
 
 SIKKERHETSDATABLAD

Steinfix 10

 

 

Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket
Utgitt dato 10.12.2013

1.1. Produktidentifikasjon
Kjemikaliets navn Steinfix 10
Artikkelnr. 55750

1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det 
frarådes mot
Kjemikaliets bruksområde Flekkfjerningsmiddel for mineraloljer, tjære, asfalt etc.
Relevant identifiserte bruksområder SU3 Industriel bruker. Sluttbruk av stoffer som sådan eller preparater ved 

industrianlegg
SU22 Profesjonelle bruker Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning, 
underholdning, tjenester, håndverkere)
PC35 Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte 
produkter)
PROC11 Ikke-industriell sprøyting
ERC8A Utbredt innendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer
ERC8D Utbredt utendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer

Bruk det frarådes mot Ingen spesifikk bruk som frarådes er identifisert.

1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
 
Firmanavn Ellingard Collection AS
Postadresse Østre Aker vei 103
Postnr. 0596
Poststed Oslo
Land Norway
Telefon +47 22 15 55 50
Telefaks +47 22 15 55 55
E-post hc@ellingard.no
Hjemmeside http://www.ellingardcollection.no

1.4. Nødtelefon
Nødtelefon Giftinformasjonen, døgnåpen telefon:22 59 13 00

 

Seksjon 2: Fareidentifikasjon
2.1. Klassifisering av stoff eller blanding
Stoffets/blandingens farlige 
egenskaper

Produktet er ikke klassifisert. Ikke ansett som helse- eller miljøfarlig iht. 
gjeldende regelverk. For ytterligere informasjon, se punkt 11.

2.2. Etikettinformasjon
2.3 Andre farer
Helseeffekt I høye konsentrasjoner virker damper og sprøytetåke sløvende og kan 

forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme. Kan virke lett irriterende 
på hud og øyne. Se punkt 11 for ytteligere informasjon om helsefare.

Miljøeffekt Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.
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Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer
3.2. Blandinger
Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Propan-2-ol CAS-nr.: 67-63-0

EC-nr.: 200-661-7
Indeksnr.: 603-117-00-0
Synonymer: 2-Propanol

F; R11
Xi; R36
R67
Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

5 - 15 %

Etanol CAS-nr.: 64-17-5
EC-nr.: 200-578-6
Indeksnr.: 603-002-00-5
Synonymer: Etanol

F; R11
Flam. Liq. 2; H225

15 - 30 %

Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = 
European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; 
Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må 
oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, 
mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol%

FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = 
Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = 
Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig.

Komponentkommentarer -
<5%: anjon tensid .
Hele teksten for alle R-setninger og faresetninger er vist i pkt. 16.

 

Seksjon 4: Førstehjelpstiltak
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelt Flytt den skadde fra forurensningskilden.
Innånding Frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt Skyll med vann. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.
Øyekontakt Skyll straks med vann i flere minutter. Påse at eventuelle kontaktlinser er 

fjernet fra øyet før skylling. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.
Svelging Skyll munnen grundig og gi rikelige mengder melk eller vann forutsatt at den 

skadde ikke er bevisstløs. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Anbefalt personlig verneutstyr for 
førstehjelpspersonell

Bruk nødvendig verneutstyr. Hvis du ønsker mer informasjon om personlig 
beskyttelse, kan du se punkt 8.

4.2. Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket
Akutte symptomer og virkninger Beskrevet i avsnitt 2.2 og 2.3.
Forsinkede symptomer og virkninger Ingen kjente langtidseffekter.

4.3. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er 
nødvendig
Annen informasjon Ved bevisstløshet: Tilkall straks lege/ambulanse. Vis dette Sikkerhetsdatabladet.
 

Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning
5.1. Brannslukningsmidler
Passende brannslukningsmidler Ved brannslukking benyttes alkoholresistent skum, karbondioksid, pulver eller 

vanntåke.

5.2. Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre
Brann- og eksplosjonsfarer Ved oppvarming avgis brennbare damper. Damper kan danne eksplosive 

blandinger med luft.

5.3. Anvisninger for brannmannskaper
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Personlig verneutstyr Bruk nødvendig verneutstyr. Hvis du ønsker mer informasjon om personlig 
beskyttelse, kan du se punkt 8.

Brannslukningsmetoder Det henvises til firmaets retningslinjer ved brann. Informer ansvarlige 
myndigheter ved risiko for vannforurensing. Unngå innånding av branngasser.

 

Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp
6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Unngå innånding av damper og aerosoler og kontakt med hud og øyne. Bruk 
nødvendig verneutstyr. Hvis du ønsker mer informasjon om personlig 
beskyttelse, kan du se punkt 8. Ved søl: Vær oppmerksom på glatte gulv og 
overflater.

6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Unngå utslipp i jord og vannløp. Ved større utslipp til vannmiljø informeres 
lokale myndigheter.

6.3. Metoder for opprydding og rengjøring
Metoder for opprydding og 
rengjøring

Søl suges opp med ikke-brennbart absorberende materiale. Søl demmes og 
suges opp med sand, jord eller annet ikke-brennbart materiale. Skyll tilsølt 
område med store mengder vann.

6.4. Referanse til andre seksjoner
Andre anvisninger Se avsnitt 8 og avsnitt 13.
 

Seksjon 7: Håndtering og lagring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Håndtering Ingen spesielle forholdsregler for håndtering angitt.

7.2. Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter
Oppbevaring Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et godt ventilert sted.

Betingelser for sikker oppbevaring
Lagringstemperatur Verdi: -10-35 °C
Lagringsstabilitet Holdbarhet: 36 måneder.

7.3 Spesifikk bruk
Spesielle bruksområder Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2.
 

Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
8.1. Kontrollparametere
Administrative normer
Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
Propan-2-ol CAS-nr.: 67-63-0

EC-nr.: 200-661-7
Indeksnr.: 603-117-00-0
Synonymer: 2-Propanol

8 t.: 100 ppm
8 t.: 245 mg/m3

2011

Etanol CAS-nr.: 64-17-5
EC-nr.: 200-578-6
Indeksnr.: 603-002-00-5
Synonymer: Etanol

8 t.: 500 ppm
8 t.: 950 mg/m3

2011

DNEL / PNEC
Oppsummering av risikostyringstiltak,
 mennesker

Data mangler.

Oppsummering av risikostyringstiltak,
 miljø

Data mangler.

8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen
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Anbefalte overvåkingsprosedyrer Ikke kjent.
Begrensning av eksponering på 
arbeidsplassen

Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid 
med leverandøren av personlig verneutstyr.

Åndedrettsvern
Åndedrettsvern Under normale bruksforhold er åndedrettsbeskyttelse ikke nødvendig. Ved 

utilstrekkelig ventilasjon eller når produktet varmes opp, må det brukes egnet 
åndedrettsvern med gassfilter (type A2).

Håndvern
Håndvern Bruk av hansker kreves ikke under normale forhold.

Øye- / ansiktsvern
Øyevern Ved vanlig bruk er ikke øyevern påkrevd.

Hudvern
Annet hudvern enn håndvern Ingen spesielle forholdsregler.

Termisk fare
Termisk fare Se delen 5.

Passende miljømessig eksponeringskontroll
Begrensning av miljøeksponering Se delen 6.
 

Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform Væske
Farge Fargeløs til lysegul
Lukt Alkohollukt
pH (handelsvare) Verdi: ~ 8,0
Flammepunkt Verdi: 64 °C
Bulktetthet Verdi: ~ 1,00 kg/l.
Løselighetsbeskrivelse Blandbar med vann

9.2 Annen informasjon
Andre fysiske og kjemiske egenskaper
Kommentarer Data ikke registrert.
 

Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Reaktivitet Det er ingen kjent reaktivitetsrisiko forbundet med dette produktet.

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner
Risiko for farlige reaksjoner Ingen opplysninger.

10.4. Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder.

10.5. Materialer som skal unngås
Materialer som skal unngås Unngå varme.

10.6 Farlige spaltningsprodukter
Farlige spaltningsprodukter Ved brann kan det dannes giftige gasser (CO, CO2, NOx).
 

Seksjon 11: Toksikologisk informasjon
11.1 Informasjon om toksikologiske effekter
Toksikologisk informasjon
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Andre toksikologiske data Det har ikke vært toksikologiske tester på produktet.

Toksikologiske data fra komponenter 
Komponent Ingen data tilgjengelig for ingrediensen(e).
LD50 oral Verdi: - -

Forsøksdyreart: -
Varighet: -
Kommentarer: -

Øvrige helsefareopplysninger
Generelt Ingen opplysninger om helsefare ved eksponering.

Potensielle akutte effekter
Innånding Aerosoler irriterer luftveiene og kan forårsake hoste og åndedrettsbesvær. I 

høye konsentrasjoner virker damper sløvende og kan forårsake hodepine, 
tretthet, svimmelhet og kvalme.

Hudkontakt Ved normal bruk forventes ingen hudirritasjon.
Øyekontakt Direkte kontakt kan medføre irritasjon.
Svelging Inntak kan forårsake irritasjon av mage- og tarmsystemet, brekninger og 

diaré.

Symptomer på eksponering
Symptomer på overeksponering Svimmelhet.
 

Seksjon 12: Miljøopplysninger
12.1. Toksisitet
Økotoksisitet Produktet forventes ikke å medføre risiko for skadevirkninger i miljøet.
Akvatisk, kommentarer Data ikke registrert.

Toksikologiske data fra komponenter 
Komponent Ingen data tilgjengelig for ingrediensen(e).
Akvatisk, kommentarer -

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Persistens og nedbrytbarhet Produktet forventes å være bionedbrytbart.

12.3. Bioakkumulasjonspotensial
Bioakkumulasjonspotensial Produktet inneholder ikke stoffer som betraktes som bioakkumulerbare.

12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet Ikke ansett som miljøfarlig. Produktet er blandbart med vann. Kan spres i 

vannsystemer.

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
PBT vurderingsresultat Klassifiseres ikke som PBT / vPvB i henhold til någjeldende EU-kriterier.

12.6. Andre skadevirkninger
Miljøopplysninger, konklusjon Dette produkt skal ikke klassifiseres for miljøskadelige egenskaper.
 

Seksjon 13: Fjerning av avfall
13.1. Metoder for avfallsbehandling
Egnede metoder til fjerning av 
kjemikaliet

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Produktet er klassifisert som farlig 
avfall

Ja

Emballasjen er klassifisert som farlig 
avfall

Ja

Avfallskode EAL EAL: 0706 avfall fra PBDB av fettstoffer, smøremidler, såpe, 
rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og kosmetikk

Annen informasjon Ved håndtering av avfall må det tas hensyn til de sikkerhetsregler som gjelder 
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for håndtering av produktet. EAL-kode gjelder for rester av produktet i ren 
form.

 

Seksjon 14: Transportinformasjon
14.1. UN-nummer
Kommentar Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig 

gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.2. UN varenavn
Kommentar Ikke relevant.

14.3. Transport fareklasse
Kommentar Ikke relevant.

14.4. Emballasjegruppe
Kommentar Ikke relevant.

14.5. Miljøfarer
Kommentar Ikke relevant.

14.6. Spesielle forholdsregler for bruker
Spesielle forholdsregler Ikke relevant.

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden
Andre relevante opplysninger
Andre relevante opplysninger Ikke relevant.
 

Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter
15.1. Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og 
miljø
EU-direktiv Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om 

vaske- og rengjøringsmidler.
Preparatdirektivet 1999/45/EF.
Stoffdirektivet 67/548/EØF.

Annen merkeinformasjon Kun til yrkesmessig bruk.
Lover og forskrifter Forskrift om arbeid av barn og ungdom, 30.04.1998 nr. 551, med endringer.

Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 
2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier 
(REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur og om endring 
av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 
og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF 
og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, 
med endringer.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 
nr. 930, med endringer.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering av kjemikaliesikkerhet er 
gjennomført

Nei

 

Seksjon 16: Andre opplysninger
Liste over relevante R-setninger (i 
seksjon 2 og 3).

R11 Meget brannfarlig.
R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet
R36 Irriterer øynene.

Liste over relevante H-setninger (i 
seksjon 2 og 3).

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
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Råd om særlig opplæring Det kreves ingen spesiell opplæring, men brukeren må være bekjent med 
dette Sikkerhetsdatablad.

Opplysninger som er nye, slettet 
eller revidert

Alle punkter i sikkerhetsdatabladet er oppdatert.

Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Ellingard Collection AS
Utarbeidet av MP
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