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1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

2000-08-22Utgitt dato

ACRALOKKjemikaliets navn

Golvfinish.Kjemikaliets bruksområde

Omsetter

Avmor Oslo ASFirmanavn

Raveien 254BAdresse (post)

3220Postnr.

SANDEFJORDPoststed

62426244Telefon

Egil MoeKontakt

981213645Organisasjonsnummer

egimo@online.noE-post

http://www.cleaningshop.noHjemmeside

ALTox a/s - Godthåbsvej 177 - DK-2720 Vanløse - Danmark - Tlf. +45 38 34 77 98 - Fax +45 38 34 77 99 / PH/JVUtarbeidet av

62426244Nødtelefon

2. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

CAS-nr EC-nr. Komponentnavn Innhold i % FH FB FM R-setninger 
80-62-6 Metylmetakrylat 5 - 10 Xi F 11-36/37/38-43 
100-42-5 Styren 1 - 5 Xn 10-20-36/38 
103-11-7 2-Etylheksylakrylat 1 - 5 Xi 37/38-43 
111-77-3 2-(2-Metoksyetoksy)etanol 1 - 5 63 - Rep3 
107-21-1 1,2-Etandiol 1 - 5 Xn 22 
79-41-4 Metakrylsyre 1 - 5 C 34 
84-74-2 Dibutylftalat 1 - 5 N 62-63-R50/53 - Rep3 
26172-55-4 5-Klor-2-metyl-4-iso-tiazolin-3-on 0 - 0 T, C 24/25-34-48/22-43 
2682-20-4 2-Metyl-4-isotiazolin-3-on 0 - 0 T, C 24/25-34-48/22-43 

CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing
Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten
må oversettes hvis mulig). Innhold i % = Innhold oppgitt i volum %; FB/FH/FM = Fareklasse
brann/-helse/-miljø; R-setninger = Ingrediensens risikosetninger. 

Kolonne forklaring

T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig,  Xi = Irriterende, IK = Ikke
klassifiseringspliktig, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N =
Miljøskadelig. 

FH/FB/FM

3. Viktigste faremomenter

Irriterende, helseskadelig, allergifremkallende og miljøfarlig veske, som kan ge langtidseffekter.

4. Førstehjelpstiltak

Bring personen i frisk luft. Lette tilfelle: Holdes i ro under oppsyn. Ved ubehag: Søk lege. Alvorligere
tilfelle: Bevisstløse legges i avlåst sideleie med hodet lavt og holdes varme. Puster ikke vedkommende gis
kunstig åndedrett. Ring straks etter lege og ambulanse.

Innånding

Fjern straks forurensete klær. Skyll huden grundig med vann. Ved fortsatt irritasjon: Søk lege.Hudkontakt

Skyll straks med vann eller saltvann i minst 15 minutter. Evt. kontaktlinser fjernes og øyet spiles godt opp.
Ved fortsatt irritasjon: Søk lege. Skyllingen fortsettes under transport til lege/sykehus.

Øyekontakt

Skyll straks munnen grundig og drikk rikelig vann. Fremkall ikke oppkasting, da det øker faren for å få
produktet i lungene. Inntreffer oppkasting, holdes hodet lavt for å unngå mageinnhold i lungene. Ring straks
etter ambulanse.

Svelging

Ved kontakt med lege eller sykehus, vis dette helse-, miljø- og sikkerhetsdatabladet.Informasjon til helsepersonell

5. Tiltak ved brannslukning

Ikke relevant.Passende brannslukningsmiddel

Tiltak ved brann:
Kan ikke brenne.
Farlige forbrenningsprodukter:
Ikke relevant.

Brann- og eksplosjonsfarer

Ikke relevant.Personlig verneutstyr
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6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

Bruk personlig verneutstyr - se punkt 8. Begrens spredningen. Sørg for god utlufting.Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Helles aldri ut i kloakken. Se punkt 12. Informer de lokale miljømyndigheter ved utslipp i omgivelsene.Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø

Suges opp med granulat, sand, klut eller lign. Oppsamles i egnete beholdere. Skyll stedet hvor sølet oppsto
grundig med vann. Fortsatt behandling av søl: se punkt 13.

Metoder til opprydding og rengjøring

7. Håndtering og oppbevaring

I originalbeholderen godt tillukket. Vernet mot frost. Uvedkommende skal ikke ha adgang til
oppbevaringsrommet.

Oppbevaring

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Adminstrative normer

CAS-nr EC-nr. Komponentnavn 8 t. normverdi ppm/mg/m3 Kort normverdi ppm/mg/m3 Norm år 
80-62-6 Metylmetakrylat 100 mg/m³, AH 
100-42-5 Styren 105 mg/m³ 
107-21-1 1,2-Etandiol 10 mg/m³, T 
79-41-4 Metakrylsyre 70 mg/m³ 
84-74-2 Dibutylftalat 3 mg/m³ 

Eksponeringskontroll

Unngå innånding av damp. Arbeidsrom skal være godt ventilert. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.
Luk beholderen etter hvert bruk. Vask hender og forurensete områder med vann etter arbeidsslutt. Det skal
være adgang til vann og øyenskylleflaske. Fuktighetskrem motvirker uttørking av huden og kan med stor fordel
brukes etter at arbeidet er slutt.
Ved en kartlegging av arbeidsmiljøet skal det sikres at personell ikke utsettes for påvirkninger som kan
innebære risiko ved graviditet eller amming.

Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen

Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk godkjent vernemaske med kombinasjonsfilter type A (brunt - mot organiske
damper). Filtrene har begrenset brukstid (skal skiftes). Les produsentens anvisninger.

Åndedrettsvern

Bruk vernehansker av 4H. Til å suge opp svette brukes tynne innerhansker av bomull som skiftes hvis de blir
våte.

Håndvern

Tettsluttende vernebriller ved risiko for sprut under bruken.Øyevern

Adm.norm info:
A = Allergifremkallende. 
H = Stoffet kan tas opp gjennom huden.
T = Takverdi som ikke må overskrides

Annen informasjon

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

Vit veskeTilstandsform

Akrylat og ammoniakkLukt

LøseligLøselighet i vann

ca 0 °Csmeltepunkt/smeltepunktsintervall

1,03 - 1,04 (g/ml) v/20°CRelativ tetthet

ca 100 °CKokepunkt/ kokepunktintervall

7,8 - 8,2pH (handelsvare)

14,75 (mmHg) v/20°CDamptrykk

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

10. Stabilitet og reaktivitet

Unngå frost.Forhold som skal unngås

Må ikke blandes med syrer, baser, hydrokarboner, bleiemidler og uorganiske salter.Materialer som skal unngås

Stabilitet:
Kan ikke brenne.

Annen informasjon

11. Opplysninger om helsefare

Toksikologisk informasjon

Opptagelsevei: Hud, lungene og mage-tarm-kanalen.Generelt

Damper virker irriterende på slimhinnene med halssmerter, hoste, åndenød, hodepine, tretthet, vanskelighet at
konsentrere seg og svimmelhet.

Innånding

Virker irriterende med rødme og avfetter huden. Ved bruk av vernehansker (se punkt 8 - personlig verneutstyr)
er det liten risiko for hudkontakt. Styren, metylmetakrylat, dipropylenglycolmetyleter og etylenglykol kan
tas opp gjennom huden og gi symptomer som anført under svelging.

Hudkontakt

Sprut og dampe irriterer øynene med rødme og smerter.Øyekontakt

Kan virke irriterende på slimhinnene med kvalme, smerter i magen, oppkast og hodepine.Svelging

Innånding av høye konsentrasjoner eller hyppig innånding av selv små mengder organisk løsemiddel kan gi skader
på bl.a. lever, nyrer og sentralnervesystem. 
Styren kan også gi nerveskader.

Kroniske effekter

Produktet kan gi allergi ved hudkontakt.Allergi

Styren anses å kunne forårsake blodkreft i dyr.Kreft
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11. Opplysninger om helsefare ...

2-(2-Metoksyetoksy)etanol og dibutylftalat kan ge mulig fare for fosterskade. Dibutylftalat kan også gi mulig
fare for skade på forplantningsevnen.

Arvestoffskader

12. Miljøopplysninger

Blandbar med vann, dvs god mobilitet.Mobilitet

Dibutylftalat er meget giftig for vannlevende organismer, og kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i
vannmiljøet.

Økotoksisitet

13. Fjerning av kjemikalieavfall

200112Avfallskode EAK

7153Avfallskode NORSAS

Rester og avfall leveres for affallsbehandling til godkjent mottak..
Tomme fat leveres for gjenbruk, resirkulering eller affallsbehandling til godkjent mottak.

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

JaProduktet er klassifisert som
spesialavfall

14. Opplysninger om transport

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Faresymbol

3YL-gruppe

Metylmetakrylat: 5 - 10% 
2-Etylheksylakrylat: 1 - 5% 
5-Klor-2-metyl-4-iso-tiazolin-3-on: 0 - 0% 
2-Metyl-4-isotiazolin-3-on: 0 - 0% 

Sammensetning på merkeetiketten

R 20: Farlig ved innånding.
R 36/38: Irriterer øynene og huden.
R 43: Kan gi allergi ved hudkontakt.

R-setninger

S 23: Unngå innånding av damp.
S 26: Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
S 37: Bruk egnede vernehansker.
S 38: Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.
S 42: Bruk egnet åndedrettsvern ved utgassing/sprøyting.
S 210: Bruk trykkluft - eller friskluftmaske i trange rom.

S-setninger

16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

0000-00-00Erstatter helse-, miljø- og
sikkerhetsdatablad av

Begrensning av bruk:
Barn og ungdom (personer under 18 år) skal ikke utføre arbeid med produktet.
Råd om særlig opplæring:
Materialet må kun brukes av personer som har fått grundig instruksjon i hvordan arbeidet skal utføres og som
har kjennskap til innholdet i dette HMS-databladet.
Udgave nr.: 1

Leverandørens anmerkninger

0000-00-00Utgått dato
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