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 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Päiväys 23.08.2019 Edellinen päiväys: 20.06.2017

 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste 
Kauppanimi

Rikkihappo 
Tuotenumero

-
REACH-rekisteröintinumero 

01-2119458838-XXXX
Muu tunniste 

NA
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 
IU01: Rikkihapon valmistaminen (ES1)
IU02: Rikkihapon käyttäminen väliaineena epäorgaanisten ja orgaanisten kemikaalien, kuten lannoitteiden, 
valmistamisessa (ES2)
IU03: Rikkihapon käyttäminen työstön apuaineena, katalyyttinä, kuivausaineena, pH:n säätimenä (ES3) 
IU04: Rikkihapon käyttäminen mineraalien ja malmien uuttamiseen ja käsittelemiseen (ES4)
IU05: Rikkihapon käyttäminen pintakäsittelyissä, puhdistuksessa ja etsauksessa (ES5) 
IU06: Rikkihapon käyttäminen elektrolyyttisissä prosesseissa (ES6)
IU07: Rikkihapon käyttäminen kaasunpuhdistuksessa, pesemisessä, savukaasun puhdistuksessa (ES7) 
IU08: Rikkihapon käyttäminen rikkihappoa sisältävien akkujen valmistamisessa (ES8)
IU09: Rikkihapon käyttäminen rikkihappoa sisältävien akkujen ylläpitämisessä (ES9) 
IU10: Rikkihapon käyttäminen rikkihappoa sisältävien akkujen kierrättämisessä (ES10) 
IU11: Rikkihappoa sisältävien akkujen käyttäminen (ES11)
IU12: Rikkihapon käyttäminen laboratoriokemikaalina (ES12) 
IU13: Rikkihapon käyttäminen teollisuuspuhdistuksessa (ES13)
IU14: rikkihapon sekoittaminen, valmisteleminen ja uudelleenpakkaaminen (ES14) 

Rikkihapon käyttö jätevedenpuhdistukseen

Lisätietoja määritetyistä käyttötarkoituksista ja niihin liittyvistä altistustilanteista: katso liite
Käytöt joita ei suositella

Rikkihapon ja rikkihappoa sisältävien tuotteiden käyttäminen viemärinavaukseen ilman hyväksyttyä 
altistumisskenaariota.

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajantiedot 
Yrityksennimi jaosoite

Laspek Oy 
Pennintie 
118
17130 Vesivehmaa
Tel +358 50 5560202

Yhteyshenkilö 

Sähköpostiosoite
info@laspek.com 
Päiväys 20-06-2016

SDS-versio 
1.1

1.4 Hätäpuhelinnumero
09-4711/Myrkytystietokeskus tai suora numero 09-471977 Myrkytystietokeskus/HUS, Tukholmankatu 17, 
00029 HUS (Helsinki) 112. Ks. kohdasta 16.

mailto:info@laspek.com


 KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus 
Skin Corr. 1A; H314

Eye Dam. 1; H318

2.2 Merkinnät 
varoitusmerkki

Huomiosanalla 
Vaara!

Riskit ym.
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. (H314)



Turvallisuus

Sisältää

Yleiset -
Ennaltaehkäisy Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. (P260).

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta. 
(P280).

Pelastustoimenp Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. 
teet (P310).

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. 
(P301+P330+P331).
JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä 
lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. (P304+P340).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean 
minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka 
huuhtomista. (P305+P351+P338).

Varastointi -
Jätteiden - käsittely



Rikkihappo 91-99,5%. Index-no.: 016-020-00-8
2.1 Muutvaarat

Voimakkaat epäorgaaniset happosumut, jotka sisältävät rikkihappoa, ovat karsinogeenisia ihmisille.
Muu merkintä

-
Muuta

- 
VOC

-

 KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

NIMI: Rikkihappo 91-99,5%
TUNNISTENuMEROITA: CAS-nro: 7664-93-9 EY-nro: 231-639-5 REACH-nro: 01-2119458838-XXXX Indeksi-nro: 016-020-00-8
SISÄLTÖ: 91-99,5%
CLP LUOKITUS: Skin. Corr. 1A 

H314

(*) H-lausekkeet annetaan täydessä sanamuodossaan kohdassa 16. Työhygieeniset raja-arvot annetaan kohdassa 8, mikäli ne ovat 
saatavilla.



3.1. Seokset
-

Muut tiedot

 KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus 
Yleistä

Onnettomuustilanne: Ota yhteys lääkäriin tai ensiapuun - ota mukaan etiketti tai tämä 
käyttöturvallisuustiedote. Jos oireet jatkuvat tai loukkaantuneen tilasta ei ole varmuutta, on käännyttävä 
lääkärin puoleen. Älä koskaan anna tajuttomalle vettä tai vastaavaa.

Sisäänhengittäminen
Vie henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet tarkkailun alaisena.

Kosketus ihoon
Saastuneet vaatteet ja kengät riisutaan. Materiaalin kanssa kosketuksissa ollut iho pestään vedellä ja 
saippualla. Ihon puhdistusainetta voidaan käyttää. ÄLÄ käytä liuottimia tai ohentimia.

Kosketus silmiin
Poista mahdolliset piilolasit. Huuhtele heti silmiä runsaalla vedellä (20 - 30 °C), kunnes ärsytys lakkaa ja 
vähintään 30 minuuttia. Huolehdi siitä, että huuhtelet sekä ylä- että alaluomien alta. Käänny heti lääkärin 
puoleen.

Nieleminen
Anna henkilölle runsaasti juotavaa ja tarkkaile häntä. Pahoinvointitapauksessa: Ota heti yhteys lääkäriin ja 
ota mukaan tämä käyttöturvallisuustiedote tai tuotteen etiketti. Älä oksennuta. Harkitse spontaanin 
oksentamisen yhteydessä, pidä päätä alhaalla, ettei mahdollinen oksennus valu takaisin suuhun tai 
kurkkuun. Älä anna aktiivihiiltä.

Palovamma
Huuhtele runsaalla vedellä, kunnes kipu lakkaa, ja jatka sen jälkeen 30 minuuttia.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet
Kudoksille tuhoisat vaikutukset: Tuote sisältää syövyttäviä aineita. Höyryn ja aerosolien 
sisäänhengittäminen voi vaurioittaa keuhkoja ja aiheuttaa ärsytystä ja kipua hengityselimissä sekä yskää. 
Syövyttävät aineet voivat aiheuttaa peruuttamattomia vahinkoja silmissä. Syövyttää ihoa.
Ärsyttävät vaikutukset: Tuote sisältää aineita, jotka aiheuttavat paikallista ärsytystä iho- ja 
silmäkosketuksessa tai sisäänhengitettäessä. Kosketus paikallisesti ärsyttäviin aineisiin voi johtaa siihen, 
että kosketusalueeseen imeytyy entistä helpommin vahingollisia aineita, kuten allergeeneja.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 
Koulutettu/pätevä henkilö antaa happea mikäli tarvetta - Saatava välitöntä ensiapua. 
Hoito-ohjeet: ensiapuaa, puhdistus, oireiden mukainen hoito.
Hengitettynä lääketieteellistä seurantaa ainakin 48 tunnin ajan, koska viivästynyt ödeema voi kehittyä. 
Katso kohta 11, tietoja myrkyllisyydestä.

Tietoja lääkärille
Ota mukaan tämä käyttöturvallisuustiedote.

 KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
Suositus: alkoholia kestävä vaahto, hiilihappo, jauhe, vesisumu. 
Vesisuihkua ei saa käyttää, sillä se voi saada tulipalon leviämään.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Kuumat happojen roiskeet. Kuumentaminen voi vapauttaa myrkyllisiä kaasuja ja/tai sumua. 
Muodostaa vetyä metallien kanssa.
Kuumennettaessa: vapautuu myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja/höyryjä: rikkioksidit

5.3 Palontorjuntaakoskevatohjeet
SUOJAUTUMINEN HAPOILTA: Käytä hapoilta suojaavaa PVC- tai fluoratusta materiaalista tehtyä pukua. 
Eristävää hengityslaitetta on käytettävä jos on rikkihapon hajoamisvaara kuumentuessa.
Jäähdytä säiliöt vesiruiskulla/siirrä ne turvaan.
Jos tarpeen, absorboi myrkylliset kaasut vesiruiskulla. Älä päästä hapolla saastunutta vettä pinta- tai 
pohjavesiin.
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 KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

6.1 Varotoimenpiteet,    henkilönsuojaimetjamenettelyhätätilanteessa
Vältä suoraa kosketusta roiskuneeseen aineeseen. Vältä roiskuneen aineen höyryjen sisäänhengittämistä.

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet
Älä päästä tuotetta pinta-, pohjaveteen tai viemäriveteen.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet
Käytä nesteiden keräämiseen hiekkaa, piimaata, tai yleisiä sidonta-aineita. Liuottimia on vältettävä. 
ISOT VUODOT:
Patoa nestemäinen vuoto sopiviin säiliöihin. Hoitamista kalkilla tai natriumkarbonaatilla. Sovella paikallisia 
asetuksia tapauksen yhteydessä.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Katso tietoja jätteen käsittelystä kohdasta "Jätteiden käsittely". Ks. suojatoimenpiteet kohdasta 
"Altistumisen ehkäiseminen / henkilökohtaiset suojaimet".

 KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 
Vältä kaasun/sumun/höyryjen hengittämistä.
Käytä vain haponkestävää varustusta, katso kohta 8. 
Minimoi/vältä altistumista ja/tai kosketusta.
Varmista tarkka hygienia. Pidä säiliöt tiiviisti suljettuina. 
Älä vapauta jäänteitä/jätettä viemärijärjestelmiin.
Vältä aineen koskettamasta veden kanssa. 
Riisu saastuneet vaatetukset välittömästi.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet 
Säilytä kuivassa tilassa ja huoneen lämpötilassa.
Pidä säiliöt tiiviisti suljettuina. 
Säilytä lukittuna.
Älä laske vettä happoon.
Pidä erillä: kuumat lähteet, syttyvät materiaalit, pelkistimet, emäkset, metallit, orgaaniset 
materiaalit, hapettimet.
Pakkauksen materiaalit
Sopivat materiaalit: valurauta, PTFE vuorattu teräs, hiiliteräs, PTFE, PE, PP, lasi, kivitavara, posliini. 
Säiliövaunut: ruostumaton teräs nro. 4539 DIN mukainen.
Vältettävät materiaalit: Monel teräs, lyijy, alumiini, rauta, kupari, sinkki, nikkeli, pronssi.

Varastointilämpötila 
Ympäristön lämpötila.

7.3 Erityinen loppukäyttö
Tämä tuote tulee käyttää vain kohdassa 1.2 kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

 KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat 
Altistuksen raja-arvoja

Rikkihappo 91-99,5%
HTP-arvot (8 h): - ppm 1 0,05 mg/m3 (torakaalijae)
HTP-arvot (15 min): - ppm 1 0,1 mg/m3 (torakaalijae)

DNEL / PNEC

DNEL (rikkihappo 91-99,5 %): 0,1 mg/m3 - kesto: lyhytaikainen - paikalliset vaikutukset 
DNEL (rikkihappo 91-99,5 %): 0,05 mg/m3 - kesto: pitkäaikainen - paikalliset vaikutukset

PNEC (rikkihappo 91-99,5 %): 8,8 mg/l - altistus: Jätevedenpuhdistamo - huomautukset: Toisen vaiheen arvioinnissa kaikki 
jätehappo neutralisoidaan ja poistetaan, ennen kuin se siirtyy mihinkään STP:n biologiseen vaiheeseen. Sellaisenaan altistusta tai 
riskiä ei ole. PEC 0 mg/l. PEC/PNEC 0
PNEC (rikkihappo 91-99,5 %): 0,0025 mg/l - altistus: Makea vesi - huomautukset: Turvallinen käyttö osoitettu vaiheessa 2. PEC 5,9 
x 10-7 mg/l. PEC/PNEC 2,3 x 10-4
PNEC (rikkihappo 91-99,5 %): 0,002 (EPM) mg/l - huomautukset: Sedimentti. Turvallinen käyttö osoitettu vaiheessa 2. PEC 4,75 x



10-7 mg/l. PEC/PNEC 2,35 x 10-4
PNEC(rikkihappo 91-99,5 %): 0,002 (EPM) mg/l- altistus: Merivesisedimentti - huomautukset: Turvallinen käyttö osoitettu vaiheessa
2. PEC 3 x 10-9 mg/l. PEC/PNEC 1 x 10-6
PNEC (rikkihappo 91-99,5 %): 0,00025 - huomautukset: Meri. Turvallinen käyttö osoitettu vaiheessa 2. PEC 8,56 x 10-8 mg/l. 
PEC/PNEC 3,4 x 10-5

8.1 Altistumisen ehkäiseminen
Yhdenmukaisuutta annettujen raja-arvojen kanssa on kontrolloitava säännöllisesti. Älä päästä tuotetta 
pinta-, pohjaveteen tai viemäriveteen.

Yleiset olosuhteita koskevat säännöt
Noudata normaalia työhygieniaa. Älä syö, juo, tupakoi tai nuuskaa työssä. Pese kädet työn päätyttyä.

Altistumisskenaariot
Mikäli tässä käyttöturvallisuustiedotteessa on liite, sen on oltava tässä annettujen altistumisskenaarioiden 
mukainen.

Altistumisrajat
Ammattimaisia käyttäjiä koskevat työympäristölainsäädännön säännöt altistumisen enimmäispitoisuuksista. 
Ks. työhygieeniset raja-arvot edellä.

Tekniset toimet
Ilmassa liikkuvat kaasu- ja pölypitoisuudet on pidettävä mahdollisimman alhaisina ja niitä koskevien raja- 
arvojen (ks. edellä) alapuolella. Käytä tarvittaessa kohdepoistoa, mikäli ilmanvaihto työpaikalla ei ole 
riittävä. Hätäsuihku ja silmienhuuhtelumahdollisuus pitäisi olla läheisyydessä.

Hygieeniset varotoimet
Altistuneet kehon alueet on pestävä aina kun tuotteen käytössä on tauko tai kun työ loppuu. Pese aina 
kädet, käsivarret ja kasvot.

Varotoimet ympäristöaltistuksen rajoittamiseksi
Huolehdi siitä, että tuotteen kanssa työskennellessä sen välittömässä läheisyydessä on leviämisen 
estämiseen sopivaa materiaalia. Mikäli mahdollista, käytä työn aikana roiske alustaa.

Henkilökohtaiset suojavarusteet

Yleistä
Käytä vain CE-merkittyjä suojaimia.

Hengitystiet
Käytä hengityssuojainta mikäli raja-arvot ylittävät yllämainitut raja-arvot. Mikäli intensiivinen tai pidempi 
altistuminen, tai riittämätön ilmastointi, käytä hengityksen suojainta:
- kaasunaamari jossa suodatin tyyppi E jos vapautuurikkidioksidia.
- aerosolinaamari jossa suodatin tyyppi P3 höyryjenmuodostuessa.

Iho ja keho
Käytä haponkestävää haalaria ja materiaalille sopivia jalkineita (esim. butyylikumi tai neopreeni).

Kädet
Käytä suojakäsineitä.
Käsinemateriaalin täytyy olla riittävän kestävä käytettävälle aineelle ja vedenpitävät. 
Tarkista pitävyys ennen käyttöä.
Jos käsineitä uudelleenkäytetään: puhdista ennen riisumista ja säilytä hyvin ilmastoidussa tilassa. 
Kosketuksessa: Suositellaan vaihtamaan käsineitä.

Sopiva käsinemateriaali:
FKM (fluorokumi) 
Läpäisyaika: >= 8 tuntia
Butyyli (Butyylikumi) (0.5 mm), PVC 
Läpäisyaika: 2 tuntia
Läpäisyaika voi vaihdella eri toimittajilta saaduilla käsineillä ja käyttötavoista riippuen. Aina 
erityistä varovaisuutta kun käytetään PVC käsineitä!
Sopimattomat materiaalit: 
Vaate
Nahka
NR (luonnonkumi/latex)



CR (Polykloropreeni/kloropreenikumi) 
NBR (nitriilikumi)

Silmät
Pidä tiiviitä suojalaseja tai kokonaamaria.

 KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Fysikaalinen tila Väri Haju pH Viskositeetti Massa (g/cm3)



Juokseva Väritön Heikosti pistävä - 

Tilan muutos ja höyryt

Dyn: ca 20
mPa.s (93-
98% 25°C)

1,82 kg/l (93% 20°C)
1,84 kg/l (96% 20°C)
1,84 kg/l (98% 20°C)



Sulamispiste (°C) Kiehumispiste (°C) Höyrynpaine


