Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad
ES Uniq, Serie 1700

Utarbeidet den: 06-03-2006
Erstatter den:

1. Identifikasjon av kjemikaliet:
Produktnavn: ES Uniq, serie 1700.
Detta sikkerhetsdatablat âr for hela serie 1700.
Bruksområde: Farge
Schjerning Farver A/S
Østerallé 21
DK-8400 Ebeltoft
Tlf: +45 86342211 Fax: +45 86345500

2. Opplysninger om kjemisk sammensetning:
Inneholder bl.a.

EINECS/
ELINCS

5-klor-2-metyl-4isothiazolin-3-on

CAS-nr.

Vekt-%

Klassifisering

26172-55-4

<9 ppm

Xi;R43

Fullstendig tekst for R-setninger i pkt. 16.

3. Viktigste faremomenter:
Produktet er ikke klassifisert som farlig.
Vedvarende kontakt kan før til tørr hud.

4. Førstehjelpstiltak:
Innånding:

Frisk luft.

Hudkontakt:

Vask huden med vann og såpe.

Øyekontakt:

Skyll straks med vann (helst fra øyeskyller) i minst 5 min. Åpne øyet godt.
Fjern eventuelle kontaktlinser.

Inntak

Skyll munnen med rikelige mengder vann. Fremkall ikke brekninger. Oppsøk lege.

5. Tiltak ved brannslukning:
Produktet er ikke brannfarlig.
Slukk med pulver, skum, kullsyre eller vanntåke. Unngå innånding av damper og røykgasser – søk frisk luft.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp:
Ved utslipp til det ytre miljø kontaktes brannvesenet.
Større mengder søl tildekkes/suges opp med sand eller annet absorbsjonsmateriale.
Dette behandles deretter som avfall. Se også pkt. 8 og 13.
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Unngå utslipp til kloakk.

7. Håndtering og oppbevaring:
Håndtering: Se under punkt 8 for opplysninger om forholdsregler ved bruk og personlig verneutstyr.
Oppbevaring: Det er ingen særlige krav til oppbevaring. Det bør dog oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for
barn, og ikke sammen med næringsmidler, fór, legemidler el.lign.

8. Eksponeringskontroll/personlige verneutstyr:
Forholdsregler ved bruk: vask hender før pauser, toalettbesøk og etter endt arbeid.
Åndedrettsvern: Ikke påkrevet.
Hansker og beskyttelsesklær: PVA eller 4H
Øyebeskyttelse: Ikke påkrevet.
Administrativ norm etter DAT-veiledning best.nr. 361 (2004): Ingen

9. Fysiske og kjemiske egenskaper:
Lukt:
Utseende:
pH:
Kokepunkt:
Smeltepunkt:
Damptrykk:
Tetthet:
Løselighet i vann:

svakt aromatisk
forskjellige farger
ca. 8
100°C
1,0-1,1 g/ml
løselig i vann

10. Stabilitet og reaktivitet:
Produktet er stabilt ved anvendelse etter leverandørens anvisninger.

11. Opplysninger om helsefare:
Innånding: Ikke relevant. Produktet inneholder ikke flyktige stoffer.
Hudkontakt: Vedvarende kontakt kan før til tørr hud.
Øyekontakt: Forbigående irritasjon.
Inntak: Inntak av større mengder kan gi ubehag.
Langtidsvirkninger: Ingen kjente.

12. Opplysninger om miljøfare (for innholdsstoffer):
Akvatisk miljø: Ingen opplysninger om produktets virkninger på miljøet ifølge Miljøverndepartementets
klassifiseringsregler.
Andre økosystemer: Ingen tilstrekkelige data.
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13. Fjerning av kjemikalieavfall:
Avfallskatalogkode (EAK-kode): 08 01 18. Produktet betraktes ikke som farlig avfall.
Søl og rester fjernes etter kommunens anvisninger, f.eks. kommunal mottaksstasjon for kjemisk avfall.
Avfall samles opp og sendes til godkjent mottaksstasjon for kjemisk avfall.
Ved transport som avfall: se pkt. 14.

14. Opplysninger om transport:
Produktet er ikke omfattet av reglene om transport av farlig gods.

15. Opplysninger om lover og forskrifter:
Farebetegnelse: Produktet er ikke klassifiserings- og merkepliktig etter forskrift fastsatt av
Miljødepartementet og Kommunal- og Arbeidsdepartementet for klassifisering og merking.
Faresymboler: Inneholder: R-setninger: S-setninger: Annen merking: ingen
Anvendelsesbegrensning: ingen
Krav til særlig utdannelse: Ingen

16. Andre opplysninger:
Tekst for R-setninger nevnt i pkt. 2:
R43: Kan gi allergi ved hudkontakt
Anvendte kilder:
Dette sikkerhetsdatablad er utarbeidet på bakgrunn av de opplysninger leverandøren har kunnet levere om
produktet.
Eurofins Danmark A/S har 20 juni 2005 vurdert at produktet overholder Fællesrådets for formnings- og
hobbymaterialers krav av den 01. december 2003 til formings- og hobbymaterialer. Produktet er plassert i
produktgruppe A.
Dette sikkerhetsdatablad er utarbeidet av Schjerning Farver A/S.
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