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SIKKERHETSDATABLAD
General Use Cleaning Wipes

I samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), vedlegg II, som endret.

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn General Use Cleaning Wipes

Produktnummer KF04508, ZP

Intern identifikasjon ABSC100QCA/B

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifiserte bruksområder Vaskekluter.

Bruksområdene som
leverandøren advarer mot

Ingen spesifikk bruk som frarådes er identifisert.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør INTERACTION
Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101
9051 Gent, BELGIUM
+32 9 380 8248
+32 9 380 8249
info@interaction-connect.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon + 32 93 80 82 48

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering (EC/1272/2008)
EC No 1272/2008

Fysiske farer Ikke klassifisert.

Helsefarer Eye Irrit. 2 - H319

Miljøfarer Ikke klassifisert.

2.2. Merkingselementer

Piktogram

Varselord Advarsel

Faresetning H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
EUH208 Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON, 5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-
ON [EC NR. 247-500-7] OG 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON [EC NR. 220-239-6], (3:1)-
BLANDING AV. Kan gi en allergisk reaksjon.

Advarselssetninger P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
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Advarselssetninger, tillegg P264 Vask forurenset hud grundig etter bruk.
P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

2.3. Andre farer

Produktet inneholder ingen stoffer som er klassifisert PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

PROPAN-2-OL 10-30%

CAS nummer: 67-63-0 EC nummer: 200-661-7 REACH registrerings nummer: 01-
2119457558-25-XXXX

Klassifisering
Flam. Liq. 2 - H225
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H336

Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC)
F;R11 Xi;R36 R67

(R)-P-MENTA-1,8-DIEN <1%

CAS nummer: 5989-27-5 EC nummer: 227-813-5 REACH registrerings nummer: 01-
2119529223-47-XXXX

M faktor (akutt) = 10 M faktor (kronisk) = 1

Klassifisering
Flam. Liq. 3 - H226
Skin Irrit. 2 - H315
Skin Sens. 1B - H317
Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410

Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC)
R10 R43 Xi;R38 N;R50/53

1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON <1%

CAS nummer: 2634-33-5 EC nummer: 220-120-9

M faktor (akutt) = 1

Klassifisering
Acute Tox. 4 - H302
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Dam. 1 - H318
Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Acute 1 - H400

Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC)
Xn;R22 R43 Xi;R38,R41 N;R50
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PIN-2(3)3-ENE; 2,6,6-TRIMETHYLBICYCLO[3.1.1]HEPT-2-
ENE

<1%

CAS nummer: 80-56-8 EC nummer: 201-291-9 REACH registrerings nummer: 01-
2119519223-49-XXXX

Klassifisering
Flam. Liq. 2 - H225
Skin Sens. 1 - H317
Asp. Tox. 1 - H304

Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC)
Xn;R65. N;R50/53. R10,R43.

5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON [EC NR. 247-500-7]
OG 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON [EC NR. 220-239-6],
(3:1)-BLANDING AV

<1%

CAS nummer: 55965-84-9

M faktor (akutt) = 10 M faktor (kronisk) = 1

Klassifisering
Acute Tox. 3 - H301
Acute Tox. 3 - H311
Acute Tox. 2 - H330
Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318
Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410

Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC)
T;R23/24/25 C;R34 R43 N;R50/53

Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt. 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell informasjon Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer. Vis dette Sikkerhetsdatabladet til det medisinske
personellet.

Innånding På grunn av dette produktets fysiske egenskaper, er denne eksponeringsmåten usannsynlig.
Flytt berørt person ut i frisk luft og hold ham varm og i ro i en behagelig posisjon for pusting.
Sørg for medisinsk tilsyn om symptomene er alvorlige eller vedvarende.

Svelging På grunn av dette produktets fysiske karakter, er det usannsynlig at svelging vil forkomme.
VED SVELGING: Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer.

Hudkontakt Vask huden grundig med såpe og vann.

Øyekontakt På grunn av dette produktets fysiske egenskaper, er denne eksponeringsmåten usannsynlig.
Dersom væske har kommet inn i øynene, fortsett som følger. Skyll med vann. Gi medisinsk
tilsyn om ubehaget vedvarer.

Beskyttelse for førstehjelpere Førstehjelppersonell må bære hensiktsmessig verneutstyr under redningsaksjoner.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Generell informasjon De beskrevne symptomenes alvorlighetsgrad vil variere avhengig av konsentrasjon og
eksponeringens lengde.
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Innånding På grunn av dette produktets fysiske egenskaper, er denne eksponeringsmåten usannsynlig.
VED INNÅNDING: En enkelt eksponering kan forårsake følgende skadelige effekter:
Midlertidig irritasjon.

Svelging På grunn av dette produktets fysiske egenskaper, er denne eksponeringsmåten usannsynlig.
VED SVELGING: Kan forårsake ubehag.

Hudkontakt Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan forårsake irritasjon, rød hud og dermatitt.

Øyekontakt På grunn av dette produktets fysiske egenskaper, er denne eksponeringsmåten usannsynlig.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Irriterer øynene.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Anmerkninger for lege Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Passende slokkemiddel Produktet er ikke brennbart. Slokk med alkoholbestandig skum, karbondioksid, pulver eller
vanntåke. Bruk brannslukningsutstyr egnet for den omgivende brannen.

Ikke brukbart slokkemiddel Ikke bruk vannstråle som slokkemiddel, da denne vil spre brannen.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer Beholdere kan revne kraftig eller eksplodere ved oppvarming, på grunn av oppbygging av
overtrykk.

Farlige forbrenningsprodukter Termisk nedbrytning eller forbrenningsprodukter kan inneholde følgende stoffer: Skadelige
gasser eller damper.

5.3. Råd til brannmannskaper

Beskyttelsestiltak under
brannslokking

Unngå innånding av branngasser eller damper. Evakuere området. Kjøl ned beholdere som
har blitt eksponert for flammer med vann, lenge etter at brannen er slukket. Kontroller
avrenning av vann ved å demme opp og holde det vekk fra kloakk og vannveier. Hvis det
oppstår fare for forurensning av vann, må aktuell myndighet varsles.

Spesielt verneutstyr for
brannmenn

Bruk selvforsynt åndredrettsvern (SCBA) og hensiktsmessige verneklær. Brannmenns
værneklær tilpasset Europeisk standard EN469 (inklusive hjelmer, vernestøvler og hansker)
vil danne et grunnleggende beskyttelsesnivå mot kjemiske uhell.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Ingen aksjon skal tas
uten nødvendig opplæring eller medføre noen personlig risiko.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Miljømessige forholdsregler Unngå utslipp i avløp eller vassdrag eller på bakken.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for opprensing Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Rydde opp søl
umiddelbart og kast avfall på trygg måte. Samle opp spill. Skyll det forurensede området med
store mengder vann. Vask grundig etter håndtering av sølt materiale. For avfallshåndtering ,
se avsnitt 13.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referanse til andre avsnitt For personlig beskyttelse, se avsnitt 8. Se avsnitt 11 for tilleggsinformasjon om helsefare. Se
avsnitt 12 for mer informasjon om økologiske farer. For avfallshåndtering , se avsnitt 13.
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AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forholdsregler ved bruk Oppbevares utilgjengelig for barn. Les og følg produsentens anvisninger. Bruk verneklær som
beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Oppbevares adskilt fra næringsmidler,
drikkevarer eller dyrefor. For brukere med ømfindtlig hud, er det anbefalt å bruke anbefalte
beskyttelseshansker. Emballasjen skal holdes tett lukket når den ikke er i bruk. Skal ikke
håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.

Råd om generell
arbeidshygiene

Vask hendene grundig etter bruk.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Forholdsregler ved lagring Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares adskilt fra næringsmidler, drikkevarer eller
dyrefor. Må kun oppbevares i den originale emballasjen. Emballasjen skal holdes tett lukket
og oppbevares på et kjølig godt ventilert sted. Hold beholderne oppreist. Beskytt konteinere
mot skade.

Lagringsklasse Lager for kjemiske produkter.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesiell(e) sluttbruker(e) De identifiserte bruksområdene for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere
Tiltaks- og grenseverdier
PROPAN-2-OL

Langtids eksponering (8-timer TWA):  100 ppm  245 mg/m³

(R)-P-MENTA-1,8-DIEN

Langtids eksponering (8-timer TWA):  25 ppm  140 mg/m³
A

PIN-2(3)3-ENE; 2,6,6-TRIMETHYLBICYCLO[3.1.1]HEPT-2-ENE

Langtids eksponering (8-timer TWA):  25 ppm  140 mg/m³
H
A = Kjemikalier som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i øynene eller luftveier eller som
skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt.
H = Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.

PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)

DNEL Industri - Hudkontakt;  : 888 mg/kg/dag
Industri - Innånding;  : 500 mg/m³
Forbruker - Hudkontakt;  : 319 mg/kg/dag
Forbruker - Innånding;  : 89 mg/m³
Forbruker - Svelging;  : 26 mg/kg/dag

PNEC - Ferskvann;  140.9 mg/l
- Sjøvann;  140.9 mg/l
- Sediment;  552 mg/kg
- Jord;  28 mg/kg

8.2. Eksponeringskontroll
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Verneutstyr

Egnet prosessregulering Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Øye-/ansiktsbeskyttelse På grunn av dette produktets fysiske egenskaper, er denne eksponeringsmåten usannsynlig.
Vernebriller i samsvar med godkjente standarder skal anvendes hvis en risikovurdering
indikerer at øyekontakt er mulig. Personlig verneutstyr for beskyttelse av øyne og ansikt skal
være i samsvar med europeisk standard EN166. Tettsittende vernebriller.

Håndbeskyttelse Benytt vernehansker. Hyppige bytter er anbefalt. Ingen spesiell håndbeskyttelse anbefales.
Den mest egnede hanske skal velges i samråd med hanskeleverandøren/- produsenten, som
kan gi informasjon om gjennombruddstid for hanskematerialet.

Annen beskyttelse av hud og
kropp

Bruk egende verneklær for å beskytte mot enhver mulig hudkontakt.

Hygienetiltak Vask hendene grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Tilsølte
klær må vaskes før de brukes på nytt.

Åndedrettsvern Ingen spesielle tiltak er forventet under normale bruksbetingelser. Ingen spesielle
anbefalinger. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Store mengder sølt materiale: Ved utilstrekkelig
ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern.

Miljømessig
eksponeringsregulering

Emballasjen skal holdes tett lukket når den ikke er i bruk. Unngå utslipp til miljøet.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende Væske.

Farge Fargeløs.

Lukt Karakteristisk.

Luktterskel Ikke tilgjengelig.

pH pH (konsentrert oppløsning): 5-6

Smeltepunkt >0°C

Begynnende kokepunkt og
område

Ikke tilgjengelig.

Flammepunkt >50°C CC (Closed cup).

Fordampningshastighet Ikke tilgjengelig.

Fordampningsfaktor Ikke tilgjengelig.

Brennbarhet (fast stoff, gass) Ikke tilgjengelig.

Øverste/laveste antennelses-
eller eksplosjonsgrense

Ikke tilgjengelig.

Annen brennbarhet Ikke tilgjengelig.

Damptrykk Ikke tilgjengelig.

Damptetthet Ikke tilgjengelig.
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Relativ tetthet Ikke tilgjengelig.

Romvekt Ikke tilgjengelig.

Oppløslighet(er) Løselig i vann.

Fordelingskoeffisient Ikke tilgjengelig.

Selvantennelsestemperatur Ikke tilgjengelig.

Dekomponeringstemperatur Ikke tilgjengelig.

Viskositet Ikke tilgjengelig.

Ekspolsive egenskaper Ikke ansett å være eksplosjosiv.

Oksiderende egenskaper Fyller ikke kriteriene til klassifisering som oksiderende.

9.2. Andre opplysninger

Annen informasjon Ingen.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Det er ingen kjente reaktivitetsfarer tilknyttet dette produktet.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet Stabil ved normale temperaturer og når de brukes som anbefalt. Stabil under obligatoriske
lagringsbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Mulige farlige reaksjoner Ingen potensiell farlig reaksjon er kjent.

10.4. Forhold som skal unngås

Betingelser som bør unngås Det er ingen kjente betingelser som lett kan resultere i en farlig situasjon.

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som bør unngås Ingen bestemt materiale eller gruppe av materialer vil trolig reagere med produktet og
produsere en farlig situasjon.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter Dekomponeres ikke, brukt og lagret som anbefalt. Termisk nedbrytning eller
forbrenningsprodukter kan inneholde følgende stoffer: Skadelige gasser eller damper.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Andre helseeffekter Det er ingen holdepunkter for at produktet kan forårsake kreft.

Akutt giftighet - oralt
Anmerkninger (oralt LD₅₀) Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Akutt giftighet - hud
Anmerkninger (hud LD₅₀) Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Akutt giftighet - innånding
Anmerkninger (innånding
LC₅₀)

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Hudetsing/hudirritasjon
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Dyredata Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Alvorlig skade på øyne/øyeirritasjon
Alvorlig øyeskade/irritasjon Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sensibilisering ved innånding
Sensibilitet i luftveiene Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Sensibilisering av huden
Hudallergi Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Skadelig for arvestoffet i kjønnsceller
Arvestoffskadelig - in vitro Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Kreftfremkallende
Kreftfremkallende Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

IARC kreftfremkallende Inneholder et stoff som kan være potensielt kreftfremkallende. IARC gruppe 3 Ikke
klassifiserbar med hensyn til kreftfremkalling hos menneske.

Reproduksjonstoksisk
Reproduksjonsskadelig -
fruktbarhet

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Reproduksjonsskadelige -
utvikling

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — enkelteksponering
STOT- enkel eksponering Ikke klassifisert som en spesifikk målorgangift etter en enkelt eksponering

Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — gjentatt
eksponering
STOT- gjentatt eksponering Ikke klassifisert som en spesifikk målorgangift etter gjentatt eksponering.

Aspirasjonsfare
Innåndingsfare Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Generell informasjon De beskrevne symptomenes alvorlighetsgrad vil variere avhengig av konsentrasjon og
eksponeringens lengde.

Innånding På grunn av dette produktets fysiske egenskaper, er denne eksponeringsmåten usannsynlig.
VED INNÅNDING: En enkelt eksponering kan forårsake følgende skadelige effekter:
Midlertidig irritasjon.

Svelging På grunn av dette produktets fysiske egenskaper, er denne eksponeringsmåten usannsynlig.
VED SVELGING: Kan forårsake ubehag.

Hudkontakt Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan forårsake irritasjon, rød hud og dermatitt.

Øyekontakt På grunn av dette produktets fysiske egenskaper, er denne eksponeringsmåten usannsynlig.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Irriterer øynene.

Akutt og kroniske helsefare Ingen spesielle helsefarer er kjent. Ingen spesielle akutte eller kroniske helseskader angitt,
men stoffet kan likevel være helseskadelig rent allment eller på utsatte individer med
eksisterende eller latente helseproblemer.

Opptaksvei Svelging Innånding Hud og/eller øyekontakt

Målorganer Ingen spesifikke målorganer er kjent.
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Toksikologisk informasjon om ingrediensene

PROPAN-2-OL

Akutt giftighet - oralt

Akutt giftighet oralt (LD₅₀
mg/kg)

4 700,0

Art Rotte

ATE oralt (mg/kg) 4 700,0

Akutt giftighet - hud

Akutt giftighet på hud (LD₅₀
mg/kg)

12 800,0

Art Kanin

Akutt giftighet - innånding

Akutt giftighet ved
innånding (LC₅₀ damper
mg/l)

46,5

Art Rotte

ATE innånding (damper
mg/l)

46,5

Kreftfremkallende

IARC kreftfremkallende IARC gruppe 3 Ikke klassifiserbar med hensyn til kreftfremkalling hos menneske.

Innånding Damper kan forårsake hodepine, utmattethet, svimmelhet og kvalme.

Øyekontakt Irriterer øynene.

Akutt og kroniske helsefare Irritasjon av øynene og slimhinnene. Narkotisk effekt. Sentral nervesystem
depresjon.

Opptaksvei Hud og/eller øyekontakt Hudopptak Svelging

Målorganer Sentralnervesystemet Øyne Hud Åndedrettssystemet, lungene

Medisinske symptomer Irritasjon av øynene og slimhinnene. Utvidede pupiller. Rhinitt (betennelse av
slimhinnen i nesen) Generelt pustebesvær eller tørrhoste. Sentral nervesystem
depresjon. Søvnighet, svimmelhet, desorientering, ubalanse.

(R)-P-MENTA-1,8-DIEN

Akutt giftighet - oralt

Akutt giftighet oralt (LD₅₀
mg/kg)

4 400,0

Art Rotte

ATE oralt (mg/kg) 4 400,0

Akutt giftighet - hud

Akutt giftighet på hud (LD₅₀
mg/kg)

5 000,0
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Art Kanin

ATE hud (mg/kg) 5 000,0

5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON [EC NR. 247-500-7] OG 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON [EC NR. 220-
239-6], (3:1)-BLANDING AV

Akutt giftighet - oralt

ATE oralt (mg/kg) 100,0

Akutt giftighet - hud

ATE hud (mg/kg) 300,0

Akutt giftighet - innånding

ATE innånding (støv/tåke
mg/l)

0,05

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

Miljøforurensning Ikke ansett som miljøfarlig. Imidlertid kan store eller hyppige utslipp ha skadelige effekter på
miljøet.

12.1. Giftighet

Giftighet Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Akutt giftighet - fisk Ingen informasjon er nødvendig.

Akutt giftighet - virvelløse dyr Ingen informasjon er nødvendig.

Akutt giftighet - vannplanter Ingen informasjon er nødvendig.

Akutt giftighet -
mikroorganismer

Ingen informasjon er nødvendig.

Økologisk informasjon om ingrediensene

PROPAN-2-OL

Akutt giftighet - fisk LC50, 96 timer: 9640 mg/l, Pimephales promelas (Ørekyte)

Akutt giftighet - virvelløse
dyr

EC₅₀, 48 timer: 13299 mg/l, Daphnia magna

Akutt giftighet -
vannplanter

EC₅₀, 72 timer: > 1.000 mg/l, Scenedesmus subspicatus

Akutt giftighet -
mikroorganismer

EC₅₀,  >: > 1.000 mg/l, Aktivert slam

(R)-P-MENTA-1,8-DIEN

Farlig for vannmiljøet — akutt,

L(E)C₅₀ 0.01 < L(E)C50 ≤ 0.1

M faktor (akutt) 10

Akutt giftighet - virvelløse
dyr

EC₅₀, 48 hours: 12.3 mg/l, Daphnia magna

Farlig for vannmiljøet — kronisk
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NOEC 0.01 < NOEC ≤ 0.1

Nedbrytbar Ikke hurtig nedbrytbart

M faktor (kronisk) 1

5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON [EC NR. 247-500-7] OG 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON [EC NR. 220-
239-6], (3:1)-BLANDING AV

Farlig for vannmiljøet — akutt,

L(E)C₅₀ 0.01 < L(E)C50 ≤ 0.1

M faktor (akutt) 10

Farlig for vannmiljøet — kronisk

NOEC 0.01 < NOEC ≤ 0.1

Nedbrytbar Ikke hurtig nedbrytbart

M faktor (kronisk) 1

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbar Tensiden(e) som inngår i dette produktet oppfyller kriteriene til biologisk nedbrytbarhet fastsatt
i forordning (EU) nr. 648/2004 om vaske og rengjøringsmidler.

Økologisk informasjon om ingrediensene

PROPAN-2-OL

Persistens og nedbrytbar Produktet er lett biologisk nedbrytbart.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulativt potensiale Ingen data tilgjengelig om bioakkumulering.

Fordelingskoeffisient Ikke tilgjengelig.

Økologisk informasjon om ingrediensene

PROPAN-2-OL

Bioakkumulativt potensiale Produktet inneholder ingen stoffer som betraktes som bioakkumulerende.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Ingen data tilgjengelig.

Økologisk informasjon om ingrediensene

(R)-P-MENTA-1,8-DIEN

Mobilitet Produktet har dårlig løselighet i vann.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT og vPvB
bedømming

Produktet inneholder ingen stoffer som er klassifisert PBT eller vPvB.

Økologisk informasjon om ingrediensene

PROPAN-2-OL
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Resultater av PBT og
vPvB bedømming

Produktet inneholder ingen stoffer som er klassifisert PBT eller vPvB.

12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadelige effekter Ingen kjent.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell informasjon Utvikling av avfall skal begrenses eller unngått der det er mulig. Gjenbruk eller gjenvinn
produktene når det er mulig. Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker
måte. Ved behandling av avfall, skal forholdsregler for sikkerhet knyttet til berøring av
produktet overveies. Vis forsiktighet ved håndtering av tømte beholdere som ikke har blitt
grundig rengjort eller renset. Tom emballasje eller innerliner kan holde på noen produktrester
og derfor være potensielt farlig.

Avfallsmetoder Bli kvitt avfallet til autorisert avfallsplass i henhold til kravene fra lokal avfallsmyndighet.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Generelt Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA,
ADR/RID)

14.1. FN-nummer

Ikke anvendelig.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Ikke anvendelig.

14.3. Transportfareklasse(r)

Ingen faremerking for transport kreves.

14.4. Emballasjegruppe

Ikke anvendelig.

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig stoff/Marin Forurensning
Nei.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendelig.

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Bulktransport i henhold til
Annex II av MARPOL 73/78
og IBC Koden

Ikke anvendelig.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen.
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EU lovgivning Forordning (EF) nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og Rådet av 18. desember 2006 om
registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) (med endringer).
Kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 av 20. mai 2010.
Forordning (EF) nr. 1272/2008 fra Europaparlamentet og Rådet av 16. desember 2008 om
klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (med endringer).
Dangerous Preparations Directive 1999/45/EF.
Dangerous Substances Directive 67/548/EEC.
Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004
 om vaske - og rengjøringsmidler (endret ved).

Veiledning Workplace Exposure Limits EH40.

Autorisasjoner (Tittel VII
Regulation 1907/2006)

Ingen spesifikke fullmakter er kjent for dette produktet.

Restriksjoner (Tittel VII
Regulation 1907/2006)

Ingen spesielle restriksjoner på bruk er kjent for dette produktet.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Klassifiseringsprosedyrer i
henhold til Regulation (EC)
1272/2008

Eye Irrit. 2 - H319: : Kalkulasjonsmetode.

Opplæringsråd Les og følg produsentens anvisninger.

Utstedt av Toni Ashford

Revisjonsdato 23.08.2016

Revisjon 3

SDS nummer 13515

Fullstendige risikosetninger Ikke klassifisert.
R11 Meget brannfarlig.
R36 Irriterer øynene.
R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

Fullstendig faremerking H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H301 Giftig ved svelging.
H302 Farlig ved svelging.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330 Dødelig ved innånding.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH208 Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON, 5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-
ON [EC NR. 247-500-7] OG 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON [EC NR. 220-239-6], (3:1)-
BLANDING AV. Kan gi en allergisk reaksjon.
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Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller
i andre prosesser. Slik informasjon er, basert på det selskapet tror og vet om materialet, nøyaktig og korrekt på angitt dato.
Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling av at informasjonen er presis, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens
ansvar å forsikre seg om hensiktsmessigheten av slik informasjon for sin egen særskilte bruk.
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