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AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket
1.1 Produktidentifikator
Varemerke

:

PURELL® Advanced Hygienisk håndskrubb

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det
advares mot
Bruk av
: Desinfeksjonsmidler til hygiene for mennesker
stoffet/stoffblandingen
1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Foretaket
: GOJO Industries-Europe Ltd.
Units 5 & 6, Stratus Park
Brinklow, Milton Keynes, MK10 0DE
Telefon

:

+44(0) 1908588444

Telefaks

:

+44(0) 1908588445

1.4 Nødtelefonnummer
+47 22 591300

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon
2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)
Brennbare væsker, Kategori 3
H226: Brannfarlig væske og damp.
Øyenirritasjon, Kategori 2

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

2.2 Merkingselementer
Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)
Farepiktogrammer
:

Signalord

:

Advarsel

Fareutsagn

:

H226
H319

Forsiktighetsutsagn

:

Brannfarlig væske og damp.
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forebygging:
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P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme
overflater. - Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P240 Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.
P241 Bruk elektrisk materiell / ventilasjonsmateriell/
belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert.
P242 Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister.
P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
P280 Benytt vernebriller/ ansiktsskjerm.
Reaksjon:
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.
P370 + P378 Ved brann: Slukk med tørr sand, tørr kjemikalie
eller alkohol motstandsdyktig skum.
Lagring:
P403 + P235 Oppbevares på et godt ventilert sted.
Oppbevares kjølig.
Avhenting:
P501 Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.
2.3 Andre farer
Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som
persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget
bioakkumulative (vPvB).

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
3.2 Stoffblandinger
Farlige komponenter
Kjemisk navn

Alcohol

Isopropyl Alcohol

CAS-nr.
EC-nr.
Registreringsnumme
r
64-17-5
200-578-6
Not available

Klassifisering
(FORORDNING
(EF) nr. 1272/2008)
Flam. Liq.2; H225
Eye Irrit.2; H319

>= 50 - < 70

67-63-0
200-661-7
Not available

Flam. Liq.2; H225
Eye Irrit.2; H319
STOT SE3; H336

>= 1 - < 10

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.
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AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak
4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generell anbefaling
: Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling
nødvendig.
Når symptomer vedvarer eller ved alle tvilstilfeller, søk råd fra
lege.
Beskyttelse av
førstehjelpspersonell

:

Førstehjelpspersonell skal beskytte seg selv og bruke
anbefalte verneklær

Ved innånding

:

Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft.
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.

Ved hudkontakt

:

Vask med vann og såpe som en forholdsregel.
Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer.

Ved øyekontakt

:

I tilfelle øyenkontakt, skyll øyne umiddelbart med rikelige
mengder med vann i minst 15 minutter.
Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes.
Søk råd fra lege.

Ved svelging

:

Hvis produktet svelges, IKKE få vedkommende til å kaste opp.
Sørg for legetilsyn.
Skyll munnen med vann.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Risikoer
: Gir alvorlig øyeirritasjon.
4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak
5.1 Slokkingsmidler
Egnede slokkingsmidler

:

Vanntåke
Alkoholresistent skum
Tørrkjemikalier
Karbondioksid (CO2)

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Spesielle farer ved
: Bruk ikke konsentrert vannstråle da den kan splitte og spre
brannslukking
ilden.
Brannutsatte lukkede beholdere nedkjøles med vannstråle.
Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand.
Kan danne eksplosive blandinger i luft.
Å bli utsatt for spaltningsprodukter kan være helsefarlig.
Farlige brennbare produkter

:

Karbonoksider

3 / 15

SIKKERHETSDATABLAD

PURELL® Advanced Hygienisk håndskrubb
Utgave
1.0

Revisjonsdato:
11.04.2018

5.3 Råd til brannmannskaper
Spesifikke slukkemetoder

Utfyllende opplysninger

SDS nummer:
400000000438

Dato for siste utgave: Dato for første utgave: 11.04.2018

:

Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de
lokale forholdene og miljø omgivelsene.
Vannspray kan brukes for å avkjøle uåpnede beholdere.

:

Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke
slippes.
Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i
overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp
6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Personlige forholdsregler
: Bruk eget verneutstyr.
Sørg for skikkelig ventilasjon.
Alle tennkilder fjernes.
Evakuer personalet til sikkert område.
Hold folk borte fra og på motvind side av utslipp/lekkasje.
Materiale kan skape glatte tilstander.
6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Forsiktighetsregler med
: Tømming i omgivelsene må unngås.
hensyn til miljø
Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er
forsvarlig.
Tilbakeholding og kasting av forurenset vaskevann.
Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill
ikke kan demmes opp.
6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Metoder til opprydding og
: Verktøy som ikke danner gnister bør anvendes.
rengjøring
La det suge opp i et inert absorberende materiale.
Dempe (slå ned) gasser/damp/dis med vannstråle.
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.
Rens forurensete gulv og gjenstander grundig mens
miljøbestemmelser observeres.
6.4 Henvisning til andre avsnitt
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring
7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Råd om trygg håndtering
: For personlig beskyttelse, se seksjon 8.
Holdes vekk fra varme.
Brukes med lokal utslippsventilasjon.
Unngå kontakt med øynene.
Råd angående beskyttelse
mot brann og eksplosjon

:

Unngå aerosoldanning. Holdes vekk fra antennelseskilder Røyking forbudt. Ta forholdsregler for å forhindre oppbygging
av elektrostatisk ladning.
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Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende
industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Unngå kontakt med
øynene.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Krav til lagringsområder og
: Ta forholdsregler for å forhindre oppbygging av elektrostatisk
containere
ladning. Opbevar i beholdere som er skikkelig merket. Hold
beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted.
Oppbevares i henhold til spesielle nasjonale bestemmelser.
Andre opplysninger

:

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/persombeskyttelse
8.1 Kontrollparametere
Eksponeringsgrenser i arbeid
Komponenter

CAS-nr.

Alcohol

64-17-5

Verditype (Form
for utsettelse)
TWA

Isopropyl Alcohol

67-63-0

TWA

Kontrollparametere

Grunnlag

500 ppm
950 mg/m3
100 ppm
245 mg/m3

FOR-201112-06-1358
FOR-201112-06-1358

8.2 Eksponeringskontroll
Personlig verneutstyr
Øyevern

:

Bruk ansiktsbeskyttelse og beskyttelsesdrakt ved unormale
behandlingsproblemer.

:

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Hud- og kroppsvern

:

Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Åndedrettsvern

:

Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig
åndedrettsbeskyttelse.

Forholdsregler for
beskyttelse

:

Velg kroppsvern i forhold til dens type, til konsentrasjonen og
mengden av farlige stoffer og til det spesielle arbeidsstedet.
Vær sikker på at øyenskyllesystemene og sikkerhetsdusjene
befinner seg i nærheten av arbeidsplassen.

Håndvern
Bemerkning

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Utseende
: væske
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Farge

:

klar

Lukt

:

alkoholisk

Luktterskel

:

Ingen data tilgjengelig

pH

:

6,5 - 8,5

Smelte-/frysepunkt

:

Ingen data tilgjengelig

Startkokepunkt

:

Ingen data tilgjengelig

Flammepunkt

:

24,00 °C
Andre opplysninger: Ingen data tilgjengelig

Fordampingshastighet

:

Ingen data tilgjengelig

Antennelighet (fast stoff,
gass)

:

Ikke anvendbar

Øvre eksplosjonsgrense

:

Ingen data tilgjengelig

Nedre eksplosjonsgrense

:

Ingen data tilgjengelig

Damptrykk

:

Ingen data tilgjengelig

Relativ damptetthet

:

Ingen data tilgjengelig

Relativ tetthet

:

0,8790 g/cm3

Oppløselighet(er)
Vannløselighet

:

oppløselig

Fordelingskoeffisient: noktanol/vann

:

Ikke anvendbar

Selvantenningstemperatur

:

ikke fastslått

Dekomponeringstemperatur

:

Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som selv-reaktiv.

Viskositet
Viskositet, kinematisk

:

6.000 - 17.000 mm2/s (20 °C)

Eksplosjonsegenskaper

:

Ikke eksplosivt

Oksidasjonsegenskaper

:

Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende.

9.2 Andre opplysninger
Ingen data tilgjengelig
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AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Ikke klassifisert som en reaktivitetsrisiko.
10.2 Kjemisk stabilitet
Stabil under normale forhold.
10.3 Mulighet for farlige reaksjoner
Farlige reaksjoner
:

Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.

10.4 Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås

:

Varme, flammer og gnister.

10.5 Uforenlige materialer
Stoffer som skal unngås

:

Sterke oksidasjonsmidler.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter
Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger
11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger
Informasjon angående
: Innånding
sannsynlige utsettelsesruter
Hudkontakt
Øyekontakt
Akutt giftighet
Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.
Komponenter:
Alcohol:
Akutt oral giftighet

:

Akutt toksisitet ved innånding :

Isopropyl Alcohol:
Akutt oral giftighet

:

LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg
LC50 (Rotte): 124,7 mg/l
Eksponeringstid: 4 h
Prøveatmosfære: damp

LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding :

LC50 (Rotte): 72,6 mg/l
Eksponeringstid: 4 h
Prøveatmosfære: damp

Akutt giftighet på hud

LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

:
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Hudetsing / Hudirritasjon
Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.
Produkt:
Resultat: Ingen hudirritasjon
Komponenter:
Alcohol:
Arter: Kanin
Metode: OECD Test-retningslinje 404
Resultat: Ingen hudirritasjon
Isopropyl Alcohol:
Arter: Kanin
Resultat: Ingen hudirritasjon
Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Komponenter:
Alcohol:
Arter: Kanin
Metode: OECD Test-retningslinje 405
Resultat: Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager
Isopropyl Alcohol:
Arter: Kanin
Resultat: Irriterende for øyne, opphører innen 21 dager
Åndedrett- eller hudsensibilisering
Hudsensibilisering
Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.
Åndedrett sensibilisering
Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.
Produkt:
Resultat: Fører ikke til hud sensibilisering.
Komponenter:
Alcohol:
Prøvetype: Lokal lymfeknuteanalyse (LLKA)
Utsettelsesruter: Hudkontakt
Arter: Mus
Resultat: negativ
Isopropyl Alcohol:
8 / 15
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Prøvetype: Buehler Test
Utsettelsesruter: Hudkontakt
Arter: Marsvin
Metode: OECD Test-retningslinje 406
Resultat: negativ
Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller
Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.
Komponenter:
Alcohol:
Genotoksisitet in vitro

Genotoksisitet i levende
tilstand (in vivo)

Isopropyl Alcohol:
Genotoksisitet in vitro

Genotoksisitet i levende
tilstand (in vivo)

:

Prøvetype: In vitro brystcelle gen mutasjonstest
Resultat: negativ

:

Prøvetype: Gnager dominant dødelig test (germ cell) (in vivo
)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: negativ

:

Prøvetype: Kontrollprøve for bakteriell revers mutasjon (AME
S)
Resultat: negativ

:

Prøvetype: Erytrosytt mikronukleus test i pattedyr (in vivo
cytogenetisk analyse)
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Intraperitoneal injeksjon
Resultat: negativ

Kreftframkallende egenskap
Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.
Komponenter:
Isopropyl Alcohol:
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Inhalering (damp)
Eksponeringstid: 104 uker
Metode: OECD Test-retningslinje 451
Resultat: negativ
Reproduksjonstoksisitet
Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.
Komponenter:
Alcohol:
Virkninger på fruktbarhet

:

Prøvetype: To-generasjons reproduksjons-toksisitets studie
Arter: Mus
Anvendelsesrute: Svelging
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Metode: OECD Test-retningslinje 416
Resultat: negativ
Isopropyl Alcohol:
Virkninger på fruktbarhet

Virkninger på utviklingen av
fosteret

:

Prøvetype: To-generasjons reproduksjons-toksisitets studie
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: negativ

:

Prøvetype: Embryoføtal utvikling
Arter: Rotte
Anvendelsesrute: Svelging
Resultat: negativ

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (enkel utsettelse)
Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.
Komponenter:
Isopropyl Alcohol:
Vurdering: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt utsettelse)
Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.
Giftighet ved gjentatt dose
Komponenter:
Alcohol:
Arter: Rotte
NOAEL: 2.400 mg/kg
Anvendelsesrute: Svelging
Eksponeringstid: 2 y
Isopropyl Alcohol:
Arter: Rotte
NOAEL: 5000 ppm
Anvendelsesrute: Inhalering (damp)
Eksponeringstid: 104 w
Metode: OECD Test-retningslinje 413
Aspirasjonstoksisitet
Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger
12.1 Giftighet
Komponenter:
Alcohol:
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Giftighet for fisk

:

LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): > 1.000
mg/l
Eksponeringstid: 96 h

Toksisitet til dafnia og andre
virvelløse dyr som lever i
vann

:

EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 1.000 mg/l
Eksponeringstid: 48 h

Giftighet for alger

:

EC50 (Chlorella vulgaris (ferskvannsalge)): 275 mg/l
Eksponeringstid: 72 h
Metode: OECD TG 201

Giftighet for bakterie

:

EC50 (Photobacterium phosphoreum (fosfor-fotobakterie)):
32,1 mg/l
Eksponeringstid: 0,25 h

Toksisitet til dafnia og andre
virvelløse dyr som lever i
vann (Kronisk giftighet)

:

NOEC: 9,6 mg/l
Eksponeringstid: 9 d
Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)

:

LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): 10.000 mg/l
Eksponeringstid: 96 h

Toksisitet til dafnia og andre
virvelløse dyr som lever i
vann

:

EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 10.000 mg/l
Eksponeringstid: 24 h

Giftighet for bakterie

:

EC50 (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)):
> 1.050 mg/l
Eksponeringstid: 16 h

Alcohol:
Biologisk nedbrytbarhet

:

Resultat: Lett biologisk nedbrytbar:
Biologisk nedbrytning: 84 %
Eksponeringstid: 20 d

Isopropyl Alcohol:
Biologisk nedbrytbarhet

:

Resultat: raskt nedbrytbar

:

log Pow: -0,35

Isopropyl Alcohol:
Giftighet for fisk

12.2 Persistens og nedbrytbarhet
Komponenter:

12.3 Bioakkumuleringsevne
Komponenter:
Alcohol:
Fordelingskoeffisient: noktanol/vann

11 / 15

SIKKERHETSDATABLAD

PURELL® Advanced Hygienisk håndskrubb
Utgave
1.0

Revisjonsdato:
11.04.2018

Isopropyl Alcohol:
Fordelingskoeffisient: noktanol/vann

SDS nummer:
400000000438

:

Dato for siste utgave: Dato for første utgave: 11.04.2018

log Pow: 0,05

12.4 Mobilitet i jord
Ingen data tilgjengelig
12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Produkt:
Vurdering

:

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på
0,1% eller mer, som er betraktet som persistente,
bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og
meget bioakkumulative (vPvB)..

12.6 Andre skadevirkninger
Produkt:
Økologisk tilleggsinformasjon :

Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

AVSNITT 13: Disponering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Produkt
:
Forurenset emballasje

:

Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk.
Avhend på samme måte som ubrukt produkt.
Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering,
gjenvinning eller avfallsdestruksjon.
Avhend på samme måte som ubrukt produkt.
Brenn ikke, eller bruk skjærebrenner på det tomme fatet.
Tomme beholdere skal bringes til lokal resirkulering,
gjenvinning eller avfallsdestruksjon.

AVSNITT 14: Transportopplysninger
14.1 FN-nummer
ADN

:

UN 1987

ADR

:

UN 1987

RID

:

UN 1987

IMDG

:

UN 1987

IATA

:

UN 1987

ADN

:

ALCOHOLS, N.O.S.
(Ethanol, Propan-2-ol)

ADR

:

ALCOHOLS, N.O.S.
(Ethanol, Propan-2-ol)

14.2 FN-forsendelsesnavn
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RID

:

ALCOHOLS, N.O.S.
(Ethanol, Propan-2-ol)

IMDG

:

ALCOHOLS, N.O.S.
(Ethanol, Propan-2-ol)

IATA

:

Alcohols, n.o.s.
(Ethanol, Propan-2-ol)

ADN

:

3

ADR

:

3

IMDG

:

3

IATA

:

3

ADN
Emballasjegruppe
Klassifiseringkode
Farenummer
Etiketter

:
:
:
:

III
F1
30
3

ADR
Emballasjegruppe
Klassifiseringkode
Farenummer
Etiketter
Tunnel restriksjonskode

:
:
:
:
:

III
F1
30
3
(D/E)

RID
Emballasjegruppe
Klassifiseringkode
Farenummer
Etiketter

:
:
:
:

III
F1
30
3

IMDG
Emballasjegruppe
Etiketter
EmS Kode

:
:
:

III
3
F-E, S-D

:

366

:
:
:

Y344
III
Flammable Liquids

:

355

:
:
:

Y344
III
Flammable Liquids

14.3 Transportfareklasse(r)

14.4 Emballasjegruppe

IATA (Last)
Emballeringsinstruksjon
(fraktfly)
Pakkingsinstruksjon (LQ)
Emballasjegruppe
Etiketter
IATA (Passasjer)
Emballeringsinstruksjon
(passasjerfly)
Pakkingsinstruksjon (LQ)
Emballasjegruppe
Etiketter
14.5 Miljøfarer
ADN
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Miljøskadelig

:

nei

ADR
Miljøskadelig

:

nei

RID
Miljøskadelig

:

nei

IMDG
Havforurensende stoff

:

nei

Dato for siste utgave: Dato for første utgave: 11.04.2018

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Ikke anvendbar

AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser
15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller
stoffblandingen
Komponentene til dette produktet er rapportert i følgende fortegnelser:
CH INV
: Stemmer overens med inventarfortegnelsen
TSCA

:

På TSCA inventarfortegnelse

DSL

:

Stemmer overens med inventarfortegnelsen

AICS

:

Stemmer overens med inventarfortegnelsen

NZIoC

:

Stemmer overens med inventarfortegnelsen

ENCS

:

Stemmer overens med inventarfortegnelsen

ISHL

:

Stemmer overens med inventarfortegnelsen

KECI

:

Stemmer overens med inventarfortegnelsen

PICCS

:

Stemmer overens med inventarfortegnelsen

IECSC

:

Stemmer overens med inventarfortegnelsen

EINECS

:

Stemmer overens med inventarfortegnelsen

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: Andre opplysninger
Full tekst av H-uttalelser
H225
H319
H336

:
:
:

Meget brannfarlig væske og damp.
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Full tekst av andre forkortelser
Eye Irrit.
: Øyenirritasjon
Flam. Liq.
: Brennbare væsker
STOT SE
: Spesifikk målorgan systemisk giftighet - enkel utsettelse
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ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i
innlandet; ADR - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AICS
- Australsk beholdning av kjemiske substanser; ASTM - Amerikanst forening for testing av
materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering
(EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for
det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon
assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan;
ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x
% vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk;
IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon;
IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim
farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov
(Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende
kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig
dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon
for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen
observert (skadelig) effekt koncentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå;
NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD
- Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og
forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur
aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet
angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer
angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende
dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier;
TSCA - Toksiske substanser kontrollov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente
nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært
bioakkumulerende
Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet,
korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være
retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og
utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder
kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for
bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

NO / NO

15 / 15

