
1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket

2. Fareidentifikasjon

3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer
Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Natrium C14-17
sek-alkylsulfonat

CAS-nr.: 85711-69-9
EC-nr.: 288-330-3

Xi; R38, R41 0,00 - 2,5 %

Alkoholetoksylat C10 Xi; R41 0,00 - 2,5 %

4. Førstehjelpstiltak

SIKKERHETSDATABLAD

Scouring cream, Blue (fresh)

24.09.2008

Scouring cream, Blue (fresh)

16121045

AS Cleaningshop.no

Skiringsalsveien 134

PB 1036

3204

SANDEFJORD

Norge

004790030855

egil@cleaningshop.no

http://www.cleaningshop.no

981213645

Dette produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Se anbefalingene knyttet til
de andre produktene som finnes på stedet. Dette produktet er ikke klassifisert
som helseskadelig.

Fullstendig tekst for R-setninger omtalt under punkt 3: Se punkt 16.

Som en generell regel skal lege alltid kontaktes i tvilstilfeller og ved vedvarende
symptomer. Gi ALDRI væske til bevisstløse personer.

Fjern tilsølte klær, og skyll huden grundig med såpe og vann.

Skyll grundig med bløtt, rent vann i 15 minutter mens øyelokkene holdes åpne.
Henvis pasienten til øyenlege, særlig hvis det oppstår rødhet, smerter eller
svekket syn.

Hvis mengden er liten (ikke mer enn en munnfull), skyll munnen med vann, og
kontakt lege.

Utgitt dato

Kjemikaliets navn

Artikkelnr.

Firmanavn

Besøksadresse

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-post

Hjemmeside

Org. nr.

Farebeskrivelse

Komponentkommentarer

Generelt

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging
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5. Tiltak ved brannslukking

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp

7. Håndtering og lagring

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

Eksponeringskontroll

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

10. Stabilitet og reaktivitet

11. Toksikologisk informasjon

Øvrige helsefareopplysninger

Ved utilsiktet svelging, kontakt lege for vurdering av behov for observasjon og
påfølgende sykehusbehandling. Vis legen etiketten.

Ikke relevant.

Se vernetiltakene omtalt under punkt 7 og 8.

Miljømessige forsiktighetsregler:
Fang opp og kontroller lekkasjer og spill med ikke brennbare absorberende
materialer som sand, jord, vermikulitt eller kiselgur i tønner for avfallsdeponering.
Unngå at produktet kommer ut i avløp eller til vannveier.

Bestemmelsene knyttet til lagringssted gjelder for verksteder der produktet
håndteres.
Brannsikring:
Hindre adgang for uvedkommende.

Personell skal bruke overaller som vaskes regelmessig.

Ugjennomsiktig, tyktflytende væske

Løselig

1,43±0,05 g/cm3

I handelsvare

10,00±1,00

3000±2000 cPs

Produktet er stabilt ved håndtering og lagring som anbefalt under punkt 7 i
sikkerhetsdatabladet.

Det foreligger ingen toksikologiske data for produktet som sådan.

Brannslokkingsmetoder

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Oppbevaring

Begrensning av eksponering på
arbeidsplassen

Tilstandsform

Løselighet i vann

Kommentarer

Status

Kommentarer

Kommentarer

Stabilitet

Generelt
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12. Miljøopplysninger

Øvrige miljøopplysninger

13. Fjerning av kjemikalieavfall

14. Transportinformasjon

15. Opplysninger om lover og forskrifter

16. Andre opplysninger

Det foreligger ingen miljødata for produktet som sådan.

Avhendes med forsiktighet og i henhold til retningslinjer fra lokale myndigheter.

Fritatt for transportklassifisering og -merking.

Oppbevares utilgjengelig for barn.
Unngå kontakt med øynene. Får man stoffet i øynene, skyll øynene grundig med
vann.

Dette produktet er klassifisert i henhold til EØS-direktiv 1999/45/EF
(Stoffblandingsdirektivet) med senere endringer.
I tillegg er det tatt hensyn til kommisjonsdirektiv 2004/73/EF (29. tekniske
tilpasning til direktiv 67/548/EØF [Stoffdirektivet]).

R38 Irriterer huden
R41 Fare for alvorlig øyeskade.

Siden brukerens arbeidsforhold er ukjente for oss, er informasjonen på dette
sikkerhetsdatabladet basert på den kunnskapen vi har i dag, samt på nasjonale
bestemmelser og EUs bestemmelser.
Produktet skal ikke brukes til andre formål enn dem som fremgår under punkt 1
uten først å ha innhentet skriftlige håndteringsinstrukser.
Det er til enhver tid brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å
overholde samtlige lovpålagte krav og lokale bestemmelser.
Informasjonen på dette sikkerhetsdatabladet skal anses som en beskrivelse av
sikkerhetstiltak i forbindelse med produktet, og ikke som en garanti for
produktets egenskaper.

Økotoksisitet

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Andre relevante opplysninger

S-setninger

Referanser (Lover/Forskrifter)

Liste over relevante R-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Leverandørens anmerkninger
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