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SIKKERHETSDATABLAD
52 BONES RAIN & STAIN PROOFER
AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket
1.1. Produktidentifikator
Produktnavn

52 BONES RAIN & STAIN PROOFER

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

Garment care product

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Leverandør

Brunngard Group AB
Elementgatan 10
504 64 Borås
Sweden
+46 33 723 23 00

1.4. Nødtelefonnummer
Nødtelefon

+44 (0)1773 521521 (MON-FRI 08.00-17.00 GMT)

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering (EC 1272/2008)
Fysiske farer

Ikke Klassifisert

Helsefarer

Ikke Klassifisert

Miljøfarer

Ikke Klassifisert

2.2. Merkingselementer
Faresetning

NC Ikke Klassifisert

Advarselssetninger

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

2.3. Andre farer
AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
3.2. Stoffblandinger
Poly[3-((2-aminoethyl)amino)propyl]methyl(dimethyl)siloxane,
hydroxy-terminated

1-5%

CAS nummer: 75718-16-0
Klassifisering
Skin Irrit. 2 - H315
Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt. 16.
AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Innånding

Ved innånding av sprut/tåke, fortsett som følger. 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

Om irritasjon i svelget, eller hoste vedvarer, fortsett som følger. Skyll munnen grundig med
vann. Sørg for medisinsk tilsyn om symptomene er alvorlige eller vedvarende.
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Hudkontakt

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Sørg for medisinsk tilsyn om symptomene er alvorlige
eller vedvarer etter vask.

Øyekontakt

VED KONTAKT MED ØYNENE: Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg
gjøre. Fortsett skyllingen. Sørg for medisinsk tilsyn om symptomene er alvorlige eller vedvarer
etter vask.

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

Langvarig eller gjentatt eksponering kan forårsake følgende skadelige effekter: Irritasjon i
nese, svelg og luftveiene.

Svelging

Kan gi ubehag ved svelging.

Hudkontakt

Langvarig kontakt kan forårsake rødhet, irritasjon og tørr hud.

Øyekontakt

Kan forårsake midlertidig irritasjon i 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.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Farlige forbrenningsprodukter Ingen kjent.
5.3. Råd til brannmannskaper
Beskyttelsestiltak under
brannslokking

Ingen spesifikke brannslukningstiltak er kjent.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Personlige forholdsregler

Følg forholdsreglene som er beskrevet i dette sikkerhetsdatabladet.

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

Absorber små mengder med papirhåndklær og la det fordampe på et sikkert sted. Spyl bort
sølt materiale med rikelige mengder vann.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Referanse til andre avsnitt

For personlig beskyttelse, se avsnitt 8.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Forholdsregler ved bruk

Unngå søl. Unngå kontakt med huden og øynene.

Råd om generell
arbeidshygiene

Ingen spesielle hygienetiltak er anbefalt, men praksis med god personlig hygiene skal alltid
følges ved arbeid med kjemiske produkter.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Forholdsregler ved lagring

Ingen spesielle anbefalinger.
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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
Kommentarer om
sammensetningen

Ingen tiltaks- eller grenseverdi er gitt for stoffet(ene).

8.2. Eksponeringskontroll
Verneutstyr

Egnet prosessregulering

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Øye-/ansiktsbeskyttelse

Vernebriller i samsvar med godkjente standarder skal anvendes hvis en risikovurdering
indikerer at øyekontakt er mulig.

Håndbeskyttelse

Benytt vernehansker. Nitrile: Thickness >0.3mm - Permeation time according to EN 374-3:>60
minutes Polychloroprene.
Thickness >0.7mm - permeation time according to EN 374-3:>60 minutes For prolonged or
repeated contact: Nitrile: Thickness > 0.45mm Permeation time according to EN 374-3: >480 minutes

Hygienetiltak

Ingen spesielle hygienetiltak er anbefalt, men praksis med god personlig hygiene skal alltid
følges ved arbeid med kjemiske produkter.

Åndedrettsvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern.

Miljømessig
eksponeringsregulering

Tiltak for risikohåndtering som i tilstrekkelig grad kontrollerer eksponering til miljøet er fastsatt
i eksponeringsscenarioene i tillegget til dette Sikkerhetsdatabladet.

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

Væske.

Farge

Hvit.

Lukt

Ubetydelig. Karakteristisk.

pH

pH (konsentrert oppløsning): 5-6

Relativ tetthet

~ 1.00 @ 21°C

9.2. Andre opplysninger
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.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner
Mulige farlige reaksjoner

Ingen potensiell farlig reaksjon er kjent.
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10.4. Forhold som skal unngås
Betingelser som bør unngås

Unngå overdreven varme i en langvarig tidsperiode. Unngå frysing.

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 Ingen kjente, farlige dekomponeringsprodukter.
AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Toksikologiske effekter

Ingen tilgjengelig informasjon.

Innånding

Langvarig eller gjentatt eksponering av damper i høy konsentrasjon kan forårsake skadelige
effekter: Kan forårsake irritasjon i luftveiene. Hoste.

Svelging

Kan gi ubehag ved svelging.

Hudkontakt

Væsken kan være irriterende på huden.

Øyekontakt

Damp eller sprut i øynene kan gi irritasjon og svie.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger
Miljøforurensning

Ikke ansett som miljøfarlig.

12.1. Giftighet
Akutt giftighet - fisk

Not considered toxic to fish

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Persistens og nedbrytbar

Det finnes ingen data om produktets nedbrytbarhet.

12.3. Bioakkumuleringsevne
Bioakkumulativt potensiale

Ingen data tilgjengelig om bioakkumulering.

12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet

Mobil. Produktet er vannløselig og kan spres i vannsystemer.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Resultater av PBT og vPvB
bedømming

Produktet inneholder ingen stoffer som er klassifisert PBT eller vPvB.

12.6. Andre skadevirkninger
Andre skadelige effekter

Ikke fastslått.

AVSNITT 13: Sluttbehandling
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Generell informasjon

Bli kvitt avfallsprodukt eller brukte beholdere i tråd med lokale forskrifter

AVSNITT 14: Transportopplysninger
Generelt

Ikke regulert.

14.1. FN-nummer
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Ikke anvendelig.
14.2. FN-forsendelsesnavn
Ikke anvendelig.
14.3. Transportfareklasse(r)
Ikke regulert. 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 relevant.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen.
EU lovgivning

Forordning (EF) nr. 1272/2008 fra Europaparlamentet og Rådet av 16. desember 2008 om
klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (med endringer).

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført.
AVSNITT 16: Andre opplysninger
Revisjonsdato

04.10.2016

Revisjon

1

Erstatter dato

11.05.2015

SDS nummer

5593

Fullstendig faremerking

H315 Irriterer huden.
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