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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 
 

1.1. Tuotetunniste 

Tuotteen muoto : Aine 

Kauppanimi : Envirosystems™ Ethylene Oxide Sterilant 

Tuotekoodi : PB013, PB015 (KTT-numero A500) 
 

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

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut käytöt 

Teollisuus-/ammattikäyttöä koskevat tiedot : Tuote on tarkoitettu vain teollisuuskäyttöön 

Aineen/seoksen käyttö : Antimikrobinen aine 

1.2.2. Käytöt, joita ei suositella 

Lisätietoja ei saatavilla. 
 

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot 

Valmistaja: 

 

STERIS Corporation 
P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US 
Tuotetietojen puhelinnumero: +1 800 444 9009 (Asiakaspalvelu – tieteelliset tuotteet) 
Hätäpuhelinnumero (Yhdysvallat): +1 314 535 1395 (STERIS); +1 800 424 9300 (CHEMTREC) 

 

Toimittaja: 
 
STERIS Limited 
Chancery House, 190 Waterside Road, Hamilton Industrial Park,  
Leicester,  LE5 1QZ, UK 
Tuotetietojen ja teknisten tietojen puhelinnumero: +44 (0) 116 276 8636  
Sähköposti: asksteris_msds@steris.com  
 
1.4. Hätäpuhelinnumero 

Hätänumero : +44 (0) 1895 622 639 (United Kingdom) 
+358 9 471 977 (Finland) 

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 
 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus 

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitusCLP-tiedot + DPD-luokitus kohdassa 2.1 

Syttyvä kaasu 1 H220  

Pain. kaasu H280  

Karsinogeeninen  1B H350  

Mutageeninen 1B H340  

Akuutin myrk. 3 (hengitys) H331  

Akuutin myrk. 4 (suu) H302   

Ihoärsytys 2 H315   

Silmä-ärsytys 2A H319   

STOT SE 3 H335   
   

H-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16.   

 

Direktiivin 67/548/ETY tai 1999/45/EY mukainen luokitus 

F; R12 

T; R23, R45, R46 

R36/37/38 

R-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16 

 

Fysikaalis-kemialliset, ihmisten terveyteen ja ympäristöön liittyvät haittavaikutukset 

Lisätietoja ei saatavilla. 
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2.2. Merkinnät  

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaiset 
merkinnät Varoitusmerkit (GHS-US) 

: 

  

GHS02 
 

GHS06 

 

GHS04 
 

GHS08 

  

Huomiosana (GHS-US) : Vaara 

Vaaralausekkeet (GHS-US) : Vaara 
H220 – Erittäin helposti syttyvä kaasu 
H280 – Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa 
H302 – Haitallista nieltynä 
H315 – Ärsyttää ihoa 
H319 – Ärsyttää voimakkaasti silmiä 
H331 – Myrkyllistä hengitettynä 
H335 – Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä 
H340 – Saattaa aiheuttaa perimävaurioita  
H350 – Saattaa aiheuttaa syöpää  

Turvalausekkeet (GHS-US) : P210 – Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. 
Tupakointi kielletty.  
P261 – Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.  
P264 – Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.  
P270 – Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.  
P271 – Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.  
P281 – Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.  
P301 + P312 – JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota yhteys 
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.  
P302 + P352 – JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. 
P304 + P340 – JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja 
varmista vaivaton hengitys.  
P305 + P351 + P338 – JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä 
usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. 
P308 + P313 – Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.  
P312 – Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.  
P330 – Huuhdo suu.  
P332 + P313 – Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin.  
P337 + P313 – Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.  
P362 – Riisu saastunut vaatetus.  
P377 – Vuotavasta kaasusta johtuva palo: Ei saa sammuttaa, jollei vuotoa voida pysäyttää 
turvallisesti.  
P381 – Poista kaikki sytytyslähteet, jos sen voi tehdä turvallisesti.  
P403 + P233 – Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytettävä tiiviisti suljettuna.  
P405 – Varastoi lukitussa tilassa.  
P410 + P403 – Suojaa auringonvalolta. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.  
P501 – Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten määräysten 
mukaisesti. 

 

 

2.3. Muut vaarat 

Lisätietoja ei saatavilla. 

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot ainesosista 
 

3.1. Aine 

Nimi Tuotetunniste % Direktiivin 67/548/ETY 
mukainen luokitus 

Eteenioksidi (CAS-numero) 75-21-8 
(EY-numero) 200-849-9 

100  
Katso kohta 2.1. 

 

Nimi Tuotetunniste % Asetuksen (EY) N:o 
1272/2008 [CLP] mukainen 
luokitus 

Eteenioksidi (CAS-numero) 75-21-8 
(EY-numero) 200-849-9 

100  
Katso kohta 2.1. 

 

R- ja H-lausekkeiden koko teksti: katso kohta 16   

3.2. Seos 
 

Ei sovellu. 
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KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 
 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 

Yleistä ensiaputoimenpiteistä : Tajuttomalle henkilölle ei saa antaa mitään suun kautta. Jos olet epävarma tai oireet jatkuvat, 
hakeuduttava lääkäriin. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty : Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Jos hän ei 
hengitä, anna tekohengitystä. Hakeuduttava välittömästi lääkäriin. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut 
iholle 

: Riisu saastuneet vaatteet välittömästi. Ihoa huuhdellaan välittömästi vedellä vähintään 
15 minuutin ajan. Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu lääkäriin. Hoida mahdollista kylmävammaa 
tarpeen mukaan lämmittämällä vamma-alueita haalealla vedellä. Pese saastunut vaatetus ennen 
uudelleenkäyttöä. Hävitä saastuneet nahkaesineet, kuten kengät ja vyöt.   

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut 
silmiin 

: Mikäli ainetta joutuu silmiin, silmiä on huuhdeltava välittömästi runsaalla juoksevalla vedellä  
10–15 minuutin ajan pitäen silmäluomet erillään; kysy neuvoa silmälääkäriltä. Hakeuduttava 
välittömästi lääkäriin. Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen 
voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN 
tai lääkäriin. Piilolinssejä ei saa käyttää työskenneltäessä eteenioksidin kanssa. 

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty : Jos henkilö on täysin tajuissaan/hereillä, anna hänelle vettä tai maitoa. Huuhdo suu. EI saa 
oksennuttaa. Hakeuduttava ensiapuun. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai 
lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. 

 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet 

Oireet/vammat, jos ainetta on hengitetty : Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä nenässä ja kurkussa sekä pahoinvointia ja 
oksentamista. Lääkärin seuranta on suositeltavaa 24–48 tunnin ajan liiallisesta altistumisesta, 
sillä keuhkopöhö ja hengitysvaikutukset voivat tulla viiveellä. 

Oireet/vammat, jos ainetta on joutunut iholle : Ärsyttää ihoa. 

Oireet/vammat, jos ainetta on joutunut silmiin : Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 

Oireet/vammat, jos ainetta on nielty : Tämän materiaalin nieleminen aiheuttaa vakavan terveysvaaran. 
 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 

Lisätietoja ei saatavilla. 

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 
 

5.1. Sammutusaineet 

Sopivat sammutusaineet : Runsas vesi. Vaahto. Kuiva jauhe. Hiilidioksidi. Vesisuihku.  Nestemäisen eteenioksidin 
laimentamisen 22 osalla vettä pitäisi muuttaa aine palamattomaksi. 

Soveltumattomat sammutusaineet : Ei tietoja. 
 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa : Voi muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Erittäin reaktiivinen. 
 

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet 

Palontorjuntatoimet : Eteenioksidi on vaarallisen räjähdysherkkä tulipalon sattuessa ja palaa ilman happea. 
Nestemäinen eteenioksidi on vettä kevyempää, ja höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat edetä 
maata pitkin pitkiä matkoja sytytyslähteen luo, jolloin seurauksena voi olla liekin takaisinlyönti.  
Pysy tuulen puolella. Pysäytä kaasun virtaus, jos se on mahdollista ilman vaaraa, ja jäähdytä 
astioita jatkuvasti vedellä. Älä sammuta liekkejä, ellei virtausta ole pysäytetty, sillä aine voi syttyä 
uudelleen räjähdysmäisesti. 

Sammutusmiehistön suojavarusteet : Käytä happilaitetta painetarvetilassa sekä kemikaalinkestävää vaatetusta. Älä mene paloalueelle 
ilman asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien hengityksensuojaus. 

Muut tiedot : Vaara! Erittäin helposti syttyvä paineen alainen neste ja kaasu. Höyryt ovat erittäin helposti 
syttyviä ja voivat syttyä staattisesta varauksesta. kipinöistä ja liekeistä, kun pitoisuus on  
yli 2,6 %. 

 

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 
 

6.1. Henkilökohtaiset suojatoimet, suojavarusteet ja menettely hätätilanteessa 

Yleiset toimenpiteet : Eteenioksidivuotoa on pidettävä aina hätätilanteena. 

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilökunta 

Suojaimet : Käytä happilaitetta painetarvetilassa sekä kemikaalinkestävää vaatetusta. 

Hätätoimenpiteet : Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti. Evakuoi tarpeeton henkilökunta. 

6.1.2. Pelastushenkilökunta 

Suojaimet : Käytä happilaitetta painetarvetilassa sekä kemikaalinkestävää vaatetusta 

Hätätoimenpiteet : Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti. Evakuoi tarpeeton henkilökunta. 
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6.2. Ympäristövahinkojen estäminen 

Estettävä pääsy viemäreihin ja yleisiin vesijärjestelmiin. Ilmoita viranomaisille, jos nestettä pääsee viemäreihin tai yleisiin vesijärjestelmiin. Vältettävä 
päästämistä ympäristöön. 
 

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet 

Puhdistusohjeet : Roiskeita saa käsitellä vain koulutettu puhdistushenkilöstö, jolla on asianmukaiset hengityksen- 
ja silmiensuojaimet. Poista kaikki sytytyslähteet. Laimenna materiaali vedellä. Estä vuotaneen 
nesteen leviäminen patoamalla tai imeytysaineilla, jotta estetään niiden pääsy viemäreihin tai 
vesiväyliin. Imeytä mahdollisimman nopeasti kiinteään inerttiin materiaaliin, kuten saveen tai 
piimaahan. Noudata asiaankuuluvia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä.  

 

6.4. Viittaukset muihin kohtiin 

Katso kohta 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet. 

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 
 

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 

Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet : Lue merkinnät ennen käyttöä. Vältä tuotteen joutumista silmiin tai iholle äläkä hengitä höyryä tai 
sumua. Säilytettävä erillään yhteensopimattomista materiaaleista. Huolehdittava riittävästä 
ilmanvaihdosta. 

Hygieniatoimenpiteet : Huolehdi hyvästä yleishygieniasta ja siisteydestä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. 
Saastuneet vaatteet on pestävä huolellisesti mahdollinen viivästyneen palovaaran välttämiseksi. 
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. 

 

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan lukien yhteensopimattomuudet 

Tekniset toimenpiteet : Varmista riittävä tuuletus. Käytettävissä on oltava pesulaite/vettä silmien ja ihon puhdistamiseen. 

Säilytysolosuhteet : Säilytettävä alkuperäisessä astiassa viileässä, kuivassa ja hyvin tuuletetussa paikassa. 
Säilytettävä tiiviisti suljettuna. 

Yhteensopimattomat materiaalit : Amiinit, ammoniakki, vesi, hapot, emäkset, metallikloridit, metallioksidit, metallikalium, 
merkaptaani, alkoholit, hapettimet sekä monet muut orgaaniset ja epäorgaaniset materiaalit. 

Sekasäilytystä koskevat kiellot : Säilytettävä erillään yhteensopimattomista materiaaleista. 

Säilytysalue : Säilytettävä viileässä, kuivassa ja hyvin tuuletetussa paikassa. 
 

7.3. Erityinen loppukäyttö 

Lisätietoja ei saatavilla. 

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 
 

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat 
 

Eteenioksidi (75-21-8) 

USA – ACGIH ACGIH (TWA 8 h) (ppm) 1 ppm 

USA – IDLH US IDLH (ppm) 800 ppm 

USA – OSHA OSHA PEL (TWA 8 h) (ppm) 1,0 ppm (toimitaso 0,5 ppm) 

USA – OSHA OSHA PEL (STEL 15 min) (ppm) 5 ppm 

Espanja LTEL (8 h) (ppm) 1 ppm 

Iso-Britannia LTEL (8 h) (ppm) 5 ppm 

UK – SDE EH40 STEL 

Alankomaat LTEL (8 h) (mg/m3) 0,84 mg/m3 
 

 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen 

Asianmukainen tekninen valvonta : Varmista riittävä tuuletus räjähdyksenkestävällä järjestelmällä. Eteenioksidin käsittelyalueilla 
käytettävien sähkölaitteiden teknisten ominaisuuksien ja rakenteen on vastattava asiaankuuluvia 
palomääräyksiä. Mahdollisen altistumisalueen välittömässä läheisyydessä on oltava aina 
silmänhuuhtelumahdollisuus ja turvasuihkuja hätätilanteita varten. Kohdepoistoa suositellaan 
höyrypitoisuuden pitämiseksi raja-arvon alapuolella. 

Henkilökohtainen suojavarustus : Henkilökohtainen suojavarustus on valittava tämän tuotteen käsittely- tai käyttöolosuhteiden 
mukaan. Suojavaatteet. Suojakäsineet. Suojalasit. Vältä tarpeetonta altistumista.   
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Käsien suojaus : Käytettävä suojakäsineitä. Käytettävä neopreenikäsineitä. Jos kosketuksen odotetaan olevan 
toistuvaa tai pitkäkestoista, käsineiden materiaalien on oltava kemikaalinkestäviä, esimerkiksi 
raskasta nitriilikumia. 

Silmien suojaus : Käytettävä suojalaseja. Käytettävä suojalaseja, mukaan lukien kemikaaliroiskesuojalasit ja 
kasvonsuojain, kun silmiin voi päästä nestesuihkeita tai ilmassa kulkeutuvia hiukkasia. 
Piilolinssejä ei saa käyttää. 

Ihon ja kehon suojaus : Käytä sopivaa suojavaatetusta. Kumiesiliina, kumisaappaat. 

Hengityselinten suojaus : Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta tai käytettävä asianmukaisia hengityksensuojaimia. 
Hätätilanteissa käytettävä asianmukaista naamaria tai happilaitetta. Suojakertoimet riippuvat 
käytettävästä hengityksensuojaimesta. 

Muut tiedot : Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty käytön aikana. 

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 
 

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot 

Fysikaalinen olomuoto : Neste 
  

Ulkonäkö : Kirkas 

Väri : Väritön 
  

Haju : Makean eetterimäinen 
  

Hajukynnys : Havaittava 261 ppm; tunnistettava 500–700 ppm 
  

pH : 7 
  

Höyrystymisaste  : 100 % tilavuudesta haihtuvaa 
  

Sulamispiste : -112 C 
  

Jäätymispiste : -112 C 
  

Kiehumispiste :  -10,4 C 

Leimahduspiste : Suljettu kuppi: < -18 C 

Itsesyttymislämpötila : 445 C; palaa ilman happea. 

Hajoamislämpötila : ~773 K 

Syttyvyys (kiinteä aine, kaasu) : Helposti syttyvä 
  

Höyrynpaine : 1095 mm Hg / 20 C 
  

Suhteellinen höyryn tiheys 20 C:n lämpötilassa : Tietoja ei saatavilla 
  

Suhteellinen tiheys : 0,875 / 20 C 

Tiheys : Tietoja ei saatavilla 

Liukenevuus : Vesi: liukenee kokonaan 
  

Log Pow : Tietoja ei saatavilla 
  

Viskositeetti, kinemaattinen : Tietoja ei saatavilla 
  

Viskositeetti, dynaaminen : 0,255 cps / 27 C 

Räjähdysominaisuudet : Tietoja ei saatavilla 
  

Hapetusominaisuudet : Ei hapetin 
  

Räjähdysrajat : Ylin syttyvyysraja: 100 % tilavuus/tilavuus  Alin syttyvyysraja: 2,6 % tilavuus/tilavuus 
 
  

 

9.2. Muut tiedot 

Lisätietoja ei saatavilla. 

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 
 

10.1. Reaktiivisuus 

Ei reaktiivinen normaaleissa olosuhteissa. Epänormaaleissa olosuhteissa (esim. ulkoinen lämmitys, saastuminen) lämpöhajoaminen ja ryöstäytyvä 
polymerisaatio ovat mahdollisia ja voivat aiheuttaa räjähdyksen. 
10.2. Kemiallinen stabiilisuus 

Materiaali on pitkään stabiili, kun se on suljettuna ilmatiiviiseen, paineistettuun astiaan huoneenlämmössä, normaaleissa säilytys- ja 
käsittelyolosuhteissa. Höyryt voivat räjähtää altistuessaan yleisille sytytyslähteille. Katalyyttien puuttuessa polymerisaatio ja nesteen hajoaminen ovat 

mahdollisia, ja ne kiihtyvät lämpötilan ollessa yli 426 C. 

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 

Vaarallinen eksoterminen polymerisaatioreaktio on mahdollinen eteenioksidin saastuessa tai kuumentuessa. 
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10.4. Vältettävät olosuhteet 

Polymerisaation ehkäisemiseksi on vältettävä säilytystä korkeissa lämpötiloissa (noin 38 C). Ei saa missään tapauksessa säilyttää yli 52 C:n 
lämpötilassa. Erittäin eksotermisen polymerisaatioreaktion välttämiseksi on vältettävä eteenioksidin joutumista kosketuksiin yhteensopimattomien 
materiaalien kanssa. Estettävä altistuminen kaikille sytytyslähteille, kuten kuumuudelle, avotulelle, palaville tupakkatuotteille tai sähköisille tai 
mekaanisille kipinöille. 

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit 

Amiinit, ammoniakki, vesi, hapot, emäkset, metallikloridit, metallioksidit, metallikalium, merkaptaani, alkoholit, hapettimet sekä monet muut orgaaniset ja 
epäorgaaniset materiaalit. 

 

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet 

Hiilimonoksidi- ja hiilidioksidikaasut. 

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 
 

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista 

Akuutti myrkyllisyys : Haitallista hengitettynä tai nieltynä. 
 

 
 

Eteenioksidi (75-21-8) 

LD50 suu, rotta 330 mg/kg, rotta  

LD50 iho, rotta Ei saatavilla 

LD50 iho, kaniini Ei saatavilla 

LC50 hengitys, rotta (mg/l) 5748 ppm (urosrotta) 4439 ppm (naarasrotta)  5029 ppm (rotta – sukupuolet yhdessä)  

ATE (suu) Ei saatavilla 

ATE (iho) Ei saatavilla 

ATE (kaasut) Ei saatavilla 

ATE (höyryt) Ei saatavilla 

ATE (pöly, sumu) Ei saatavilla 
 
 

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Ärsyttää ihoa. 

Vakava silmävaurio/-ärsytys : Ärsyttää voimakkaasti silmiä. 

Hengityselinten tai ihon herkistyminen : Ei luokiteltu 

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitusehdot eivät täyty. 

Sukusolujen mutageenisuus : Altistuneilla työntekijöillä tehdyissä epidemiologisissa tutkimuksissa eteenioksidin on todettu 
lisäävän kromosomipoikkeavuuksia ja sisarkromatidivaihdoksia, mutta tällaisten vaikutusten 
merkitys terveysriskien arvioinnin kannalta on toistaiseksi epäselvä.  

Karsinogeenisuus : NIOSH ei ole raportoinut minkään syöpätyypin tai muiden tautien yleisen riskin kohonneen 
verrattuna väestöön yleensä. Voimakkaasti eteenioksidille altistuneilla työntekijöillä (yhdistetty 
altistustaso ja työvuosien määrä) todettiin kuitenkin kohonnut verisyöpäriski miehillä ja kohonnut 
rintasyöpäriski naisilla.  

Reproduktiivinen myrkyllisyys : Ei luokiteltu 
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitusehdot eivät täyty. 
Jotkin rajalliset epidemiologiset tiedot viittaavat siihen, että eteenioksidille altistuneilla naisilla on 
kohonnut keskenmenoriski.  

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) : Liiallinen altistuminen tälle tuotteelle voi vaikuttaa ihoon, silmiin, hengityselimiin, maksaan, 
munuaisiin, aivoihin, vereen, sukupuolielimiin ja keskushermostoon. 

Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva 
altistuminen) 

: Voi nieltynä aiheuttaa anemiaa ja maha-suolikanavan ärtymistä sekä vaikuttaa maksaan, 
munuaisiin ja lisämunuaisiin.  

Henkeen vetämisen riski : Jos ainetta jostakin syystä niellään, henkeen vetäminen on mahdollista nielemisen tai 
oksentamisen aikana, jolloin seurauksena voi olla keuhkojen vaurioituminen. 

Mahdolliset haittavaikutukset ja oireet : Haitallista nieltynä. 
 

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 
 

12.1. Myrkyllisyys 

Ekologia – yleistä: : Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitusehdot eivät täyty. 
 

 Eteenioksidi (75-21-8) 

LC50 kalat 1 57–84 mg/l (altistusaika: 96 h – lajit: Pimephales promelas) 

LC50 Daphnia 1 137–300 mg/l (altistusaika: 96 h – lajit: Daphnia magna) 

LC50 selkärangattomat 490 mg/l (altistusaika: 48 h – lajit: suolalehtijalkainen) 
 

 

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus 

Eteenioksidi (75-21-8) 

Pysyvyys ja hajoavuus TIEDOT KEMIKAALIN KÄYTTÄYTYMISESTÄ: BOD5: 0,35 p/p. BOD10: 1,1 p/p. 
BOD20: 1,3 p/p. 
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12.3. Biokertyvyys 

Eteenioksidi (75-21-8) 

Biokertyvyys Log-oktanoli/vesi-jakautumiskerroin (log Kow) on alhainen. Jakautuminen vedestä öljyyn on 
vähäistä. Biokertyvyyttä ei ole odotettavissa korkean vesiliukoisuuden ja alhaisen log  
Kow -arvon vuoksi. Eteenioksidi hydrolysoituu eteeniglykoliksi. Eteenioksidi biohajoaa 
kohtalaisesti akklimaation jälkeen (3–20 % hajonnut 5 päivän kulutta; 70 % 20 päivän 
kuluttua). Biohajoaminen on odotettavissa jätevedenpuhdistamoissa. Eteenioksidin arvioitu 
puoliintumisaika ilmakehässä on 105 päivää. EO ei imeydy helposti sedimenttiin tai 
maaperään eikä jää maaperään; maaperän organismit muuntavat imeytyneen EO:n glykoleiksi 
ja estävät näin jäämisen maaperään.  

 
 
 

 

12.4. Liikkuvuus maaperässä 

 EO ei imeydy helposti sedimenttiin tai maaperään  

 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset 

Lisätietoja ei saatavilla. 
 

12.6. Muut haitalliset vaikutukset 

 Lisätietoja ei saatavilla.   
 

KOHTA 13: Jätteiden käsittely 
 

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät 

Jätteiden hävittämistä koskevat suositukset : JÄTEHUOLTO/HÄVITTÄMINEN: Hävitettäessä eteenioksidi on RCRA-ongelmajätettä, jonka 
jätekoodi on U115 (kaupallinen kemikaali – mainittu myrkyllisyys- ja syttyvyysluettelossa). 
Eteenioksidijäte voidaan hävittää polttamalla hyväksytyssä ongelmajätteiden polttolaitoksessa tai 
käsitellä biologisesti asianmukaisesti hyväksytyssä laitoksessa. ETEENIOKSIDIASTIOITA EI 
SAA HÄVITTÄÄ POLTTAMALLA. Eteenioksidin hävittäminen kaatopaikalle on kielletty. 
Jätemateriaalit on hävitettävä kaikkien asiaankuuluvien kansallisten ja paikallisten lakien ja 
määräysten mukaisesti.  

Lisätiedot : ASTIAN HÄVITTÄMINEN:  Ei uudelleentäytettävä astia.  Tätä astiaa ei saa käyttää uudelleen tai 
täyttää uudelleen.  Ilmaa tyhjät kasetit laitteen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Hävitä 
ilmauksen jälkeen normaalin ei-poltettavan jätteen mukana. 
 

Huolehdi siitä, ettei tuotteen säilyttäminen tai hävittäminen saastuta elintarvikkeita, rehuja tai 
vettä.    

Torjunta-aineen hävittäminen 

Käyttämättömiä kasetteja ei saa puhkaista. Torjunta-ainejätteet ovat erittäin vaarallisia.  
Ylimääräisen torjunta-aineen epäasianmukainen hävittäminen on lainvastaista. Jos näitä jätteitä 
ei voida hävittää etiketin ohjeiden mukaisesti, kysy neuvoa torjunta-aineista tai 
ympäristönsuojelusta vastaavalta virastolta tai lähimmältä vaarallisista jätteistä vastaavalta 
ympäristöviranomaiselta. 

Ekologia – jätemateriaalit : Vältettävä päästämistä ympäristöön. 

KOHTA 14: Kuljetustiedot 
 

DOT:n mukaan 

Kuljetusasiakirjan kuvaus  
(maakuljetukset – vain Yhdysvallat) 

: UN 1040, eteenioksidi, 2.3 (2.1) hengityksen vaara-alue D, DOT-SP11265 

(DOT-SP11265 vapauttaa STERISin merkitsemästä pakkausta myrkylliseksi vain Yhdysvaltain 
sisäisissä kuljetuksissa.) 

Oikea laivauksessa käytettävä nimi : Eteenioksidi 

UN-numero (DOT) : UN1040 

Yhdysvaltain liikenneministeriön (DOT) 
vaaraluokat 

: 2.3 (2.1) 

Pakkausryhmä  Ei sovellu. 

   

Kuljetusasiakirjan kuvaus  
(maakuljetukset – Yhdysvaltain ulkopuolella) 

 UN 1040, eteenioksidi, 2.3 (2.1), myrkyllinen, helposti syttyvä kaasu 

Oikea laivauksessa käytettävä nimi  Eteenioksidi 

UN-numero  UN1040 

Vaaraluokat  2.3 (2.1) 

Pakkausryhmä  Ei sovellu. 

Lisätiedot 

Muut tiedot :  
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Maantie-/rautatiekuljetukset 

Luokka:  ADR/RID : UN 1040, eteenioksidi, 2.3 (2.1) myrkyllinen, helposti syttyvä kaasu, luokka 2, luokituskoodi 2TF, 
vaaran yksilöintinumero 263 

Merikuljetus 

Luokka:  IMDG : UN 1040, eteenioksidi, 2.3 (2.1)  

Meriympäristöä saastuttava: Ei 

Ilmakuljetus 

Luokka:  ICAO/IATA : Kielletty. Tätä tuotetta ei voida kuljettaa ilmateitse.  
 

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 
 

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

15.1.1. EU-asetukset 
 

Tämä aine on rekisteröity REACH-asetuksen mukaan.  REACH-asetuksen liitteessä XVII rajoitetaan aineiden ja seosten toimittamista yleisön 
käytettäväksi. 

 
15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi 

Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.  

 

KOHTA 16: Muut tiedot 
 

LAADINTAPÄIVÄYS : 03/03/2017 

Muut tiedot : Ei lisätietoja. 
 
 

H-lausekkeiden koko teksti: 

Akuutin myrk. 3 (hengitys) Akuutti myrkyllisyys (hengitys), luokka 3 

Akuutin myrk. 4 (suu) Akuutti myrkyllisyys (suu), luokka 4 

Karsinogeeninen 1B Karsinogeeninen, luokka 1B 

Silmä-ärsytys 2A Ärsyttää voimakkaasti silmiä, luokka 2A 

Syttyvä kaasu 1 Helposti syttyvä kaasu, luokka 1 

Mutageeninen 1B Mutageeninen, luokka 1B 

Pain. kaasu Paineistettu kaasu 

Ihoärsytys 2 Ihosyövyttävyys/ihoärsytys, luokka 2 

STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen), luokka 3 

H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu 

H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa 

H302 Terveydelle haitallista nieltynä 

H315 Ärsyttää ihoa 

H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.  

H331 Myrkyllistä hengitettynä 

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä 

H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita (mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että 
vaara ei voi aiheutua muiden altistumisreittien kautta). 

H350 Saattaa aiheuttaa syöpää (mainitaan altistumisreitti, jos on kiistatta osoitettu, että vaara ei voi 
aiheutua muiden altistumisreittien kautta). 

F Helposti syttyvä 

V Myrkyllinen 

R12 Erittäin helposti syttyvä 

R23 Myrkyllistä hengitettynä. 

R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. 

R45 Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. 

R46 Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita. 
 

 
 

 

 

 

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät ole tavaraseloste eivätkä takaa tuotteen erityisiä ominaisuuksia. Tiedotteen tarkoituksena on antaa yleiset terveys- ja turvallisuustiedot, jotka perustuvat 
valmistajan tietoihin tuotteen käsittelystä, varastoinnista ja käytöstä. Tiedote ei sovellu tuotteen epätavallista tai standardista poikkeavaa käyttöä varten eikä tilanteisiin, joissa ohjeita tai suosituksia ei 
noudateta. 


