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1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma

2004-02-04Utgitt dato

LOKSEAL F21Kjemikaliets navn

ImpregneringKjemikaliets 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 / PHUtarbeidet av

62426244Nødtelefon

2. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering

CAS-nr EC-nr. Komponentnavn Innhold i % FH FB FM R-setninger 
111-77-3 203-906-6 2-(2-metoksyetoksy)etanol 0 - 1 Xn R63 

Akrylpolymer 10 - 20 
78-51-3 2-Butoksyetanolfosfat 0 - 1 

Konserveringsmiddel 0 - 5 
Fosfater 0 - 5 

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

Helse: Væske med mulighet for langtidsvirkninger. Liten risiko for de nevnte skader, når bruksanvisningen følges helt nøyaktig.
Sikkerhet: Produktet er ikke brannfarlig.
Miljø: Ingen økotoksiske data tilgjengelig.

4. Førstehjelpstiltak

Ved kontakt med lege eller sykehus, vis dette produktbladet.Generelt

Bring personen i frisk luft. Holdes i ro under oppsyn. Ved ubehag: Søk lege.Innånding

Fjern straks forurensete klær. Skyll huden grundig med vann.Hudkontakt

Skyll straks med vann eller saltvann i minst 15 minutter. Evt. kontaktlinser fjernes og øyet spiles godt opp.
Ved fortsatt irritasjon: Søk lege.

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

5. Tiltak ved brannslukning

Alle tradisjonelle, som vanntåke, skum eller kullsyre.Passende brannslukningsmiddel

Ved brann kan giftige damper utvikles.Brann- og eksplosjonsfarer

Bruk trykkluftmaske ved kraftig røykutvikling.Personlig verneutstyr

Tiltak ved brann:
Unngå innånding av røykgasser. Fjern om mulig beholdene eller kjøl dem ned med vann.

Annen informasjon

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. Informer de lokale myndigheter ved utslipp i omgivelsene.Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø

Mindre mengder konsentrat tørkes opp med klut eller skylles vekk med vann. Større mengder tørkes opp med klut
og samles i plastbøtte med tett lokk. Skyll stedet hvor sølet oppsto grundig med vann.

Metoder til opprydding og rengjøring

7. Håndtering og oppbevaring

Ingen spesielle forholdsregler angitt.Håndtering

Oppbevares i originalbeholder, godt tillukket, tørt og kjølig. Vernet mot frost. Oppbevares utilgjengelig for
barn.

Oppbevaring
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8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr

Adminstrative normer

Eksponeringskontroll

Unngå innånding av damper. Arbeidsrom skal være godt ventilert. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.
Lukk beholderen etter bruk. Vask hender og forurensete områder med vann etter arbeidsslutt.
Fuktighetskrem motvirker uttørking av huden og kan med stor fordel brukes etter at arbeidet er slutt.

Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen

Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon: bruk godkjent vernemaske med gassfilter type A (brunt
- mot organiske damper). Filtrene har begrenset brukstid (skal skiftes). Les produsentens anvisninger.

Åndedrettsvern

Ved manuelt rengjøringsarbeid brukes vernehansker av butylgummi eller neopren. 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

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

VæskeTilstandsform

Mild akryl-luktLukt

MelkehvitFarge

1,03 g/ml v/20°CRelativ tetthet

100 °CKokepunkt/ kokepunktintervall

9,2pH (handelsvare)

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

10. Stabilitet og reaktivitet

Må ikke blandes med andre kjemikalier. Reagerer med syrer, baser, hydrokarboner, blekemidler, kationske
forbindelser og uorganiske salter.

Materialer som skal unngås

Ved oppvarming til meget høye temperaturer (spalting) utskilles giftige gasser.Farlige spaltningsprodukter

Vanligvis stabilt.Stabilitet

11. Opplysninger om helsefare

Toksikologisk informasjon

Opptaksveier: Hud, lunger og mage-tarm-kanalen.Generelt

Innånding av damper kan gi anledning til irritasjon av luftveiene. Damper av 2-(2-metoksyetoksy)etanol kan gi
hodepine, kvalme og svimmelhet.

Innånding

2-(2-metoksyetoksy)etanol kan opptas gjennom huden og ved innåndning gi nevnte skader. Rengjøringsmidler
avfetter huden og kan ved langvarig eller gjentatt påvirkning gi rødme og irritasjon. Det kan gi
sprekkdannelser og fortykning av huden. Ved bruk av vernehansker (se punkt 8 - personlig verneutstyr) er det
liten risiko for hudkontakt.

Hudkontakt

Sprut og damper kan virke sterkt irriterende og gi rødme og svie.Øyekontakt

Irritasjon av mage-tarm-kanalen.Svelging

Innånding av høye konsentrasjoner eller hyppig innånding av selv små mengder organisk løsemiddel kan gi skader
på bl.a. lever, nyrer og sentralnervesystem. 2-(2-metoksyetoksy)etanol har i dyreforsøk gitt skader på
testikler og nyrer.

Kroniske effekter

12. Miljøopplysninger

Ingen økotoksiske data tilgjengelig.Andre skadevirkninger / annen
informasjon 

13. Fjerning av kjemikalieavfall

070601Avfallskode EAK

7133Avfallskode 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

Produktet er ikke underlagt transportklassifisering.Andre relevante opplysninger

15. Opplysninger om lover og forskrifter

Faresymbol

Vurdert ikke merkepliktig.R-setninger

Norsk stoffliste 2002 (Statens forurensningstilsyn, Arbeidstilsynet, Direktoratet for brann- og
eksplosjonsvern). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best.nr. 361).
ADR, RID, IMDG, IATA. Micromedex Tomes CPS System.  

Referanser (lover/forskrifter)
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16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

1997-09-08Erstatter helse-, miljø- og
sikkerhetsdatablad av

R63 Mulig fare for fosterskade.Liste over relevante R-setninger.

HMS-databladet er revidert i henhold til gjeldende regelverk. LR Kjemikalierådgivning har ikke ansvar for feil
og mangler i opplysningene fra produsent/leverandør. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 er juridisk
ansvarlig for databladets innhold.
Utgave nr.: 2
Endring i punkt: 2,8,16.

Leverandørens anmerkninger
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