
SAFETY DATA SHEET
Bakteríeyðir B f/kælik.

RO52084

          1. Nafn vöru og framleiðanda / söluaðila á Íslandi.
Vöruheiti: Bakteríeyðir B f/kælik.

Vörunúmer: RO52084
Framleiðandi: ROCOL Lubricants

ROCOL House
Swillington
Leeds
West Yorkshire
LS26 8BS
England

Sími: +44 (0) 113 232 2700
Fax: +44 (0) 113 232 2740

Neyðarsími: +44 (0) 113 232 2600
Söluaðili: Fossberg ehf

Dugguvogi 4
104 Reykjavík
Sími: 57 57 600

          2. Innihaldslýsingar
Varasöm efni: (ETHYLENEDIOXY) DIMETHANOL >60%

EINECS: 222-720-6 CAS: 3586-55-8
[XN] R22; [XI] R36/37/38

          3. Varúðarupplýsingar
Aðalhættur: Hættulegt ef innbyrgt. Ertandi við augu, öndunarfæri og húð.

          4. Skyndihjálp (einkenni)
Snerting við húð: Getur valdið ertingu og roða við snertiflöt.

Snerting við augu: Getur valdið ertingu og sársauka.
Við inntöku: Getur valdið alvarlegum bruna í kringum varir.

Við innöndun: Getur valdið hósta og eymslum í hálsi.

          4. Skyndihjálp (meðhöndlun)
Snerting við húð: Þvoið samstundis með miklu vatni og sápu.

Snerting við augu: Þvoið vandlega með rennandi vatni í 15 mínútur. Leitið læknis.
Við inntöku: Reynið EKKI að framkalla uppköst. Leitið læknis

Við innöndun: Komið slösuðum úr hættu, gætið eigin öryggis í leiðinni. Leitið læknis



          5. Bruni / Aðferðir við að slökkva eld

Slökkviefni: Notið vatnsúða til að kæla umbúðir. Notið viðeigandi slökkvitæki fyrir nærlyggjandi eld.
Sérstök hætta: Við brennslu myndast koltvísýrings / mónoxíð eiturefnagufur.
Hlífðarbúnaður Notið sjálfstæðan öndunarbúnað. 

við slökkvistarf: Klæðist hlífðarfatnaði til að hindra snertingu við húð og augu

          6. Efnaleki

Varúðarreglur einstaklings: Sjá kafla 8 varðandi hlífðarfatnað.
Varúðarreglur umhverfis: Látið efnið ekki komast í niðurfall eða árfarveg.

Hreinsunaraðgerðir: Flytið í merkt ílát merkt til losunar á viðeigandi hátt.

          7. Meðhöndlun og geymsla
Meðhöndlun: Forðist beina snertingu við efnið.

Geymsla: Geymist á svölum vel loftræstum stað.
Pökkunarmáti: Geymist eingöngu í upprunarlegum umbúðum.

          8. Eftirlit með mengun / persónulegur hlífðarbúnaður
Hættulegt innihald: FORMALDEHYDE

TWA (8 klst berunar tími): 2 ppm STEL (15mín berunar tími): 2 ppm (OES)
Innöndunarvarnir: Innöndunarvarnir að öllu jafnan ekki nauðsynlegar.

Handvarnir: Notið hlífðarhanska.
Augnvarnir: Notið öryggisgleraugu með hliðarvörn.

Húðvarnir: Notið hlífðarföt.

          9. Eðlis og efnafræðilegir eiginleikar
Ástand: Vökvi

Litur: Litlaus
Lykt: Einkennandi lykt.

Uppgufunarhraði: Lítill sem enginn
Eldnærandi: Ekki eldnærandi (skv. EC stöðlum)

Leysni í vatni: Uppleysanlegt
Viðloðun: Ekki seigfljótandi

Suðumark: 100°C
Kveikjumark: >100°C

Sjálfkveikjumark: >200°C
Eðlisþyngd: 1.25

pH: 7

          10. Stöðuleiki og hvarfagirni
Stöðugleiki: Stöðugt við eðlilegar aðstæður.

Aðstæður sem skal forðast: Hiti
Efni sem skal varast: Sterk eldnærandi efni. Sterk afoxunarefni.

Hættuleg niðurbrotsefni: Við brennslu myndast koltvísýrings / mónoxíð eiturefnagufur.

          11. Eiturfræðilegar upplýsingar
Smitleiðir: Sjá kafla 4 um smitleiðir og tilheyrandi einkenni.

          12. Umhverfisþættir
Hreyfanleiki: Ekki rokgjarnt. Drekkur sig hægt í jarðveg

Hegðun í umhverfi: Lífniðurbrjótanlegt.
Líffræðileg áhrif: Engar upplýsingar fáanlegar.



          13. Förgun
Förgun umbúða: Umbúðum skal fargað á viðeigandi hátt á næstu móttökustöð fyrir spillefni.

NB: Athygli notanda er beint á hugsanlegar reglur í viðkomandi heimsálfu/landi
gætu átt við varðandi förgun.

          14. Flutningur
Flutningur úr landi ADR / RID:

UN nr: - ADR Class: -
Flutningsheiti: "Á EKKI VIÐ UM ADR"

i
Flutningur á sjó IMDG / IMO:

UN nr: - Class: -

Flutningur í lofti IATA / ICAO
UN nr: - Class: -

          15. Reglugerðir
Varúðamerkingar: Hættulegt

Hættusetningar: R22: Hættulegt ef innbyrgt.
R36/37/38: Veldur ertingu í augum, öndunarfærum og húð.

Öryggissetningar: S26: Við snertingu við augu, skolið strax með miklu vatni og leitið aðstoðar læknis.
S28: Eftir snertingu við húð, skolið samstundis með nóg af vatni.

Athugið: Þessar reglu-upplýsingar gefa til kynna helstu reglur sem gilda varðandi meðhöndlun
efnisins. Notanda er bent á að kynna sér aðrar gildandi reglur viðkomandi svæðis um
notkun slíkra efna.

          16. Aðrar upplýsingar
Aðrar upplýsingar: EC Regla 1999/45/EC varðandi flokkun, pökkun og merkingu á varúðarráðstöfunum

fyrir hættuleg efni.
EC Regla 91/155/ECC skilgreining og skipulagning á nákvæmum upplýsingum
varðandi varúðarráðstafanir fyrir hættuleg efni.

Texti hættusetninga sem R22: Hættulegt ef innbyrgt
fram koma í lið 2: R36/37/38: Veldur ertingu í augum, öndunarfærum og húð.

Löglegt riftunarákvæði: Ofangreindar upplýsingar þykja réttar og eru byggðar á fyrirlyggjandi gögnum, en eru
þó ekki tæmandi og skulu notaðar sem leiðbeinandi rit. Hvorki framleiðandi né
söluaðili eru ábyrgir fyrir skaða sem af meðhöndlun eða notkun vörunnar kann
að verða. Notkunn vörunnar er á ábyrgð notanda.


