
Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

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

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Produsent

Distributør

SIKKERHETSDATABLAD

Maston - SILIKON SPRAY 400ML

24.04.2018

22.04.2019

Maston – SILIKON SPRAY 400ML

3130001

Skjæreolje.

Ikke bland produktet med andre kjemikalier uten å ha konferert med produsenten.

Maston Oy

Teollisuustie 10

FI 02880

Veikko

Finland

+358 20 7188 580

+358 20 7188 599

maston@maston.fi

www.maston.fi

Csvoss Brands AS

Alnabruveien 9G

0668

Oslo

Utgitt dato

Revisjonsdato

Kjemikaliets navn

Artikkelnr.

Kjemikaliets bruksområde

Bruk det frarådes mot

Firmanavn

Besøksadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

Telefaks

E-post

Hjemmeside

Firmanavn

Postadresse

Postnr.

Poststed

Maston - SILIKON SPRAY 400ML - Versjon 2 Side 1 av 12

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 22.04.2019



1.4. Nødtelefonnummer

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

Norge

+47 22655440

+47 22655441

odd@csvoss.no

www.csvoss.no

Odd Borgen

Telefon: 22 59 13 00
Beskrivelse: Giftinformasjonen

Telefon: 110
Beskrivelse: Brannvesenet

Telefon: 112
Beskrivelse: Politiet

Telefon: 113
Beskrivelse: Medisinsk nødhjelp

Døgnåpne tjenester

Aerosol 1; H222,H229

Se avsnitt 16 for full tekst av klassifisering (1272/2008/EC)

Farepiktogrammer (CLP)

Butan 30 -50 %, Propan 20 -30 %

Fare

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere
ved oppvarming.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P210 Holdes vekk fra varme / gnister /
åpen flamme / varme overflater. — Røyking forbudt. P211 Ikke spray mot åpen
flamme eller annen tennkilde. P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke
etter bruk. P260 Ikke innånd støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler.
P410+P412 Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50
°C / 122°F.

Land

Telefon

Telefaks

E-post

Hjemmeside

Kontaktperson

Nødtelefon

Identifikasjon, kommentarer

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Tilleggsinformasjon om
klassifisering

Sammensetning på
merkeetiketten

Varselord

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

Maston - SILIKON SPRAY 400ML - Versjon 2 Side 2 av 12

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 22.04.2019

mailto:odd@csvoss.no


2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

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

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Dette produktet er ikke selv og inneholder ikke en PBT eller vPvB.

Ingen andre farer er kjent.

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Noter
Butan CAS-nr.: 106-97-8

EC-nr.: 203-448-7
Indeksnr.: 601-004-01-8
REACH reg. nr.:
01-2119474691-32-xxxx

Flam. Gas 1; H220
Press. Gas (Comp.) ;
H280

30 -50 %

Propan CAS-nr.: 74-98-6
EC-nr.: 200-827-9
Indeksnr.: 601-003-00-5
REACH reg. nr.:
01-2119486944-21-xxxx

Flam. Gas 1; H220
Press. Gas (Comp.) ;
H280

20 -30 %

Poly (dimetylsiloksan) ,
viskositet 1000 cP (25ºC)

CAS-nr.: 63148-62-9
EC-nr.: 613-156-5

20 -30 %

Se avsnitt 16 for full tekst av klassifisering (1272/2008/EC)

Symptomene som følge av forgiftning kan fremstå først etter eksponering.
Oppsøk derfor medisinsk hjelp dersom du er i tvil om den direkte eksponeringen
for det kjemiske produktet eller ved vedvarende ubehag, og vis frem SDS for dette
produktet.

Dette produktet inneholder ikke substanser som klassifiseres som farlige ved
innånding, fjern likevel personen som er berørt av forgiftnings symptomer fra det
eksponerte området og tilfør frisk luft. Oppsøk medisinsk hjelp hvis symptomene
blir værre eller vedvarer.

I tilfelle kontakt er det anbefalt å vaske det gjeldende området grundig med vann
og en nøytral såpe. I tilfelle endringer i huden (stikking, rødming, utslett, blemmer,
...), oppsøk medisinsk råd og ta med dette sikkerhetsdatabladet.

Dette produktet inneholder ikke substanser som er klassifisert som farlige i
kontakt med øynene. Skyll øyet grundig i minst 15 minutter med lunkent vann og
sikre at den berørte personen ikke gnir seg i – eller lukker øynene.

I tilfelle fortæring skal man øyeblikkelig oppsøke medisinsk hjelp og vise SDS for
dette produktet.

I alle tilfeller av tvil, eller hvis symptomene vedvarer, kontakt lege.

PBT / vPvB

Andre farer

Komponentkommentarer

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Generelle symptomer og
virkninger

Maston - SILIKON SPRAY 400ML - Versjon 2 Side 3 av 12

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 22.04.2019



AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Under normale omstendigheter og formålsriktig bruk oppstår det ikke risiko eller
helseproblemer ved bruk av produktet. Ved tvil eller vedvarende symptomer –
Søk legehjelp.

Bruk polivalent pulverapparater (ABC pulver) hvis mulig, alternativt kan skum eller
karbondioksidapparater brukes (CO2).

DET ER ANBEFALT Å IKKE bruke vann fra kran som brannslukningsmiddel.

Ekstremt brannfarlig aerosol.

Som et resultat av forbrenning eller termisk nedbryting dannes det reaktive
biprodukter som kan bli svært giftige og kan dermed representere alvorlig
helsefare.

Vanlige tiltak for kjemiske branner.

Avhengig av brannens omfang kan det være nødvendig å bruke heldekkende
beskyttelsesklær og individuelt respirasjonsutstyr. Minimums nødfasiliteter og
utstyr skal være tilgjengelig (branntepper, bærbart førstehjelputstyr, ...) i samsvar
med direktiv 89/654/EC.

Opptre i samsvar med den interne beredskapsplanen og informasjonsskrivene
for tiltak etter en ulykke eller andre nødsituasjoner. Tilintetgjør alle
antennelseskilder. Kjøl ned oppbevaringsbeholderene og tanker for produkter
som er lett antennelige, eksplodere eller BLEVE som et resultat av høy
temperatur, i tilfelle brann. Unngå søl av produkter som brukes til
brannslukningen til vannholdige medium.

Isolere lekkasjer forutsatt at det ikke utsetter personer for ytterligere fare ved
utføring av denne oppgaven. Det må brukes personlig verneutstyr som
beskyttelse mot potensiell kontakt med det utsølte produktet. (Se del 8). Evakuer
området og steng ute personer uten verneutstyr.

Bruk verneutstyr som beskrevet i avsnitt 8.

Bruk verneutstyr som beskrevet i avsnitt 8.
Se også avsnitt 5 ved brann.

Ikke klassifisert som miljøfarlig. Produktet må holdes vekk fra overflatevann og
grunnvann.

Annen informasjon

Egnede slokkingsmidler

Uegnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Farlige forbrenningsprodukter

Brannslokkingsmetoder

Spesielt beskyttelsesutstyr for
brannmenn

Annen informasjon

Generelle tiltak

Verneutstyr

For innsatspersonell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Maston - SILIKON SPRAY 400ML - Versjon 2 Side 4 av 12

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 22.04.2019



6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Betingelser for sikker oppbevaring

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

Absorber utslippene ved bruk av sand eller inaktivt absorberende middel og flytt
det til et sikkert sted. Ikke bruk sagmugg eller annet lett antennelige
absorberende middel.

For videre behandling av avfall se avsnitt 13.

Overhold gjeldende lover om forhindring av industriell risiko. Hold beholderen
hermetisk forseglet. Kontrollere utslipp og rester ved å destruere dem med sikre
metoder (del 6). Unngå lekkasjer fra beholder. Oppretthold orden og renhet der
det brukes farlige produkter. Følg de vanlige forholdsregler ved håndtering av
kjemikalier. Bruk verneutstyr som angitt i avsnitt 8.

Produktet er ikke brennbart under normale oppbevaringsforhold, håndtering eller
bruk. Det er anbefalt å forflytte ved lav hastighet for og unngå at det genereres
elektrostatiske ladninger som kan påvirke brennbare produkter. Konsulter del 10
for informasjon om tilstander og materialer som skal unngås.

Det anbefales å ha absorberende materiale tilgjengelig i umiddelbar nærhet av
dette produktet (se punkt 6.3).

Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet. Vask hendene før arbeidspauser og ved
arbeidets slutt.

Unngå kilder til varme, stråling, statisk elektrisitet og kontakt med mat.

Maksimum lagringstid: 36 mnd.

Verdi: 5 -50 °C

Skjæreolje.

Komponentnavn Identifikasjon Grenseverdier Norm år
Butan CAS-nr.: 106-97-8 8 timers grenseverdi: 600

mg/m³
8 timers grenseverdi: 250

Norm år: 2017

Opprydding

Andre anvisninger

Håndtering

Tiltak for å hindre brann

Tiltak for å beskytte miljøet

Råd om generell yrkeshygiene

Forhold som skal unngås

Ytterligere informasjon om
lagringsforhold

Lagringstemperatur

Spesielle bruksområder
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8.2. Eksponeringskontroll

Forholdsregler for å hindre eksponering

Øye- / ansiktsvern

Håndvern

Hudvern

Åndedrettsvern

Passende miljømessig eksponeringskontroll

ppm
Kilde: Arbeids– og
sosialdepartementet

Propan CAS-nr.: 74-98-6 8 timers grenseverdi: 900
mg/m³
8 timers grenseverdi: 500
ppm
Kilde: Arbeids– og
sosialdepartementet

Norm år: 2017

Ingen data er tilgjengelig for selve produktet. Ingen grenseverdier er oppgitt i
Forskrift om endring i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og
kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske
faktorer (forskrift om tiltaks– og grenseverdier).

Varselsskilt

Sørg for tilgang til øyeskylleutstyr ved arbeidsplassen. Følg de vanlige
forholdsregler ved håndtering av kjemikalier. Bruk verneutstyr som oppgitt under.

Gjelder ikke.

Gjelder ikke.

Siden produktet er en blanding av forskjellige materialer, kan holdbarheten av
hanskematerialet ikke forhåndsberegnes og dette må bekreftes før bruk.

Gjelder ikke.

Bruk av verneutstyr vil være nødvendig hvis det dannes damp eller hvis de
profesjonelle eksponeringsgrensene overstiges.

Masketype: Halv-eller helmaske
Filterapparater, type: A/P2

I samsvar med lokale bestemmelser for beskyttelse av miljøet anbefales det å
unngå miljøutslipp av både produktet og dets beholder.

Annen informasjon om
grenseverdier

Egnede tekniske tiltak

Øyevern, kommentarer

Egnede hansker

Håndbeskyttelse, kommentar

Egnede verneklær

Åndedrettsvern nødvendig ved

Anbefalt åndedrettsvern

Miljømessig eksponeringskontroll,
kommentarer
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Eksponeringskontroll

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

9.2. Andre opplysninger

Fysikalske farer

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Det er ikke nødvendig med ytterligere sikkerhetstiltak.

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

Aerosol

Ikke tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Verdi: -1 °C
Kommentarer: Drivstoff

Verdi: -60 °C
Kommentarer: Drivstoff

Verdi: 359970 Pa
Temperatur: 20 °C

Verdi: 360 kPa
Temperatur: 50 °C

Verdi: 0,58
Temperatur: 20 °C

Verdi: 575 kg/m³
Temperatur: 20 °C

Verdi: 365 °C
Kommentarer: Drivstoff

Verdi: 424,98 g/l
Kommentarer: V.O.C. tetthet ved 20 ºC

Mottakertrykk: 359970 Pa (3,6 bar)
Nedre brennbarhetsgrense: 0,8 % volum
Øvre brennbarhetsgrense: 12 % volum

Dette sikkerhetsdatabladet inneholder kun informasjon som dekker sikkerhet og
erstatter ikke produktinformasjon eller produktspesifikasjon.

Eksponeringskontroll og personlig
verneutstyr, tilleggsinformasjon

Eksponeringskontroll,
kommentarer

Tilstandsform

Farge

Lukt

Kokepunkt / kokepunktintervall

Flammepunkt

Damptrykk

Relativ tetthet

Tetthet

Selvantennelsestemperatur

Innhold av VOC

Fysiske og kjemiske egenskaper

Kommentarer
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10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Øvrige helsefareopplysninger

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Ingen farlige reaksjoner er ventet hvis tekniske instruksjoner om oppbevaring av
kjemikalier følges.

Kjemisk stabil under oppbevarings-, håndterings– og bruksforhold.

Under de angitte betingelsene er farlige reaksjoner som fører til høye
temperaturer eller trykk ikke forventet.

Unngå åpne flammer, gnister, andre antennelseskilder og solpåvirkning. Unngå
direkte støt.

Unngå ammoniakk eller sterke baser. Unngå direkte støt. Unngå sterke syrer .

Avhengig av nedbrytingsforholdene kan komplekse blandinger av kjemiske
substanser slippes ut: karbondioksid (CO2), karbonmonoksid og andre organiske
forbindelser.

Butan

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LC50
Eksponeringsvei: Innånding (damp)
Varighet: 4 time(r)
Verdi: > 31 mg/l
Forsøksdyreart: Rotte

Type toksisitet: Akutt
Testet effekt: LC50
Eksponeringsvei: Innånding.
Varighet: 4 time(r)
Verdi: > 13023 ppm
Forsøksdyreart: Rotte

Gjentatt og langvarig eksponering for løsemidler kan gi varig skade på
sentralnervesystemet og indre organer som lever og nyrer.

Reaktivitet

Stabilitet

Risiko for farlige reaksjoner

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter

Komponent

Akutt giftighet

Generelt
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12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Butan

Verdi: 2,8
Kommentarer: log Pow

Verdi: 33

Propan

Verdi: 13

Verdi: 2,86
Kommentarer: log Pow

Butan

Verdi: 7,02 N/m
Temperatur: 25 °C

Propan

Verdi: 7,02 N/m
Temperatur: 25 °C

Butan

Verdi: 900
Kommentarer: Koc

Propan

Verdi: 460
Kommentarer: Koc

Dette produktet er ikke selv og inneholder ikke en PBT.

Dette produktet er ikke selv og inneholder ikke en vPvB.

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Økotoksisitet

Beskrivelse / vurdering av
persistens og nedbrytbarhet

Komponent

Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

Komponent

Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

Komponent

Overflatespenning

Komponent

Overflatespenning

Komponent

Adsorpsjonskoeffisient

Komponent

Adsorpsjonskoeffisient

PBT vurderingsresultat

vPvB vurderingsresultat

Andre skadevirkninger / annen
informasjon
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AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Destruer i samsvar med regelverk fra lokale myndigheter.

Avfallskode EAL: 160504 gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som
inneholder farlige stoffer
Klassifisert som farlig avfall: Ja

Avtal avfallsdisponering med kommuneing./miljøsjef/Miljødirektoratet. Konf.
forskriftene vedrørende avfallsgruppe. Se avfallsforskriften av 02.02.09.

Som under 15 01 (2014/955/EU) av i regelverket og i tilfelle beholderen har vært i
direkte kontakt med produktet, vil den behandles på samme måte som det
aktuelle produktet. Ellers vil det bli behandlet som ikke-risikoavfall. Vi anbefaler
ikke fjerning gjennom avløpssystemet.

Ja

1950

1950

1950

AEROSOLS

AEROSOLBEHOLDERE

AEROSOLS

AEROSOLS, FLAMMABLE

2.1

5F

2.1

2.1

Ikke aktuelt.

Se avsnitt 12.

Se avsnitt 10/11.

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Avfallskode EAL

Nasjonal avfallsgruppe

Annen informasjon

Farlig gods

ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO/IATA

Varenavn, Engelsk ADR/RID/ADN

ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO/IATA

ADR/RID/ADN

Klassifiseringskode ADR/RID/
ADN

IMDG

ICAO/IATA

Kommentarer

Kommentarer

Spesielle forholdsregler
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14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Andre relevante opplysninger

ADR/RID Annen informasjon

IMDG Annen informasjon

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet
eller stoffblandingen

AEROSOLS, FLAMMABLE

2.1

2.1

2.1

Se transportuhellskort/skriftelige instruksjoner (www.DSB.no).

D

1L

2

F-D, S-U

VOC vekt %: 73,91

Regelverkoversikt 2019:
Europaparlaments– og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,
vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).
Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments– og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,
vurdering,
godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).
Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 Forskrift om
klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger
(CLP-forskriften). Sist endret 24.09.2018.
Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i
arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer.
Sist endret ved forskrift 20. desember 2018.
Avfallsforskriften. Sist endret 20.desember 2018.
Prioritetsliste/Godkjenningsliste.
Produsent/importør.
ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database.
ADR/RID 2019 – Forskrift om endring i forskrift om landtransport av farlig gods.

Det anbefales å bruke medfølgende informasjon i disse sikkerhetsforskriftene
som data til bruk ved risikovurdering under de lokale forhold, for å etablere
nødvendig risikoforebyggende tiltak for håndtering, bruk, oppbevaring og kasting
av dette produktet.

329158

Produktnavn

Fareseddel ADR/RID/ADN

Fareetikett IMDG

Etiketter ICAO/IATA

Andre relevante opplysninger

Tunnelbegrensningskode

Begrenset kvantum

Transport kategori

EmS

VOC

Referanser (Lover/Forskrifter)

Kommentarer

Deklarasjonsnr.
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15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Nei

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet skal ikke betraktes som brukerens
egen risikovurdering. Det er alltid brukerens ansvar at alle nødvendige
forholdsregler er fulgt for å oppfylle kravene i henhold til lokale regler og
bestemmelser.

Opplysningene støtter seg til dagens kjennskaper og erfaringer.
Sikkerhetsdatabladet beskriver produkter med henblikk på sikkerhetskrav.

H220 Ekstremt brannfarlig gass.
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

Minimumsopplæreing er anbaefalt for å unngå risiko for de ansatte som bruker
dette produktet, for å tilrettelegge for forståelse og tolkning av disse
sikkerhetsforskriftene så vel som for merkingen på dette produktet.

Sikkerhetsdatabladet er laget etter vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og
produsentens opplysninger. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår
kontroll, vil det være brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler blir tatt.
Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjon gitt i dette
sikkerhetsdatablad blir lest og forstått av alle som bruker, behandler, avhender
eller på noen måte kommer i kontakt med produktet. Dette produktet skal bare
brukes til det formål det er beregnet for og i henhold til spesifiserte instruksjoner.
Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i
forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse.

2

Vurdering av kjemikaliesikkerhet
er gjennomført

Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Ytterligere regulatorisk
informasjon

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

Råd om særlig opplæring

Ytterligere informasjon

Versjon
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