
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

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

Kauppanimi tai seoksen
nimitys

Honeywell Clear Lens Cleaner

-Rekisteröintinumero

Synonyymit Ei ole.

Valmisteen tunnuskoodi 1011378, 1011380

Julkaisupvm 14-maaliskuu-2014

Version numero 01

Muutospäiväys -

Tarkistetun version
voimassaolopäivä

-

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

Käytöt, joita ei suositella Ei tunnettuja.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yhtiön nimi: Sperian Eye & Face Protection Inc. (a Honeywell Company)
Osoite: 825 East Highway 151

Platteville, WI  53818  USA
Puhelin: 1-800-543-4842
Sähköposti: Ei tiedetä.
Hätäpuhelinnumero: 1-800-430-5490

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti
2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Tuote on arvioitu ja testattu, mitä sen fysikaalisiin, terveydellisiin ja ympäristöä koskeviin vaaroihin tulee, ja sillä on seuraava
luokitus.

Direktiivien 67/548/ETY tai 1999/45/EY ja niiden muutosten mukainen luokitus

Tätä valmistetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 1999/45/EY ja sen lisäysten mukaisesti.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten mukainen luokitus

Tämä seos ei täytä asetuksen (EY) 1272/2008 ja sen muutosten mukaisia kriteerejä luokitusta varten.

Yhteenveto vaaroista
Fysikaaliset vaarat Ei luokiteltu fysikaalisten vaarojen takia.

Terveysvaarat Ei luokiteltu terveysvaarojen takia.

Ympäristövaarat Ei luokitelty ympäristövaarojen takia.

Erityiset vaarat Ei tiedetä.

Pääasialliset oireet Haitallisia vaikutuksia silmäkontaktista ei ole odotettavissa.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten mukainen merkintä

Ei ole.Varoitusmerkit

Huomiosana Ei ole.

Vaaralausekkeet Tämä seos ei täytä kriteereitä luokitukseen.

Turvalausekkeet

Ennaltaehkäisystä Noudata hyvää kemikaalihygieniaa.

Pelastustoimenpiteistä Pese kädet käytön jälkeen.

Varastoinnista Säilytettävä erillään yhteensopimattomista aineista.

Jätteiden käsittelystä Vuodot ja jätteet hävitetään paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

Merkinnän lisätiedot Ei mitään.

2.3. Muut vaarat Ei tunnettuja.
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2. Seokset

HuomautuksetIndeksi
numero

REACH
rekisteröintinumero

CAS-numero
/EY-numero

%Kemiallinen nimi

Yleistiedot

Luokitus: DSD:

CLP:

603-014-00-0-111-76-2
203-905-0

2-butoksietanoli <6 #

Xn;R20/21/22, Xi;R36/38

Acute Tox. 4;H302, Acute Tox. 4;H312, Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319,
Acute Tox. 4;H332

Huomautukset
koostumuksesta

Kaikki pitoisuudet ovat painoprosentteina ellei ainesosa ole kaasu. Kaasupitoisuudet ovat
tilavuusprosentteina.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet
Yleistiedot Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon

(näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Hengitystiet Jos oireellinen, siirrä raittiiseen ilmaan. Ota yhteys lääkäriin, jos oireet jatkuvat.

Ihon kautta Pese iho saippualla ja vedellä. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos huuhtelun jälkeen esiintyy
oireita.

Silmien kautta Mikä tahansa aine joka joutuu silmiin, tulisi huuhdella välittömästi vedellä. Jos helppoa, poista
piilolinssit. Ota välittömästi yhteys lääkäriin, jos huuhtelun jälkeen esiintyy oireita.

Suun kautta Hae lääkärin apua.

4.2. Tärkeimmät oireet ja
vaikutukset, sekä välittömät
että viivästyneet

Saattaa ärsyttää ihoa ja silmiä.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa
välitöntä lääketieteellistä apua
ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Hoida oireiden mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet
Palovaarat Epätavallista palo- tai räjähdysvaaraa ei ole havaittu.

5.1. Sammutusaineet
Soveltuvat
sammutusaineet

Vesi. Vesi sumu. Vaahto. Kuivakemikaalijauhe. Hiilidioksidi (CO2).

Soveltumattomat
sammutusaineet

Ei tunnettuja rajoituksia.

5.2. Aineesta tai seoksesta
johtuvat erityiset vaarat

Ei mitään.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Erityiset suojavarusteet
palomiehille

Kannettavaa hengityslaitetta ja täyttä suojavaatetusta on käytettävä palossa.

Erityiset
palontorjuntatoimet

Tulipalon tapauksessa on käytettävä ylipaineista paineilmalaitetta ja täyttä suojavaatetusta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä
6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Muu kuin
pelastushenkilökunta

Käytä soveltuvia henkilösuojaimia (ks. kohta 8).

Pelastushenkilökunta Tarpeettomat henkilöt pidetään poissa alueelta.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat
varotoimet

Varottava aineen päästämistä viemäriin, maaperään tai vesiympäristöön.

6.3. Suojarakenteita ja
puhdistusta koskevat
menetelmät ja -välineet

Estä vuoto, jos se voidaan tehdä turvallisesti. Imeytä vuoto sopivaan hiekkaan, saveen tai muuhun
inerttiin sorboivaan aineeseen ja sijoita sitten sopivaan astiaan.

Suuret vuodot: Huuhtele vuotoalue vedellä. Käsittele valuma asianmukaisten
ympäristömääräysten mukaisesti, jotka koskevat viemäreitä, vesistöjä ja pohjavettä, patoa
tarvittaessa.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin Henkilökohtaiset suojaimet, kts. kohta 8. Jätteiden käsittelyn osalta, kts. kohta 13.
Henkilökohtaiset suojaimet, kts. kohta 8. Jätteiden käsittelyn osalta, kts. kohta 13.
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KOHTA 7: Käsittely ja varastointi
7.1. Turvallisen käsittelyn
edellyttämät toimenpiteet

Noudata hyvää kemikaalihygieniaa. Varottava höyryjen hengittämistä sekä aineen joutumista iholle
tai silmiin.

7.2. Turvallisen varastoinnin
edellyttämät olosuhteet,
mukaan luettuina
yhteensopimattomuudet

Pidä säiliö suljettuna. Säilytettävä erillään yhteensopimattomista aineista. Ei saa päästää
jäätymään.

7.3. Erityinen loppukäyttö Linssinpuhdistusaine.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Työperäisen altistumisen raja-arvot

Suomi. Työperäisen altistuksen raja-arvot

ArvoAikaAineosat

15 min. 250 mg/m32-butoksietanoli (CAS
111-76-2)

50 ppm
8 h. 98 mg/m3

20 ppm

EU. Altistumisen viiteraja-arvot direktiiveissä 91/322/ETA, 2000/39/EY, 2006/15/EY, 2009/161/EU

ArvoAikaAineosat

15 min. 246 mg/m32-butoksietanoli (CAS
111-76-2)

50 ppm
8 h. 98 mg/m3

20 ppm

Biologiset raja-arvot Ei biologisia altistumisen raja-arvoja aineelle tai ainesosille.

Suositellut altistumisen
seurantamenetelmät

Noudata standardeja seurantamenetelmiä.

Johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL)

MuotoAineosat Aika Reitti Arvo

2-butoksietanoli (CAS 111-76-2) Työntekijät Dermaalinen 89 mg/kg/vrk Välittömät systeemiset
vaikutukset

Dermaalinen 75 mg/kg/vrk Pitkäaikaiset systeemiset
vaikutukset

Ei sovellu 98 mg/m3 Pitkäaikaiset systeemiset
vaikutukset

Hengitystiet 663 mg/m3 Välittömät systeemiset
vaikutukset

Hengitystiet 246 mg/m3 Välittömät paikalliset
vaikutukset

Arvioidut vaikutuksettomat pitoisuudet (PNECs)

MuotoAineosat Aika Reitti Arvo

2-butoksietanoli (CAS 111-76-2) Aqua (ajoittaiset
päästöt)

Vesi 9,1 mg/l

Aqua (makea vesi) Vesi 8,8 mg/l
Aqua (merivesi) Vesi 0,88 mg/l
Jäteveden-
käsittelylaitos

Ei sovellu 463 mg/l

Maaperä Maaperä 3,13 mg/kg
Sedimentti (makea
vesi)

Ei sovellu 34,6 mg/kg

Sedimentti (merivesi) Ei sovellu 3,46 mg/kg
Suun kautta Suun kautta 0,02 g/kg

Altistuksen raja-arvot

Suomi altistumisen raja-arvot: iho-huomautus

2-butoksietanoli (CAS 111-76-2) Voi imeytyä ihon lävitse.

8.2. Altistumisen ehkäiseminen
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Asianmukaiset tekniset
torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.

Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilönsuojaimet
Yleistiedot Ei tiedetä.

Silmien tai
kasvojensuojaus

Roiskevaara: Käytä sivusuojaimilla varustettuja suojalaseja.

Ihonsuojaus

- Käsien suojaus Käytettävä suojakäsineitä. Ota huomioon, että neste voi imeytyä käsineiden läpi. Käsineitä on siksi
vaihdettava usein. Käsineiden toimittaja voi suositella soveltuvia käsineitä.

- Muut Käytä kemikaalia läpäisemättömiä hansikkaita, jalkineita ja suojavaatteita, joka soveltuu
altistusvaaralle. Ota yhteyttä hansikkaiden valmistajaan tarkempien tietojen saamiseksi.

Hengityksensuojaus Käytä sopivia suojavarusteita.

Termiset vaarat Käytä soveltuvaa lämmöltä suojaavaa vaatetusta tarpeen mukaan.

Hygieniatoimenpiteet Noudata aina hyvää henkilökohtaista hygieniaa, kuten peseytyminen aineen käsittelyn jälkeen ja
ennen syömistä, juomista ja/tai tupakointia. Pese työvaatteet ja suojavälineet säännöllisesti
epäpuhtauksien poistamiseksi.

Ympäristöaltistumisen
torjuminen

Kaikki suuret päästöt tulee ilmoittaa ympäristöpäällikölle.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ulkonäkö Kirkas värillinen neste.

Olomuoto Neste.

Muoto Neste.

Väri Kirkas värillinen.

Haju Heikko haju.

Hajukynnys Ei tiedetä.

pH Ei tiedetä.

Sulamis- tai jäätymispiste Ei tiedetä.

Kiehumispiste ja kiehumisalue 100 °C (212 °F)

Leimahduspiste > 100,0 °C (> 212,0 °F)

Haihtumisnopeus < 1 (Butyyliasetaatti = 1)

Syttyvyys (kiinteät aineet,
kaasut)

Ei tiedetä.

Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja

Alin syttyvyysraja (%) Ei tiedetä.

Ylin syttyvyysraja (%) Ei tiedetä.

Höyrynpaine 22 mm Hg (20°C/68°F)

Höyryntiheys Ei tiedetä.

Suhteellinen tiheys 0,98

Liukoisuus (liukoisuudet) Veteen täysin liukeneva.

Jakautumiskerroin
(n-oktanoli/vesi)

Ei tiedetä.

Itsesyttymislämpötila Ei tiedetä.

Hajoamislämpötila Ei tiedetä.

Viskositeetti Ei tiedetä.

Räjähtävyys Ei tiedetä.

Hapettavuus Ei tiedetä.

9.2. Muut tiedot Ei muita aiheellisia tietoja saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus
10.1. Reaktiivisuus Tuote on stabiili ja ei reaktiivinen normaaleissa varastointi- ja kuljetusoloissa.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus Materiaali on stabiili normaaleissa olosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden
mahdollisuus

Vaarallista polymerointia ei tapahdu.

10.4. Vältettävät olosuhteet Kontakti yhteensopimattomien aineiden kanssa. Jäätymistä. Korkeat lämpötilat.

10.5. Yhteensopimattomat
materiaalit

Voimakkaat hapettavat aineet, vahvat hapot ja vahvat emäkset.
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10.6. Vaaralliset
hajoamistuotteet

Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta.

KOHTA 11: Toksikologiset tiedot

Yleistiedot Tämä materiaali ei aiheuta vaaraa terveydelle käyttötarkoituksen mukaisessa normaalissa
käytössä.

Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot

Suun kautta Ei tunnettuja haittavaikutuksia nieltäessä määriä, joita voidaan olettaa vahingossa nieltävän.

Hengitystiet Tämän materiaalin ei odoteta olevan vaarallista hengitettynä käyttötarkoituksen mukaisessa
normaalissa käytössä.

Ihon kautta Aiheuttaa mahdollisesti ihon ärsytystä.

Silmien kautta Saattaa aiheuttaa tilapäistä silmien ärsytystä.

Oireet Ärsyttää ihoa ja silmiä. Saattaa ärsyttää ihoa ja silmiä.

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Akuutti myrkyllisyys Ärsyttää ihoa ja silmiä. Saattaa ärsyttää ihoa ja silmiä.

KoetuloksetAineosat Laji

2-butoksietanoli (CAS 111-76-2)

LD50 Kaniini

Dermaalinen
Akuutti

400 mg/kg

LC50 Rotta

Hengitystiet
450 mg/l, 4 Tuntia

LD50 Rotta

Suun kautta
560 mg/kg

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Ei luokiteltu.

Vakava silmävaurio / silmien
ärsytys

Ei luokiteltu.

Hengitysteiden herkistyminen Ei luokiteltu.

Ihon herkistyminen Ei ärsytä ihoa.

Sukusolujen perimää
vaurioittavat vaikutukset

Ei luokiteltu.

Syöpää aiheuttavat vaikutukset Ei luokiteltu.

IARC Monografiat. Kokonaisarviointi aineen kyvystä aiheuttaa syöpää (Overall Evaluation of Carcinogenicity)

2-butoksietanoli (CAS 111-76-2) 3 Ei luokiteltavissa karsinogeeniseksi ihmisille.

Lisääntymiselle vaaralliset
vaikutukset

Ei luokiteltu.

Elinkohtainen myrkyllisyys -
kerta-altistuminen

Ei luokiteltu.

Elinkohtainen myrkyllisyys -
toistuva altistuminen

Ei luokiteltu.

Aspiraatiovaara Ei luokiteltu.

Seosta vaiko ainetta koskevat
tiedot

Ei tiedetä.

Muut tiedot Ei tiedetä.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys Tuotetta ei ole luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. Kuitenkin, se ei sulje pois mahdollisuutta että
suurilla ja tiheillä vuodoilla voi olla haitallinen tai vaurioittava vaikutus ympäristöön.

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus Tietoja ei ole saatavana.

12.3. Biokertyvyys Tämän tuotteen ei odoteta biokertyvän.

Jakamiskerroin n-oktanoli/vesi
(log Kow)

2-butoksietanoli (CAS 111-76-2) 0,83

Biokertyvyystekijä (BCF) Ei tiedetä.

12.4. Liikkuvuus maaperässä Ei tiedetä.
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12.5. PBT- ja
vPvB-arvioinnin
tulokset

Ei PBT tai vPvB aine tai seos.

12.6. Muut haitalliset
vaikutukset

Muita haitallisia vaikutuksia (esim. otsonikerroksen heikentymistä, fotokemiallista
otsoninmuodostumispotentiaalia,endokriinisiä häiriötekijöitä, ilmakehän lämpenemispotentiaalia)
ei ole odotettavissa tästä ainesosasta.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Jäännösjäte Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset.

Saastunut pakkaus Koska tyhjennetyissä säiliöissä voi olla tuotejäämiä, seuraa merkinnän varoituksia myös säiliön
tyhjentämisen jälkeen.

EU:n jätekoodi Käyttäjän tulee määritellä jätekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty.

Hävitysmenetelmät/-tiedot Hävitä asiaankuuluvien säädösten mukaisesti. Ei saa päästää viemäriin, veteen tai maaperään.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR

Kansainväliset säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta eivät koske tuotetta.

RID

Kansainväliset säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta eivät koske tuotetta.

ADN

Kansainväliset säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta eivät koske tuotetta.

IATA

Kansainväliset säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta eivät koske tuotetta.

IMDG

Kansainväliset säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta eivät koske tuotetta.

Tätä ainetta/seosta ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi irtotavarana.14.7. Kuljetus irtolastina Marpol
73/78 -sopimuksen II liitteen ja
IBC-säännöstön mukaisesti

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

EY:n asetukset

Asetus (EY) n:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista, liite I

Ei luetteloitu.
Asetus (EY) n:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista, liite II

Ei luetteloitu.
Asetus (EY) n:o 850/2004 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä, liite I muutoksineen

Ei luetteloitu.
Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 1 muutoksineen

Ei luetteloitu.
Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 2 muutoksineen

Ei luetteloitu.
Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite I, osa 3 muutoksineen

Ei luetteloitu.
Asetus (EY) n:o 689/2008 vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista, liite V, muutoksineen

Ei luetteloitu.
Asetus (EY) n:o 166/2006 liite II epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskeva rekisteri

Ei luetteloitu.
Asetus (EY) n:o 1907/2006, REACH 59 artikla 1 kohta Kemikaaliviraston ylläpitämä luettelo mahdollisesti sisällytettävistä
aineista (kandidaattiluettelo)

Ei luetteloitu.

Lupamenettelyt

Asetus (EY) N:o 1907/2006 REACH Liite XIV Luvanvaraisten aineiden luettelo  ja sen muutosten mukainen

Ei luetteloitu.

Käyttörajoitukset

Asetus (EY) n:o 1907/2006, REACH liite XVII tiettyjen vaarallisten aineiden, valmisteiden ja tuotteiden valmistuksen,
markkinoille saattamisen ja käytön rajoitukset

Ei luetteloitu.
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Direktiivi 2004/37/EC: työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia
aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta

Ei luetteloitu.
Direktiivi 92/85/ETY: toimenpiteistä raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden
turvallisuuden ja terveyden parantamisen kannustamiseksi työssä

Ei luetteloitu.

Muu EY:n lainsäädäntö

Direktiivi 96/82/EY (Seveso II) vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta

Ei luetteloitu.
Direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin
liittyviltä riskeiltä.

2-butoksietanoli (CAS 111-76-2)
Direktiivi 94/33/EY nuorten työntekijöiden suojelusta

Ei luetteloitu.

Muut ohjeet Tämä tuote on luokiteltu ja merkitty asetuksen (EY)  1272/2008 (CLP asetus) ja vastaavien
lainmuutosten mukaisesti, sekä vastaavien kansallisten lakien mukaisesti, mitkä toimeenpanevat
EY:n direktiivejä. Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää EY-direktiivin nro 1907/2006 vaatimukset.

Kansalliset vaatimukset Ei tiedetä.

15.2.
Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole suoritettu.

KOHTA 16: Muut tiedot
Lyhenteiden selitykset DNEL: Johdettu vaikutukseton pitoisuus.

PNEC: Arvioitu vaikutukseton taso.
PBT: Pysyvä, biokertyvä ja myrkyllinen.
vPvB: Erittäin pysyvä ja erittäin biokertyvä.
DSD: Direktiivi 67/548/ETY.
CLP: Asetus n:o 1272-2008.

Kirjallisuusviitteet ESIS (Euroopan kemikaalitietojärjestelmä)
HSDB® - Hazardous Substances Data Bank
IARC monografiat. Syöpävaarallisuuden yleisarviointi

Tiedot aineen luokitukseen
johtavista
arviointimenetelmistä

Luokitus terveys- ja ympäristövaaroihin on johdettu laskentamenetelmien ja koetulosten, jos
saatavilla, yhdistelmänä.

Lausekkeet, R-lausekkeet ja
H-lausekkeet kirjoitettu
kokonaisuudessaan kohdissa
2–15

R20/21/22 Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa.

H302 Haitallista nieltynä.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332 Haitallista hengitettynä.

Tiedot koulutuksesta Seuraa koulutuksessa annetuja ohjeita tätä materiaalia käsiteltäessä.

Varauma vastuusta Nämä tiedot toimitetaan ilman takuuta. Tietojen luotetaan olevan virheettömiä. Näitä tietoja tulisi
käyttää itsenäisen määrityksen tekemiseen niistä toimintatavoista, joilla suojellaan työntekijöitä ja
ympäristöä.
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