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SIKKERHETSDATABLAD 

 
 
AVSNITT 1:  IDENTIFIKASJON AV STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 

 
1.1. Produktidentifikator:  

Germstar Noro Hand Sanitizer 
 
1.2.  Relevante identifiserte bruksområder for stoffblandingen og bruk som frarådes:  

Alkoholholdig hygienisk desinfiseringsmiddel for profesjonelt bruk. 
Biocidprodukter. PT: 1 

  
1.3.  Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet:   

 
Informasjon om produsenten: 
Soaptronic LLC. 
2056 Crescent Bay Drive 
Lake Forest, CA 92630 USA 
Tel.: +1 800 327 2606 
 

1.3.1. 1.3.1 Ansvarlig person:   - 
 E-mail:    info@germstar.com 
 
1.4. Nødtelefonnummer:   Giftinformasjonen    Tel: 22 59 13 00   
 
 
AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON 
 
2.1.  Klassifisering av stoffblandingen:  
 
 Klassifisering i henhold til Forordning 1272/2008/EC (CLP): 

Brannfarlige væsker, kategori 2 – H225 
 

Advarende H-setninger:  
H225 – Meget brannfarlig væske og damp. 

 
2.2.  Merkingselementer:  

 
Aktive stoffer: 100 g produktet inneholder 60-80 g etanol (CAS: 64-17-5; EF: 200-578-6) og 5-<10 g isopropylalkohol (CAS: 67-
63-0; EF: 200-661-7) 

  

 
FARE 

 
Advarende H-setninger:  
H225 – Meget brannfarlig væske og damp. 

 
Sikkerhetssetninger (P-setninger):  
P102 – Oppbevares utilgjengelig for barn. 
P210 – Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. 
P233 – Hold beholderen tett lukket. 
P403 + P235 – Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. 
P501 – Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak. 
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Merknad:  
Biocidprodukt, se forordning (EF) nr. 528/2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidholdige produkter under 
avhending/merking. 

 
 Kun for salg i Norge og Norden. 
 

Må ikke fortæres. Ulovlig bruk er straffbart. 
 
2.3.  Andre farer:  
 Produktet har ingen andre kjente spesifikke farer for mennesker eller miljø.  
 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: ingen data tilgjengelige. 
 
 
AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 
 
3.1. Stoffer:    

Ikke aktuelt. 
 
3.2. Stoffblandinger:  

Inneholder < 1-1 % parfyme og mykningsmiddel og vann. 
 

Beskrivelse CAS-nummer 
EF-nummer / 

ECHA 
listenummer 

REACH 
registrerings-

nummer 

Kons. 
(%) 

Klassifisering i henhold til Forordning 
1272/2008/EC (CLP) 

Fare-
piktogram 

Farekategori Faresetni
ng 

Etanol* 
Indeksnummer: 
603-002-00-5 

64-17-5 200-578-6 - 60-80 
GHS02 

Fare Flam. Liq. 2 H225 

Isopropylalkohol* 
Indeksnummer: 
603-117-00-0 

67-63-0 200-661-7 - 5-<10 
GHS02 
GHS07 

Fare 

Flam. Liq. 2 
Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 

H225 
H319 
H336 

tert-Butylalkohol / 
2-Metyl-2-
propanol* 
Indeksnummer: 
603-005-00-1 

75-65-0 200-889-7 
01-211944 4321-

5 1 
1-<5 

GHS02 
GHS07 

Fare 

Flam. Liq. 2 
Acute Tox. 4 

Eye Irrit. 2 
STOT SE 3 

H225 
H332 
H319 
H335 

Vann** 7732-18-5 231-791-2 - add 
100 

- ikke 
klassifisert 

- 

 
*: Stoff med grenseverdier for yrkesmessig eksponering. 
**: Klassifikasjon spesifisert av produsenten, stoffet er ikke oppført i vedlegg VI i forskriften (EF) nr. 1272/2008. 
 
Ytterligere ingredienser: naturlige dufter, naturlige  tilsetningsstoffer for hudpleie. 
Produktet inneholder ingen andre kjemiske tilsetningsstoffer. 
 
Inneholder ikke noen andre stoffer som anses å være farlige for helse eller miljø, eller konsentrasjonen av den oppnår ikke nivået 
som er angitt i relevant lovgivning, og derfor er det ikke nødvendig å bli inkludert i sikkerhetsdatabladet. 
 
Fullstendig tekst for H-setningene: se avsnitt 16.  

 
 
AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK 
 
4.1.  Beskrivelse av førstehjelpstiltak:  
 SVELGING:  

Tiltak:  
- Skyll munnen på offeret og gi mye vann å drikke.  
- Søk legehjelp.   

 INNÅNDING: 
Tiltak: 

- Ta dype åndedrag av frisk luft, gjenta flere ganger. 
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  HUDKONTAKT:  
Tiltak: 

- Ikke relevant 
 ØYEKONTAKT: 

Tiltak: 
- Skyll øynene umiddelbart med rikelig mengde rennende vann (i minst 15 minutter) mens øyelokkene holdes 

åpne.  
- Ved irritasjon, tilkall legehjelp.  

4.2.  De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede:  
Ingen kjente akutte og forsinkede symptomer og virkninger.  

4.3.  Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig:  
Ingen spesiell behandling nødvendig, behandle symptomatisk.  

 
AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK 
 
5.1. Slokkingsmidler:  
5.1.1. Egnede slokkingsmidler: 

Vann, tørt pulver, CO2, alkoholmotstandig skum. 
5.1.2. Uegnede slokkingsmidler: 

Ingen upassende brannsslokningsmedier er kjente. 
5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen: 

Meget brannfarlig væske. 
Dannelsen av farlige nedbrytningsprodukter vil avhenge helt av omstendighetene rundt forbrenningen. En kompleks blanding 
av luftbårne faste, flytende og gass-substanser kan oppstå, som for eksempel karbonmonoksid, karbondioksid og uidentifiserte 
forbindelser. 

5.3.  Råd til brannmannskaper:  
Ikke noe spesifikt verneutstyr er nødvendig. 

 
 
AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 
 
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner: 
6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell: 

Kun godt opplærte eksperter, som bruker egnede verneklær skla få lov å holde seg i ulykkesområdet.    
6.1.2. For nødhjelpspersonell: 

Holdes borte fra åpne flammer, antennelseskilder. 
Sørg for tilfredsstillende ventilasjon. 

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø: 
Ikke la stoffet og det resulterende avfallet slippes ut til kloakk.  

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing:  
Samle opp sølt produkt med absorberende middel (f.eks.: myk klut), og plasser det deretter i en egnet, lukket, og korrekt merket 
beholder for kjemisk avfall for fjerning/avhending.   

 Skyll det påvirkede området med rikelige mengder vann. 
6.4. Henvisning til andre avsnitt:  
 For videre og detaljert informasjon, se seksjon 8 og 13. 
 
 
AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING 
 
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering: 

Sjekk vanlige hygieneregler. 
Tekniske tiltak: 
Ingen spesifikke tiltak er nødvendig. 
Forholdsregler mot brann og eksplosjon: 
Holdes borte fra åpne flammer, antennelseskilder. 

 Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. 
 Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. 
 Bruk bare verktøy som ikke avgir gnister. 
 Treff tiltak mot statisk elektrisitet. 
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7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter: 
Tekniske tiltak og oppbevaringsbetingelser: 
Oppbevar i originalbeholdere. 
Oppbevares under 25 °C, ved romtemperatur. 
Oppbevares i intakt og uåpnet original emballasje, på et tørt og kjølig sted, beskyttet mot solstråling. 
Holdes borte fra åpne flammer, antennelseskilder. 
Hold borte fra mat. 
Kan oppbevares i 2 år i originalemballasje. 
Uforenlige materialer: ingen spesielle forskrifter. 
Emballasjemateriale:lukkede originalbeholdere. 

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r): 
Ingen spesifikke instruksjoner er tilgjengelig. 
 
 

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR  
 
8.1. Kontrollparametrer: 

 
Grenseverdier for yrkesmessig eksponering (Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i 
arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier) - Rettelser: 19.01.2013 (§ 
1-4), 24.01.2017 (vedlegg 5 tabell 5.1), 19.09.2018 (overskrift vedlegg 1).): 
Etanol (CAS: 64-17-5): 500 ppm; 950 mg/m3 

Isopropylalkohol (CAS: 67-63-0): 100 ppm; 245 mg/m3 
tert-Butylalkohol / 2-Metyl-2-propanol 
(CAS: 75-65-0): 25 ppm; 75 mg/m3 

 Anm.: HT 
 

DNEL-verdier 
Oral eksponering Hudkontakt Inhalativ eksponering 

Kort sikt 
(akutt) 

Lang sikt 
(kronisk) 

Kort sikt 
(akutt) 

Lang sikt 
(kronisk) 

Kort sikt 
(akutt) 

Lang sikt 
(kronisk) 

Forbruker 
Lokal ingen data ingen data ingen data ingen data ingen data ingen data 
Systemisk ingen data ingen data ingen data ingen data ingen data ingen data 

Arbeider Lokal ingen data ingen data ingen data ingen data ingen data ingen data 
Systemisk ingen data ingen data ingen data ingen data ingen data ingen data 

 

PNEC-verdier 

Avdeling Verdi Merknad(er) 
Ferskvann ingen data ingen merknad(er) 
Marine vann ingen data ingen merknad(er) 
Ferskvannssediment ingen data ingen merknad(er) 
Sjøvannssediment ingen data ingen merknad(er) 
Avløpsvannbehandlingsanlegg (STP) ingen data ingen merknad(er) 
Tilbakevendende utslipp ingen data ingen merknad(er) 
Sekundær forgiftning ingen data ingen merknad(er) 
Jordsmonn ingen data ingen merknad(er) 

 
8.2. Eksponeringskontroll: 

I tilfeller av et skadelig materiale uten kontrollert konsentrasjonsgrense er det arbeidsgiverens plikt å holde 
konsentrasjonsnivåene nede til det oppnåelige minstemålet med eksisterende vitenskapelige og teknologiske metoder, hvor 
skadelig stoff ikke representerer en skade for ansatte. 

8.2.1. Hensiktsmessige tekniske kontroller: 
Under utføring av arbeid er passende forsiktighet nødvendig for å unngå søl på klær og gulv og for å unngå kontakt med øyne og 
hud.  
Ansatte skal informeres om yrkesmessig risiko for bruk, spesielt om produktets brennbarhet. 
Ikke bruk produktet i nærheten av åpne flammer og antennelseskilder. 
Ikke spis eller røyk under desinfeksjon av hender. 
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8.2.2. Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr: 
1. Vern av øyne/ansikt: normalt ikke nødvendig. Unngå kontakt med øyne. 
2. Hudbeskyttelse:  

a. Håndvern: normalt ikke nødvendig. 
b. Annet: normalt ikke nødvendig. 

3. Åndedrettsvern: normalt ikke nødvendig. 
4. Varmefarer:ingen kjente varmefarer. 

8.2.3. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:   
Ingen spesielle tiltak er nødvendig. 
Kravene detaljert i seksjon 8 formoder fagutdannet arbeid under normale omstendigheter og bruk av produktet for 
passende formål. Om vilkår avviker fra normalen eller arbeid blir utført under ekstreme vilkår, skal råd fra en ekspert 
oppsøkes før ytterligere beskyttelsestiltak bestemmes. 

 
 
AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 
 
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper: 
 

Parameter Verdi / Test metode / Anmerkninger 
1.  Utseende  fargeløs, gjennomsiktig, ugjennomsiktig væske 
2.  Lukt:  parfymert, sitronlukt 
3.  Luktterskel:  ingen data* 
4. pH:  7 (100 g/l; 20 °C) 
5.  Smeltepunkt/frysepunkt:  ingen data* 
6.  Startkokepunkt og kokeområde:  87,8 °C 
7.  Flammepunkt: 22,2 °C 
8.  Fordampningshastighet:  ingen data* 
9. Antennelighet (fast stoff, gass)  ingen data* 
10. Øvre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrense:  ingen data* 
11. Damptrykk:  ingen data* 
12. Damptetthet: ingen data* 
13.  Relativ tetthet: ingen data* 
14. Løselighet(er):  fullt blandbar med vann 
15. Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann:   ingen data* 
16. Selvantennelsestemperatur:  ikke selvantennelig 
17. Dekomponeringstemperatur:  ingen data* 
18.  Viskositet:  ingen data* 
19. Eksplosivitetsgrenser:  ikke eksplosiv 
20. Oksidasjonsegenskaper:  ingen data* 

 
9.2. Andre opplysninger: 

Tetthet: 0,85 g/cm3 
*: Produsenten har ikke utført noen tester på denne produktparameteren, eller resultatene av testene er ikke tilgjengelige på 
det tidspunktet dette databladet ble utgitt. 

 
 
AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET 
 
10.1.  Reaktivitet: 
 Ingen reaktivitet kjent.  
10.2.  Kjemisk stabilitet: 

Stabil under normale arbeidsforhold og normale temperaturer. 
10.3.  Mulighet for farlige reaksjoner: 

Ingen farlige reaksjoner kjent under tiltenkt bruk. 
10.4.  Forhold som skal unngås: 

Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.  Røyking forbudt. 
Treff tiltak mot statisk elektrisitet. 

10.5.  Uforenlige materialer: 
Ingen kjente inkompatible materialer. 

10.6.  Farlige nedbrytningsprodukter: 
Under normale bruksforhold er ingen nedbrytning forventet. 
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AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER 
 
11.1.  Opplysninger om toksikologiske virkninger: 

Akutt giftighet: Basert på tilgjengelige data, kriteriene for klassifisering er ikke oppfylt. 
 Hudetsing/hudirritasjon: Basert på tilgjengelige data, kriteriene for klassifisering er ikke oppfylt. 
 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Basert på tilgjengelige data, kriteriene for klassifisering er ikke oppfylt. 
 Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt: Basert på tilgjengelige data, kriteriene for klassifisering er ikke oppfylt. 
 Skader på arvestoffet i kjønnsceller: Basert på tilgjengelige data, kriteriene for klassifisering er ikke oppfylt. 
 Kreftframkallende egenskap: Basert på tilgjengelige data, kriteriene for klassifisering er ikke oppfylt. 
 Reproduksjonstoksisitet:  Basert på tilgjengelige data, kriteriene for klassifisering er ikke oppfylt. 
 STOT-enkelteksponering: Basert på tilgjengelige data, kriteriene for klassifisering er ikke oppfylt. 
 STOT-gjentatt eksponering:  Basert på tilgjengelige data, kriteriene for klassifisering er ikke oppfylt. 
 Aspirasjonsfare: Basert på tilgjengelige data, kriteriene for klassifisering er ikke oppfylt. 
11.1.1. Oppsummering av informasjon utledet fra utført test: 
 Ingen data er tilgjengelige. 
11.1.2. Relevante toksikologiske egenskaper: 
 Ingen data er tilgjengelige. 
11.1.3. Informasjon om sannsynlige eksponeringsveier: 
 Svelging, innånding, hud-og øyekontakt. 
11.1.4. Symptomer relatert til de fysiske, kjemiske og toksikologiske særpregene: 

Ingen data er tilgjengelige. 
11.1.5. Forsinket og øyeblikkelige effekter samt kroniske effekter fra kortsiktig og langsiktig eksponering: 

Basert på tilgjengelige toksikologiske data er produktet ikke giftig eller skadelig. 
Ingen helseproblemer forventes i tilfelle normal bruk. 

11.1.6. Interaktive effekter: 
 Ingen data er tilgjengelige. 
11.1.7. Fravær av spesifikk data: 

Ingen informasjon. 
11.1.8. Andre opplysninger: 

Klassifisering av blandingen ble fastsatt av produsenten basert på kunnskap om den fulle sammensetningen.  
 

 
AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 
 
12.1. Giftighet: 

Ikke la produktet eller dets rester komme i overflatevann eller jord.   
Ikke la produktet komme i avløp i ufortynnet eller ubehandlet form.  

12.2.  Persistens og nedbrytbarhet: 
Ingen data er tilgjengelige.   

12.3.  Bioakkumuleringsevne: 
 Ingen data er tilgjengelige.   
12.4.  Mobilitet i jord: 
 Ingen data er tilgjengelige.   
12.5.  Resultater av PBT- og vPvB-vurdering: 
 Ingen data er tilgjengelige.  
12.6.  Andre skadevirkninger: 

Ingen data er tilgjengelige.   
 

 
AVSNITT 13: INSTRUKSER VED DISPONERING 
 
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder: 

Deponering i henhold til lokale forskrifter.  
13.1.1. Informasjon angående avhending av produktet: 

Produktet og dets rester anses som farlig avfall.  
Eieren av avfallet er ansvarlig for håndtering av avfallet og for å overholde de relevante reglene. 
Liste over avfallskode:  
07 04 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 
*: farlig avfall 

13.1.2. Informasjon omavhending avemballasje: 
Avhend i henhold til gjeldende regelverk.  
Liste over avfallskode:  
15 01 01  emballasje av papir og papp 
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13.1.3. Fysiske / kjemiske egenskaper som kan påvirke alternativene til avfallsbehandling skal bli spesifisert: 
 Ingen data er tilgjengelige. 
13.1.4. Kloakkdisponering: 
 Ingen data er tilgjengelige. 
13.1.5. Spesielle forholdsregler for enhver anbefalt avfallsbehandling: 
 Ingen data er tilgjengelige. 
 
 
AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER 

 
14.1.  FN-nummer: 
 UN 1170 
14.2. FN-forsendelsesnavn: 
 ETANOLLØSNING (ETYLALKOHOLLØSNING)  
14.3.  Transportfareklasse: 
 3 
14.4.  Emballasjegruppe: 
 II 
14.5.  Miljøfarer: 

Ingen relevant informasjon tilgjengelig.  
14.6.  Særlige forsiktighetsregler ved bruk: 
 Ingen relevant informasjon tilgjengelig.  
14.7.  Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL og IBC-regelverket: 
 Ikke aktuelt. 
 
 
AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK 
 
15.1.  Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen:  

 
FORORDNING (EF) nr. 1907/2006 FRA EURPA-PARLAMENTET OG RÅDET av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, 
autorisasjon og restriksjon av kjemikalier (REACH), opprettelse av et europeisk kjemikalieråd, endring av direktiv 1999/45/EC og 
opphevelse av rådsforordning (EEC) No 793/93 og kommisjonsforordning (EC) No 1488/94 i tillegg til rådsdirektiv 76/769/EEC og 
kommisjonsdirektivene 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC og 2000/21/EC 

 
EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og 
emballering av stoffer og stoffblandinger og om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om endring av 
forordning (EF) nr. 1907/2006 
  
KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 2015/830 av 28. mai 2015 om ending av forskrift (EC) No 1907/2006 av Europa-
parlamentet og rådet om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH) 
 
EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 528/2012 av 22. mai 2012   om tilgjengeliggjøring på markedet og 
bruk av biocidprodukter  

 
15.2.  Vurdering av kjemikaliesikkerhet: ingen informasjon.  
 
 
AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER 

 
Endringer i forhold forrige utgave av sikkerhetsdatabladet: ingen informasjon. 
 
Litteraturreferanser / datakilder:  
Sikkerhetsdatablad utstedt av produsenten (12. 06. 2019, versjon 2/EN). 
informasjon fra produsenten.  
 
Metoder som brukes ved klassifisering, i henhold til forordning 1272/2008/EF:  

Klassifisering Metode: 
Brannfarlige væsker, kategori 2 – H225 Basert på testmetoder (testdata) 

 
 Relevante H-setninger (nummer og fullstendig tekst) fra seksjon 2 og 3: 

H225 – Meget brannfarlig væske og damp. 
H319 – Gir alvorlig øyeirritasjon. 
H332 – Helseskader ved innånding. 
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H335 – Kan forårsake irritasjon av luftveiene. 
H336 – Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 

 
Treningsinstruksjoner: ingen data tilgjengelige. 

 
Full tekst til forkortelser i sikkerhetsdatabladet: 
ADN: Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannvei. 
ADR: Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei. 
ATE:  Akutt toksisitets estimat. 
AOX: Absorberbare organiske halogenider. 
BCF:  Biokonsentrasjonsfaktor. 
BOD: Biologisk oksygenforbruk. 
CAS-nummer: Chemical Abstract Service-nummer. 
CLP: Forordning (EF) nr 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger. 
CMR: Kreftfremkallende, mutagene, reproduksjonstoksiske effekter.  
COD: Kjemisk oksygenforbruk.  
CSA: Vurdering av kjemikaliesikkerhet.   
CSR: Kjemisk sikkerhetsrapport.   
DNEL: Avledede nivåer uten virkning. 
ECHA: Europeisk kjemikaliebyrå. 
EC: Det europeiske fellesskap.   
EC-Nummer: EINECS og ELINCS numre (se også EINECS og ELINCS). 
EEC: Det europeiske økonomiske fellesskap. 
EEA: Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EU + Island, Liechtenstein og Norge) (EØS).  
EINECS: Europeisk register for eksisterende, kommersielle kjemiske stoffer. 
ELINCS: Europeisk liste over varslede, kjemiske stoffer. 
EN: Europeisk norm.   
EU: Europeiske Union.  
EWC: Den europeiske avfallslisten (erstattet av LoW – se nedenfor). 
GHS: Globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier. 
IATA: Den internasjonale flytransportorganisasjonen. 
ICAO-TI: Tekniske instruksjoner for trygg transport av farlige gods i luften. 
IMDG: Internasjonal forskrift for transport av farlig godt til sjøs. 
IMSBC: Internationale maritime faste bulklaster. 
IUCLID: Internasjonal ensartet kjemisk informasjonsdatabase. 
IUPAC: Internasjonalt forbund for ren og anvendt kjemi. 
Kow: Partisjonskoeffisient n-oktanol - vann. 
LC50: Dødelig konsentrasjon resulterer i 50% dødelighet. 
LD50: Dødelig dose resulterer i 50% dødelighet (median dødelig dose).  
LoW: Liste over avfallsprodukter. 
LOEC: Laveste observert effektkonsentrasjon. 
LOEL: Laveste observert effektnivå. 
NOEC: Ingen observert effektkonsentrasjon. 
NOEL: Ingen observert effektnivå. 
NOAEC: Ingen observert bivirkningskonsentrasjon. 
NOAEL: Ingen observert bivirkningsnivå. 
OECD: Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling. 
OSHA: Arbeids- og helsedirektoratet. 
PBT: Persistent, bioakkumulerende giftig stoff. 
PNEC: Beregnet konsentrasjon uten virkning. 
QSAR: Kvantitativ strukturaktivitetsforhold. 
REACH: Forordning no 1907/2006/EF om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier.  
RID: Forskrift om internasjonal transport av farlig gods med jernbane. 
SCBA: Selvforsynt pusteapparat. 
SDS: Sikkerhetsdatablad.  
STOT: Spesifikk målorgantoksisitet.  
SVHC: Stoffer med gir stor grunn til bekymring. 
UN: Forente nasjoner (FN).   
UVCB: Kjemiske stoffer av ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter og biologiske materialer. 
VOC: Flyktige organiske forbindelser. 
vPvB: veldig persistente og veldig bioakkumulerende. 
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Dette sikkerhetsdatabladetble utferdiget på bakgrunn av informasjon gitt av produsenten/leverandøren og er i samsvar med 
gjeldende forskrifter.  
Informasjonen, dataen og anbefalingene heri er gitt i god tro, fått fra pålitelige kilder og antas å være sann og nøyaktig den 
dagen de ble utstedt; dog blir ingen representasjon gjort med hensyn til helheten av informasjonen.  
Sikkerhetsdatabladet skal kun bli brukt som en rettledning for håndtering av produktet og under håndtering og bruk av 
produktet kan andre hensyn oppstå eller kreves.  
Brukere blir advart om å fastsette egnetheten og anvendbarheten til informasjonen ovenfor til deres bestemte omstendigheter 
og formål og påta seg all risiko forbundet med bruken av dette produktet.  
Det er ansvaret til brukeren å fullstendig overholde lokale, nasjonale og internasjonale forskrifter angående bruken av dette 
produktet.          
 
 

 
 

Sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet av:  
MSDS-Europe  
Internasjonal gren av ToxInfo Kft. 
 
Profesjonell hjelp til forklaring av 
sikkerhetsdatabladet: 
+36 70 335 8480; info@msds-europe.com 
 

  
 

 


