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1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/PREPARATET OG SELSKAPET/VIRKSOMHETEN 
1.1. Identifikasjon av stoffet eller blandingen 

1.1.1. Handelsnavn:   Axxatec 80C 

1.1.2. Andre betegnelser:  

1.2. Bruk av stoffet og frarådet bruk: 

1.2.1. Bruk av stoffet: Korrosjonsbeskyttelse for stål og jernmetaller 

1.3. Identifikasjon av selskap 

 

Produsent   Northern Technologies Int. Sorp 

4201 Woodland Road 

55014 Circle Pines 

Tlf. +1 763 225 6600 

Ansvarlig for datablad: johan.granath(at)zerust.se 

 

Norsk distributør: Reàl Marine A/S 

Postadresse  Skvadronveien 27, 4050 Sola 

Telefon  51 94 47 00 

Nødnummer:  Norge 51 94 47 00  UK 0870 600 6266 

 

 

2. FAREIDENTIFIKASJON  
2.1. Klassifisering av stoffet/stoffblandingen 

Klassifisering i henhold til EU 1272/2008(CLP) 

Eye irrit. 2  H319 

Aquatic Chronic H412 

 

Klassifisering i henhold til 67/548/EEG eller 1999/45/EG 

Xj; R6 

R52/53 

 

Skadelige fysikalsk-kjemiske effekter og helse- og miljøeffekter 

 

Farlig ved fortæring. Forårsaker alvorlig øyeirritasjon 

 

2.2. Merking  

Kjennetegn i henhold til (EG) Nr. 1272/2008(CLP) 

 

Piktogram for farer.  

 
Signalord:  Advarsel 

 

Farehenvisninger: 

  

H319  Forårsaker alvorlig øyeirritasjon 

H412  Skadelige langtidsefferkter på vannorganismer 

 

Sikkerhetshenvisninger: 

P264  Vask huden grundig etter bruk 

P273  Unngå utslipp til miljøet 

P280  Bruk øyebeskyttelse, verneklær og vernehansker 

P305 P351 P338 Vid kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.  

  Ta ut evt kontaktlinser hvis det går lett. Fortsett skyllingen. 

P337 P313  Ved fortsettende pyeirritasjon; oppsøk lege 
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P501  Innholdet og beholderen leveres som spesialavfall 

 

2.3 Andre farer 

Kan forårsake hudirritasjon. Kan forårsake uirritasjon i luftveiene. 

 

 

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNING OM BESTANDDELER 
3.1. Ikke aktuell 

3.2. Stoffblandinger  

Navn Produktbeskrivelse % Klassifisering etter 

67/548/EEC 

Triisopropanolamine (CasNr) 122-20-3 

(ECNr.) 204-528-4 

(IndexNr.) 603-097-00-3 

35 Xj; R36 

R52/53 

AQUA (CasNr) 7732-18-5 

(ECNr.) 231-791-2 

14,75  

 

Navn Produktbeskrivelse % Klassifisering etter 

(EG)1272/2008(CLP) 

Triisopropanolamine (CasNr) 122-20-3 

(ECNr.) 204-528-4 

(IndexNr.) 603-097-00-3 

35 Eye irrit. 2 H319 

Aquatic Chronic H412 

 

AQUA (CasNr) 7732-18-5 

(ECNr.) 231-791-2 

14,75  

 

 

Produktret inneholder ingen farlige bestanddeler i konsentrasjoner over grenseverdi i EU direktivet 67/548/EEC 

 

4. FØRSTEHJELPSTILTAK 
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 

Generelt:  Ta av kontaminerte klær. Husk å beskytte deg selv. Unngå direktekontakt 

med produktet. 

Innåndning: Flytt personen til frisk luft. Hold pasienten varm og i ro. Ved uregelmessig 

åndedrett; gi kunstig åndedrettshjelp. Oppsøk lege umiddelbart. 

Hudkontakt: Ta av kontaminerte klær. Vask huden med mye vann og såpe. (minst 15 

min. Oppsøk lege om irritasjon oppstår. 

Øyenkontakt: Syll umiddelbart øynene. Skyll møye og med vidåpne øyne (minst 15 

minutter) Ta ut evt kontaktlinser hvis det går lett. Fortsett å skylle. Oppsøk 

lege umiddelbart 

Fortæring: Skyll munnen ut med vann, IKKE fremkall brekning, Oppsøk lege 

umiddelbart 

4.2. De viktigste symptomene 

Symptom/skader Allerede eksisterende øye- og luftveissykdommer kan forverres ved 

eksponering, Symptomene kan omfatte ørhet, hodeverk, uvelhet og 

konsentrasjonsvansker. Kan forårsake betennelser ved direkte, langvarig 

eller gjentatt kontakt med hud eller slimhinner 

Symptom etter innånding Kan lede til irritasjon i luftveiene og i andre slimhinner 

Symptom etter hudkontakt Kan forårsake hudirritasjon 

Symptom etter øyenkontakt Kan forårsake øyeirritasjon 

Symptom etter fortæring Farlig ved fortæring. Kan være dødelig ved fortæring om produktet 

kommer ned i luftveiene. 

  

4.3. Umiddelbar medisinsk behandling og særskilt behandling som eventuelt kreves: 

 

Symptomatisk behandling, 
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5. BRANNSLOKKINGSTILTAK 
5.1. Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler: Tørt kjemisk pulver, alkoholresistent skum, CO2, vanntåke 

Slukningsmidler som må unngås: Ikke aktuelt 

5.2. Spesielle farer:    

Brannrisiko  Farlige gasser ved forbrenning: CO, Co2. Nox, Svoveloksider 

Reaktivitet  Ingen under normale forhold 

 

5.3. Råd til brannmenn 

Forsiktighetstiltak  Bruk egnet media for å omringe brannen 

Slokkeinstruksjoner Kjøl ned beholdere som eksponeres for varme med vanntåke. 

Brannslukning skal skje fra sikker avstand. 

Spesielt brannbekjempelsesutstyr: Bruk anbefalt verneutstyr. Ved brann; brukpusteutstyr som er uavhengig 

av omgivelsesluft 

Annen informasjon  Brannrester og forurenset slokkevann føres vekk iht lokale forskrifter 

 

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 
6.1. Personlige forsiktighetsregler:  

Generelle tiltak Bruk egnede verneklær og vernebriller eller ansiksvern. Evakuèr personale 

til trygt sted. Spill kan innebære sklirisiko. Fjern alle antenningskilder om 

det kan gjøres på en trygg måte. Unnvik å puste inn damp/røyk/gass eller 

spray. Stopp lekkasjen om det kan gjøres på en trygg måte. 

 

6.1.1. For annet personell enn redningspersonell 

Råd ved krise Bruk egnede verneklær, støvler, vernehansker ogvernebriller eller 

ansiktsvern. 

Planlegging for krise Unngå all kontakt med hud og øyne og puste ikke inn damp eller gass 

 

6.1.2. For redningspersonell 

Verneutstyr: Bruk egnede verneklær, støvler, vernehansker ogvernebriller eller 

ansiktsvern. 

Planlegging for krise Unngå all kontakt med hud og øyne og puste ikke inn damp eller gass 

 

6.2. Miljøverntiltak 

Unngå at middelet kommer i kontakt med avløp eller kommunalt ledningsnett 

 

6.3. Metoder og material for oppsamling og sanering 

For begrensning: Unngå at middelet kommer i kontakt med avløp eller kommunalt 

ledningsnett  

Rengjøringsmetoder: Stopp lekkasjen om det kan gjøres på en trygg måte. Tas opp med 

væskebindnde material (Sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder) La 

spilt materiale størkne ogskrap opp med spade i en egnet beholder for 

gjenvinning. Området ventioleres. Håndter avfallet på en forsvarlig måte i 

henhold til lokale/nasjonale regler. 

 

7. HÅNDTERING OG LAGRING 
7.1. Forholdsregler ved bruk 

Henvisninger for sikker håndtering Sørg for god ventilasjon. Unngå kontakt med huden. Bruk anbefalt 

verneutstyr. Håndter iht industripraksis og sikkerhetsbestemmelser. 

Tiltak vedr hygiene Håndter iht industripraksis og sikkerhetsbestemmelser. Unngå kontakt 

med huden og øynene. Spis ikke, drikk ikke og røyk ikke når du bruker 

produktet. Vask hendene grundig. Ta vekk alle forurensede klær og sko. 

Forurensede klær må vaskes før bruk. Spill kan gjøre golvet glatt. 

7.2. Krav til lagerrom 

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Vanlige klimaforhold. Unngå antenningskilder, oksyderingsmidler, syrer 

 

8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG BESKYTTELSE 
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8.1. Grenseverdier for eksponering 

8.2. Eksponeringskontroll 

Generelle henvisninger: Sørg for god ventilasjon. Øyenskyller for ulykker og nøddusjer bør finnes 

i umiddelbar nærhet av hver potensiell eksponering.Vask hendene etter 

kontakt 

Åndedrettsvern  Bruk åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon 

Håndbeskyttelse:  Bruk hansker som beskytter mot kjemikalier. PVC. Neopren 

Øyebeskyttelse:  Bruk tettsluttende vernebriller.  

Hud og kroppsbeskyttelse:  Bruk kjemibeskyttelsesdrakt. Vask hendene etter håndtering. 

 

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 
9.1. Grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 

Form   Væske  

Farge   Brun 

Lukt   Ingen tilgjengelige data 

9.2. Andre opplysninger 

Smeltepunkt   Ingen tilgjengelige data 

Flammepunkt  >100°C 

Antennelighet  Ingen tilgjengelige data 

Antennelsestemperatur  Ingen tilgjengelige data  

Brannegenskaper  Ingen tilgjengelige data 

Eksplosjonsrisiko  Ingen tilgjengelige data  

Damptrykk   Ingen tilgjengelige data  

Densitet   1g/cm
3
 

Holdfasthet   Ingen tilgjengelige data 

Løsbarhet   Vannløselig 

pH-verdi   <9 

 

10. STABILITET OG REAKTIVITET 
10.1. Reaktivitet  Ingen spesielle opplysninger 

10.2. Kjemisk stabilitet  Stabil ved vanlig bruk og lagring 

10.3. Muligheter for farlig reaksjon Ingen spesielle opplysninger 

10.4. Forhold som skal unngås  Unngå varme, åpen ild, gnist  

10.5. Materialer som skal unngås Sterke oksydasjonsmidler. Syrer 

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter Nox-gasser, organiske  og Co2/CO 

 

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER 
11.1. Informasjon om toksik. virkning  

11.2.  

Triisopropanolamine  

LD50 hud kanin >5000 mg/kg 

 

 

Hudirritasjon Ikke klassifisert (Opplysningene er utilstrekkelige for klassifisering. Ikke tested blanding. 

Utsagnet er utledet fre enkeltkomponentene) 

Alvorlig øyenskade Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. (Ikke tested blanding. Utsagnet er utledet fre 

enkeltkomponentene) 

Luftvei/hudsensibilisering Ikke klassifisert (Opplysningene er utilstrekkelige for klassifisering. Ikke tested blanding. 

Utsagnet er utledet fre enkeltkomponentene) 

Mutagenitet i kjønnsceller Ikke klassifisert (Opplysningene er utilstrekkelige for klassifisering. Ikke tested blanding. 

Utsagnet er utledet fre enkeltkomponentene) 

Cancerogenitet Ikke klassifisert (Opplysningene er utilstrekkelige for klassifisering. Ikke tested blanding. 

Utsagnet er utledet fre enkeltkomponentene) 

Reproduksjonstoksisitet Ikke klassifisert (Opplysningene er utilstrekkelige for klassifisering. Ikke tested blanding. 

Utsagnet er utledet fre enkeltkomponentene) 

Spesifik organtoksisitet Ikke klassifisert (Opplysningene er utilstrekkelige for klassifisering. Ikke tested blanding. 

Utsagnet er utledet fre enkeltkomponentene) 
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12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 
12.1. Giftighet    

Almenn økologi Produktet har ikke vært testet mhp miljøpåvirkning. Unngå utslipp. 

 

Triisopropanolamine  

EC50 Daphnia >500 mg/l 48 timer 

ErC50 (alger) 710 mg/l 72 timer 

 

12.2. Persistens og Nedbrytbarhet Ingen tilgjengelige data  

12.3. Bioakkumulering  Ingen tilgjengelige data 

12.4. Mobilitet i jord  Ingen tilgjengelige data 

12.5. Resultat av PBT og PvB-bedømming. Ingen tilgjengelige data 

12.6. Andre skadelige effekter Ingen tilgjengelige data 

 

13. INSTRUKSER VED DISPONERING 
13.1. Anbefalt avfallshåndtering Deponer som spesialavfall iht forskrifter 

   

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER 
UN-Nummer  Ikke farlig gods 

Offisiell transportbenevning Ingen egnet 

Fareklasse   Ingen egnet 

Forpakningsgruppe Ingen egnet 

Miljøfare  Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig 

 

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER 
OSHA-HCS status: Dette materialet anses farlig i henhold til kriteriene i USA OSHA (29 CFR 1910.1200) 

16. ANDRE OPPLYSNINGER 
 

Informasjonen og anbefalingene i dette dokumentet er i følge Northern Technologis’ kunnskapog tro korrekt og 

utfyllende på det tidspunktet dokumentet ble lagd. Ingen uttrykkelig eller antydet garanti er gitt. Garantien som er gitt 

gjelder kun leveransen av produktet. Vi oppfordrer mottakere av databladet å undersøke det nøye og rådføre seg med 

de eksperter som er nødvendig for å forstå informasjonen i databladet og de mulige farene som er tilknyttet produktet. 

Myndighetskrav kan være forskjellige fra sted til sted. Kjøperen eller brukeren er ansvarlig for å bruke produktet på et 

ansvarlig vis og for å oppfylle alle internasjonelle, lokale og statlige forskrifter.  

 

 


