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KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 
 
1.1 Tuotetunniste: 
 
Nimi: ZAP-A-GAP BRUSH-ON FLY FSHNG ADH 1/4OZ 
Tuotekoodi: 11730103 ZF13 
 
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: 

 
Merkitykselliset käytöt: Pikaliima 
Ei-suositellut käytöt: Ei mitään 
 
1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot: 

 
Pacer Technology 
3281 E. Guasti Rd., Suite 260 
Ontario, CA 91761 
(909) 987-0550 
info@pacertechnology.com 
 
1.4 Hätäpuhelinnumero: (703) 527-3887 
 
KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI 
 
2.1 Aineen tai seoksen luokitus: 
 
CLP-asetus (EY) No 1272/2008: 
Tämä tuote on luokiteltu CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti. 
Karsinogeeni kategoria 2 (H351) 
Silmä-ärsyttävyys kategoria 2 (H319) 
Ihoärsyttävyys kategoria 2 (H315) 
Elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistuminen kategoria 3 (H335) 
Krooninen myrkyllisyys vesistöille kategoria 3 (H412) 
 
2.2 Merkinnät: 
Varoitus! 

 
 
Vaaralausekkeet: 
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä 
H315 - Ärsyttää ihoa 
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä 
H351 - Saattaa aiheuttaa syöpää 
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H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 
EUH202 - Syanoakrylaattia. Vaara. Liimaa ihon ja silmät hetkessä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. 
EUH208 - Sisältää hydrokinonia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. 
Turvalausekkeet: 
P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. 
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa. 
P103 - Lue merkinnät ennen käyttöä. 
P271 - Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. 
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. 
Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. 
P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla. 
P308 + P313 - Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin. 
P405 - Varastoi lukitussa tilassa. 
P501 - Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden tai pakkausjätteiden asetusten mukaisesti 
 
2.3 Muut vaarat: 
Ei vaaroja tiedossa 
 
KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 
 
3.1 Aineet: 
Ei sovellettavissa 
 
3.2 Seokset: 
 

Kemiallinen nimi CAS# EINECS# CLP liite VI luokitus % 
Etyyli-2-
syanoakrylaatti 

7085-85-0 230-391-5 Silmä-ärsyttävyys kat. 2 (H319), Ihoärsyttävyys 
kat. 2 (H315), STOT SE kat. 3 (H335) 

60-100 

Hydrokinoni 123-31-9 204-617-8 Acute Tox. Cat 4 (H302), Eye Dam. Cat 1 
(H318), Skin Sens. Cat 1B (H317), Muta. Cat 2 
(H341), Carc. Cat 2 (H351), Aquatic Acute Cat 
1 (H400), Aquatic Chronic Cat 1 (H410) 

<1 

 
Lisätietoja aineiden vaarallisuudesta kohdassa 16. 
 
KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 
 
4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus: 
 
Jos ainetta joutuu silmiin: Huuhtele silmiä vähintään 15 minuutin ajan runsaalla huoneenlämpöisellä 
vedellä. Silmien sulkemista ja hieromista tulee välttää. Lisävahinkojen välttämiseksi mahdolliset piilolinssit 
tulee poistaa silmistä jolleivät ne ole tarttuneet kiinni silmiin. Kaikissa tapauksissa on huuhtelemisen jälkeen 
hakeuduttava lääkärin hoitoon niin pian kuin mahdollista ja otettava mukaan tuotteen 
käyttöturvallisuustiedote. 
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Jos ainetta joutuu iholle: Huuhtele ihoa vedellä usean minuutin ajan. Jos iho liimautuu, liota liimautunutta 
kohtaa lämpimässä saippuavedessä usean minuutin ajan. Kuori liima tai liimautunut materiaali irti iholta. 
Mikäli ihoalue on vahingoittunut tai ärtynyt, hakeudu lääkärin hoitoon. 
 
Hengitettynä: Altistunut on siirrettävä altistumispaikasta puhtaaseen ilmaan ja pidettävä levossa. Vakavissa 
tapauksissa (esim. sydänpysähdys) altistuneelle on annettava tekohengitystä (suusta suuhun -hengitys, 
sydänhieronta, hapenanto, jne.) ja kutsuttava välitöntä lääkintäapua. 
 
Nieltynä: Ei saa oksennuttaa. Jos potilas oksentaa, pää on pidettävä pystyssä aspiraatiovaaran 
välttämiseksi. Potilas on pidettävä levossa. Huuhtele suu ja nielu, koska on olemassa mahdollisuus, että ne 
ovat vahingoittuneet nielemisen yhteydessä. 
 
4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet: 
Voi aiheuttaa lievää silmien, ihon ja hengitysteiden ärtymistä. Liimaa ihon ja silmäluomet hetkessä. Suurelle 
määrälle altistuminen voi reagoida ihoon ja aiheuttaa palovammoja. Voi olla haitallista nieltynä. Tuote 
sisältää hydrokinonia jonka epäillään aiheuttavan syöpää. Syöpäriski riippuu altistumisen kestosta ja 
voimakkuudesta. 
 
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet: 
Ei sovellettavissa 
 
KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 
 
5.1 Sammutusaineet: 
Käytä jauhesammutinta tai huuhtele suurella määrällä vettä. 
 
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat: 
Höyry ja neste ovat syttyviä. Aine polymeroituu kosketuksesta veteen ja muuttuu kiinteäksi. Palamisen 
seurauksena syntyy hiilen ja typen oksideja, syaanivetyä sekä muita ärsyttäviä ja myrkyllisiä yhdisteitä. 
 
5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet: 
Käytä hyväksyttyä, paineellista, itsenäistä hengityslaitetta ja täydellistä suojavaatetusta. Jäähdytä 
tulipalossa olevat astiat vedellä. Ohjaa palontorjuntaan käytetty vesi viemäreihin tai luonnonvesille. 
 
KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 
 
6.1 Varotoimenpiteet, henkilösuojaimet ja menettely hätätilanteessa: 
Evakuoi vuotoalue ja pidä suojaamaton henkilöstö poissa. Poista kaikki sytytyslähteet, kuten avotuli jne. 
Vältä kosketusta silmien, ihon tai vaatteiden kanssa. Käytä asianmukaista suojavaatetusta silmiin ja iholle 
joutumisen estämiseksi, mukaan lukien läpäisemättömät käsineet, suojalasit ja tarvittaessa 
hengityssuojaimet. Vältä sumun tai höyryn hengittämistä. Tuuleta alue. 
 
6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: 
Vältä päästöjä ympäristöön. Ilmoita vuodot ja päästöt tarvittaessa asianmukaisille viranomaisille 
 
6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet: 
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Kerää materiaali imukykyisillä rievuilla (ei paperipyyhkeillä) tai huuhtele aine vedellä kiinteytyäkseen ja 
kaavi kiinteältä pinnalta. Huuhtele vuotoalue vedellä. 
 
6.4 Viittaukset muihin kohtiin: 
Katso kohdasta 8 henkilösuojaimet ja kohdasta 13 hävittämistä koskevat tiedot. 
 
KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 
 
7.1 Turvallisen käsittely edellyttämät toimenpiteet: 
Vältä sumun tai höyryn hengittämistä. Käytä riittävällä ilmanvaihdolla. Vältä kosketusta silmien, ihon ja 
vaatteiden kanssa. Käytä asianmukaista suojavaatetusta kappaleessa 8 kuvatulla tavalla. Pese huolellisesti 
käsittelyn jälkeen. Pidä erillään tulesta ja sytytyslähteistä. Tupakointi kielletty säilytys- tai käyttöalueilla. 
Pidä astiat suljettuina, kun niitä ei käytetä. 
 
7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet: 
Varastoi astiassa viileässä, kuivassa, hyvin ilmastoidussa paikassa, kaukana lämmöstä, auringonvalosta ja 
yhteensopimattomista materiaaleista. Säilytä alkuperäispakkauksessa. Estä kosketus. Pidä pakkaus tiiviisti 
suljettuna, kun sitä ei käytetä. Ihanteellinen varastointilämpötila 5-10°C. Kestoaika on yksi vuosi valmistajan 
lähetyspäivästä, ellei toisin mainita. 
 
7.3 Erityinen loppukäyttö: 
Annettujen ohjeiden lisäksi ei ole tarpeen antaa muita tämän tuotteen käyttöä koskevia erityissuosituksia. 
 
KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖSUOJAIMET 
 
8.1 Valvontaa koskevat muuttujat: 
 

Kemiallinen nimi Altistumis rajat 
Etyyli-2-syanoakrylaatti 0.3 ppm STEL UK WEL 

0.2 ppm TWA Belgium OEL 
Hydrokinoni 0.5 mg/m3 TWA UK WEL 

2 mg/m3 TWA Belgium OEL 
 
8.2 Altistumisen ehkäiseminen: 
Ilmanvaihto: Käytä riittävän yleisellä tai paikallisella poistoilmanvaihdolla altistustasojen pitämiseksi alle 
työperäisen altistumisen rajojen. 
 
Henkilökohtaiset suojavarusteet: 
Hengityksensuojaus: Tarvittaessa voidaan käyttää hyväksyttyä hengityssuojainta orgaanisilla 
höyrypatruunoilla. Suuremmille altistumisille voidaan tarvita mukana toimitettu hengityksensuojain. 
Hengitysteiden valinnan ja käytön tulee perustua epäpuhtauksien tyyppiin, muotoon ja pitoisuuksiin. 
Noudata sovellettavia määräyksiä ja hyvää teollisuushygieniakäytäntöä. 
 
Ihonsuojaus: Läpäisemättömiä käsineitä, kuten nitriilikäsineitä, suositellaan estämään ihokosketus. Ota 
yhteys käsinetoimittajaan saadaksesi apua valintaan. Seuraa Euroopassa standardia EN 374. 
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Silmien suojaus: Kemiallisia suojalaseja suositellaan, jos roiskeita on mahdollista. Seuraa Euroopassa 
standardia EN 166. 
 
Muut suojavarusteet: Läpäisemättömiä vaatteita tarvitaan estämään ihokosketus ja henkilökohtaisten 
vaatteiden saastuminen. Seuraa Euroopassa standardia EN 13034. Silmähuuhtelulaitteen ja turvasuihkun 
tulisi olla käytettävissä työalueella. 
 
KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 
 
9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot: 
 

Ulkonäkö: Läpinäkyvä, väritön neste Höyryn tiheys: Tietoja ei ole saatavana 
Haju: Ominaishaju Liukoisuus (liukoisuudet): Liukenematon veteen 
Hajukynnys: 1 ppm Jakautumiskerroin (oktanoli / vesi): Tietoja ei ole 

saatavana 
pH: tietoja ei saatavilla Itsesyttymislämpötila: 485°C 
Sulamispiste / jäätymispiste: Tietoja ei ole 
saatavana 

Hajoamislämpötila: Tietoja ei ole saatavana 

Alkuperäinen kiehumispiste / alue:> 149 ° C Viskositeetti: 80 – 120 senttipoisea 22°C 
lämpötilassa 

Leimahduspiste: 86-93,4 ° C Räjähtävät ominaisuudet: Ei räjähtävä 
Haihtumisnopeus: Tietoja ei ole saatavana Hapettavat ominaisuudet: Ei hapetin 
Syttyvyysrajat: LEL: tietoja ei ole käytettävissä 
UEL: tietoja ei ole saatavana 

Suhteellinen tiheys: 1.07g/mL 25°C lämpötilassa 

Höyrynpaine: <0,2 mmHg Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut): Ei voida käyttää 
 
9.2 Muut tiedot: Ei muita tietoja 
 
KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 
 
10.1 Reaktiivisuus: 
Nopea eksoterminen polymerointi tapahtuu yhteensopimattomien materiaalien läsnä ollessa. 
 
10.2 Kemiallinen stabiilisuus: 
Vakaa normaaleissa varastointi- ja käsittelyolosuhteissa. 
 
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus: 
Polymeroituminen tapahtuu kosketuksessa veden, amiinien, emästen ja alkoholien kanssa. Polymerointi on 
eksoterminen reaktio ja voi aiheuttaa termisiä palovammoja. 
 
10.4 Vältettävät olosuhteet: 
Suojaa lämmöltä, liekeiltä ja muilta sytytyslähteiltä. Pidä kuivana. Vältä korkeaa kosteutta tai korkeita 
lämpötiloja yli 80°C 
 
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: 
Water, alcohol, amines, and alkaline materials. 
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10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: 
Palaessa muodostuu hiilen ja typen oksideja, syaanivetyä ja muita myrkyllisiä tai ärsyttäviä yhdisteitä. 
 
KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 
 
11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista: 
Mahdolliset terveysvaikutukset: 
Silmä: Kosketus nesteeseen voi aiheuttaa silmäluomien liimautumista. Kosketus höyryjen kanssa voi 
aiheuttaa kohtalaista silmä-ärsytystä, pistelyä ja vuotamista. 
Iho: Tuote liimautuu ihoon. Kosketus voi aiheuttaa kohtalaista ärsytystä, punoitusta ja kutinaa. 
Pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa palovammoja. 
Hengitys: Sumujen tai höyryjen hengittäminen voi aiheuttaa lievää hengitysteiden ärsytystä, yskää, 
päänsärkyä ja uneliaisuutta. 
Nieleminen: Nieleminen on epätodennäköistä. Kosketus suun kanssa aiheuttaa tuotteen liimautumisen 
huuliin, kieleen ja suun sisäpuolelle. Kosketus voi aiheuttaa ärsytystä. 
Krooniset vaarat: Ei tiedossa. 
 
Akuutit myrkyllisyysarvot: Etyyli-2-syanoakrylaatti: Suun kautta annettavan rotta LD50:> 5000 mg / kg, ihon 
kanin LD50:> 2000 mg / kg Hydrokinoni: Suun kautta annettavan rotta LD50: 367,3 mg / kg, Iänikanin 
LD50:> 2000 mg / kg 
 
Ihosyövyttävyys / ärsytys: Etyyli-2-syanoakrylaatti: Kani-iholla esiintyi lievää ihoärsytystä. Hydrokinoni: Ei 
ärsytä kanin ihoa. Tämän tuotteen odotetaan aiheuttavan ihoärsytystä. 
 
Silmävaurio / ärsytys: Etyyli-2-syanoakrylaatti: Ärsyttää kanin silmiä. Tämän tuotteen odotetaan 
aiheuttavan silmä-ärsytystä. 
 
Hengitysteiden ärsytys: Tietoja ei ole saatavana. 
 
Hengitysteiden herkistyminen: Tietoja ei ole saatavana. 
 
Ihon herkistyminen: Tietoja seoksesta ei ole saatavana. Herkistymisen testaaminen ei ole teknisesti 
mahdollista. Liima sitoutuu välittömästi ihon pintaan ja polymeroituu. Polymeroitu materiaali ei kykene 
tunkeutumaan orvaskesiin. 
 
Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset: Hydrokinoni: Positiivinen metabolisella aktivaatiolla ja 
negatiivinen ilman metabolista aktivaatiota Invitron nisäkkäiden kromosomipoikkeavuustestissä. 
Positiivinen nisäkkäiden sukusolujen sytogeneettisessä määrityksessä. 
 
Karsinogeenisuus: Hydrokinoni on luokiteltu luokkaan 2 syöpää aiheuttavaksi EU: n CLP-asetuksella. Mikään 
tämän tuotteen muista komponenteista ei ole OSHA: n, IARC: n, NTP: n, ACGIH: n ja EU: n CLP: n luetteloitu 
syöpää aiheuttaviksi aineiksi. 
 
Lisääntymismyrkyllisyys: Tietoja ei ole saatavana. 
 
Elinkohtainen myrkyllisyys: Kerta-altistuminen: Tietoja ei ole saatavana 
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Toistuva altistuminen: Tietoja ei ole saatavana. 
 
KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 
 
12.1 Myrkyllisyys: Hydrokinoni: 96 h LC50 Kirjolohi: 0,638 mg / L, 48 h EC50 Daphnia magna: 0,134 mg / L, 
48 h NOEC Daphnia magna: 0,095 mg / L, 21 vuorokauden NOEC Daphnia magna: 0,0057 mg / L (M -tekijä 
akuutti = 10, M-tekijä krooninen = 1) 
  
Tämä tuote on luokiteltu haitalliseksi vesiympäristölle, jolla on pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Päästöjä 
ympäristöön tulisi välttää. 
 
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus: Hydrokinoni: Helposti biohajoava - 70% 14 päivässä. 
  
12.3 Biokertyvyyspotentiaali: Tietoja ei ole saatavana 
  
12.4 Liikkuvuus maaperässä: Tietoja ei ole saatavana 
  
12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset: Tietoja ei ole saatavana 
  
12.6 Muut haitalliset vaikutukset: Ei voida käyttää 
 
KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 
 
13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät: Hävitä kaikkien paikallisten, osavaltioiden ja liittovaltion säädösten 
mukaisesti. 
 
KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT 
 

 14.1 UN 
Numero 

14.2 UN Oikea 
kuljetusnimi 

14.3 
Vaaraluokka 

14.4 
Pakkausryhmä 

14.5 
Ympäristövaarat 

EU ADR/RID ei ole ei säännelty ei ole ei ole ei sovellettavissa 
IMDG ei ole ei säännelty ei ole ei ole ei sovellettavissa 
IATA/ICAO ei ole ei säännelty (vähemmän 

kuin 500ml)* 
ei ole ei ole ei sovellettavissa 

* Lentoliikenteen säätelemä neste, n.o.s. (Etyylisyaaniakrylaatti), UN3334, 9 
 
14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle: Ei sovelleta 
  
14.7 Kuljetus irtotavarana MARPOL 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti: Ei sovelleta 
 
KOHTA 15:LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 
 
15.1 Aineita tai seoksia koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristömääräykset / erityislainsäädäntö: 
 EUROOPAN MÄÄRÄYKSET 
 REACH: Nämä tuotteet ovat soveltuvin osin REACH-asetuksen mukaisia. Lisätietoja antaa Pacer 
Technology. 
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SVHC: Tämä tuote sisältää seuraavat erittäin huolestuttavat aineet (SVHC): Ei mitään. 
  
15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Tietoja ei ole saatavana 
 
KOHTA 16: MUUT TIEDOT 
 
Nykyisen muutoksen päivämäärä: 10. elokuuta 2015 Versioyhteenveto: Uusi SDS Edellinen versiopäivä: Ei 
mitään 
  
GHS-luokitus referenssiksi (katso kohdat 3): 
Acute Tox. Cat 4 akuutti myrkyllisyysluokka 4 
Aquatic Acute Cat 1 vesieliöille aiheutuva akuutti myrkyllisyysluokka 1 
Aquatic Chronic Cat 1 Aquatic krooninen myrkyllisyysluokka 1 
Carc. Cat 2 karsinogeeniluokka 2  
Eye Dam. Cat 1 silmävaurio luokka 1 
Eye Irrit. Cat 2 silmiä ärsyttävä Kategoria 2 
Muta. Cat 2 sukusolujen perimän muutoksia aiheuttava luokka 2 
Skin Irrit. Cat 2 Ihoärsyttävä Kategoria 2 
Skin Sens. Cat 1B Ihon herkistäjä Kategoria 1B 
STOT SE Cat 3 Elinkohtainen myrkyllisyys Kerta-altistumisluokka 3 
H302 Haitallista nieltynä. 
H315 Ärsyttää ihoa. 
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. 
H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. 
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 
H335 Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. 
H341 Epäillään aiheuttavan geenivirheitä. 
H351 epäillään aiheuttavan syöpää. 
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. 
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia. 
 
 
Tämän käyttöturvallisuustiedotteen sisältämät tiedot perustuvat lähteisiin, tieteelliseen ja tekniseen 
tietämykseen ja voimassa olevaan kansalliseen ja EU-lainsäädäntöön, mutta eivät ole tae niiden 
oikeellisuudesta. Tiedote on tarkoitettu palvelemaan tuotteen turvallista käyttöä, eikä siinä esitettyjä 
tietoja voida pitää takuuna tuotteen ominaisuuksista. Emme tunne emmekä valvo tuotteen 
käyttäjien työskentelymenetelmiä tai -olosuhteita, ja tarvittavista toimenpiteistä, joilla varmistetaan 
voimassa olevien säädösten noudattaminen kemikaalien käsittelyn, varastoinnin, käytön ja 
hävittämisen yhteydessä, huolehtiminen on viime kädessä aina käyttäjän vastuulla. Tämän 
käyttöturvallisuustiedotteen tiedot koskevat ainoastaan tätä tuotetta, jota ei saa käyttää muihin kuin 
mainittuihin käyttötarkoituksiin. 


