita. 
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16. MUUT TIEDOT  

Käytetyt tietolähteet  
Tietojen uusimishetkellä voimassa oleva lainsäädäntö sekä raaka-ainetoimittajan Svenska Statoil AB:n 
tekninen dokumentaatio.  

Luettelo kaikista olennaisista riskilausekkeista.  

Nro  R-lausekkeen teksti  
R52  Haitallista vesieliöille.  
R65  Haitallinen: Tuote voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.  
R66  Toistuva altistuminen voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua.  

 
Tarkistukset  

Julkaisu Tark. päivämäärä  Vastuuhenkilö  Muutokset  
1  01/10/1996  Hanna Svennberg   
2  27/01/1998  Hanna Svennberg  Tietoja päivitetty kohdissa 1-16  
3  12/12/2003  Hanna Svennberg  Tietoja päivitetty kohdissa 1-16  
4 01/01/2007 Anita Cenusa  Tietoja päivitetty kohdissa 1-16 
5 08/03/2010 Marie Sennevik - 

 

Toimittajan muistiinpanot  
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