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1 Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma
- Informasjoner om produktet

- Handelsnavn: DISPLEX®
- Bruk av stoffet/ tilberedning poleringsmiddel

- Produsent/leverandør:
E.V.I. Vertriebs GmbH
Gautinger Str. 40a
82061 Neuried / Germany
Tel.: +49 (0)89 745062-0

- Avdeling for nærmere informasjoner: Tel.: +49 (0)89 745062-0
- Avdeling som utsteder datablad: info@e-v-i.de
- Informasjoner i nødstilfeller:

Beratungsstelle bei Vergiftungen, Giftnotruf München
Tel.: +49 (0)89 19240

2 Viktigste faremomenter
- Farebetegnelse: Bortfaller.
- Spesielle fareinformasjoner for mennesker og miljø:

Produktet må ikke merkes ifølge beregningsprosedyren fastlagt i " EFs almenne direktiv for klassifisering av
tilberedninger" - siste gyldige versjon.

- Klassifiseringssystem:
Klassifiseringen tilsvarer aktuelle EF-lister, men er supplementert med informasjoner fra faglitteratur og
bedriftsinformasjoner.

3 Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering
- Kjemisk karakterisering
- Beskrivelse: poleringsmiddel

- Farlige innholdsstoffer: bortfaller

4 Førstehjelpstiltak
- Generelle informasjoner: Klær som er tilsølt med produktet må fjernes.
- Etter hudkontakt: Ved berøring med huden: vask med rikelig med vann og sepe
- Etter øyekontakt:

Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.
- Etter svelging:

Skyll munnen og drikk rikelig med vann.
Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege og vis frem denne etikett eller emballasje.

5 Tiltak ved brannslukning
- Egnede slukningsmidler: Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.
- Spesiell stor fare utgår fra stoffet, dets forbrenningsprodukter eller oppstående gasser:

Ved oppheting og i tilfelle av brann er dannelse av giftige gasser mulig.
- Spesielt verneutstyr:

Bær åndedrettsbeskyttelse egnet for omgivelsesluften.
Pust ikke inn eksplosjons- og branngasser.

- Ytterligere informasjoner
Utbrente rester og kontaminert slukningsvann må bortskaffes i.h.t. myndighetenes forskrifter.

6 Tiltak ved utilsiktet utslipp
- Forebyggende tiltak for personer: Produktet danner glatte belegg sammen med vann.
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- Miljøvernstiltak:
Forhindre at produktet kommer ned i kloakk eller vassdrag.
Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.
Fortynn med rikelig med vann.

- Tiltak for rengjøring/oppsamling:
Ta opp mekanisk.
Bortskaff kontaminert matereriale som avfall i.h.t. punkt 13.

- Ytterligere informasjoner:
Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.
Informasjoner om "stabilitet og reaktivitet", se kapittel 10.
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

7 Håndtering og oppbevaring
- Håndtering:
- Informasjoner om sikker håndtering: Ved sakkyndig bruk er spesielle tiltak unødvendig.
- Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Ingen særlige tiltak nødvendig.

- Lagring:
- Krav til lagerrom og beholdere: Ingen spesielle krav.
- Informasjoner om felles lagring: Ikke nødvendig.
- Ytterligere informasjoner om lagervilkårene: Ingen.

8 Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr
- Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg: Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.
- Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:

Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må
overvåkes.

- Ytterligere informasjoner: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

- Personlig verneutstyr:
- Generelle verne- og hygienetiltak: Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.
- Åndedrettsvern: Ikke nødvendig.
- Håndvern:

Beskyttelseshansker ved langvarig eller gjentatt hudkontakt (EN 374)
Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen.
På grunn av manglende tester kan det ikke gis noen anbefaling om hanskemateriale for produktet /
tilberedningsprosessen/kjemikalieblandingen.
Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering.

- hanskemateriale
Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er
forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan
holdbarheten av hanskematerialet ikke forhåndsberegnes, og denne må testes før bruk.

- gjennomtrengingstid for hanskemateriale
Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

- Øyevern: Unngå berøring med øynene.

9 Fysiske og kjemiske egenskaper
- alminnelige opplysninger

Form: Pastalignende
Farge: Hvit
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Lukt: Mild

- Tilstandsendring
Smeltepunkt/smelteområde: Ikke bestemt.
Kokepunkt/kokeområde: Ikke bestemt.
Stivnelsestemperatur/-område: 31 - 32°C

- Flammepunkt: Ikke brukbar.

- Selvantennelighet: Produktet er ikke selvantennelig.

- Eksplosjonsfare: Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.

- Tetthet ved 20°C: 1,23 g/cm³

- Løslighet i / blandbarhet med
vann: Fullstendig blandbar.

- pH-verdi (10 g/l) ved 20°C: 7 

10 Stabilitet og reaktivitet
- Termisk spaltning / vilkår som må unngås: Ingen spaltning ved formålsriktig lagring og håndtering.
- Farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner ved forskriftsmessig lagring og anvendelse.
- Farlige spaltningsprodukter: Ingen farlige spaltningsprodukter ved forskriftsmessig lagring og anvendelse.

11 Opplysninger om helsefare
- Akutt toksisitet:

- Primær irritasjonsvirkning:
- på huden: Kan forårsake hudproblemer ved lengre- eller konstant kontakt.
- på øyet: Mulighet for svake irritasjoner.
- Sensibilisering: Ingen sensibiliserende virkning kjent
- Ytterligere toksikologiske henvisninger:

Produktet er ikke merkningspliktig på bakgrunn av beregningsmetoden iflg. EF's generelle klassifiserings-
retningslinje for tilberedninger i siste gyldige utgave.
Ved sakkyndig omgang og formålsriktig bruk har produktet, etter våre erfaringer og etter de informasjoner
som foreligger hos oss, ingen helseskadelige virkninger.

12 Miljøopplysninger
- Generelle informasjoner:

Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann
Ikke la stoffet komme ufortynnet ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

13 Fjerning av kjemikalieavfall
- Produkt:
- Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.
- Europeiske avfallslisten

12 00 00 Avfall fra forming og fysisk og mekanisk overflatebehandling av metaller og plast
12 01 00 avfall fra forming og fysisk og mekanisk overflatebehandling av metaller og plast
12 01 15 annet bearbeidingsslam enn det nevnt i 12 01 14
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- Ikke rengjort emballasje:
- Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.

14 Opplysninger om transport
- Landtransport ADR/RID (grenseoverskridende):
- ADR/RID-GGVS/E-klasse: - 

- Skipstransport på hav IMDG:
- IMDG-klasse: - 

- Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:
- ICAO/IATA-klasse: - 

15 Opplysninger om lover og forskrifter
- Merking i.h.t. E0S-direktiver:

Produktet er iflg. EF-retningslinjer/GefStoffV ikke merkningspliktig.
De sikkerhetstiltak som er vanlige i omgang med kjemikalier skal overholdes.

- Nasjonale forskrifter:

- Vannfareklasse: WGK 1 (Selvklassifisering): lett farlig for vann.

16 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet
Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er
ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.
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