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Eitrunarmiðstöð Landspítala-háskólasjúkrahúss veitir upplýsingar allan sólarhringinn um viðbrögð við slysum með
hættuleg efni. Sími 543 2222. Símanúmer neyðarlínunnar er 112.

2. Samsetning / upplýsingar um innihald
Varan inniheldur engin efni sem gefa skal upp skv. reglugerð.
Varan inniheldur minna en 5% af anjónískum yfirborðsvirkum efnum, fosfötum og litarefnum.

V-setningar:
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Sjá texta hættu- og varúðarsetninga í 15. lið.

3. Varúðarupplýsingar
Varan er hættulaus við tilætlaða notkun.

4. Skyndihjálp
Almennt:
Snerting við húð:
Slettur í augu:
Inntaka:

Ef grunur um heilsutjón eða krankleika vaknar leitið þá strax læknis. Hafið þessar
leiðbeiningar meðferðis. Reynið aldrei að koma nokkru ofan í meðvitundarlaust fólk!
Skolið með vatni.
Skolið strax með miklu af vatni í a.m.k. 15 mínútur og haldið auganu vel opnu á meðan.
Leitið strax læknis.
Framkallið ekki uppköst. Leitið stax læknis.

5. Bruni/aðferðir við að slökkva eld
Varan brennur ekki.

6. Efnaleki
Til verndar fólki:
Notið persónuhlífar (sjá 8. lið).
Til verndar umhverfi:
Þynnið með miklu af vatni.
Aðferðir við hreinsun:
Hreinsið upp með "hlutlausu" ísogsefni, s.s. sandi, sagi eða sambærilegum efnum.
Fargið eins og fram kemur í 13. lið.

7. Meðhöndlun og geymsla
Meðhöndlun:
Geymsla:

Notið viðeigandi persónuhlífar (sjá 8. lið).
Geymið í upprunalegu umbúðunum, vel luktum, á köldum stað.

8. Eftirlit með mengun/persónulegur hlífðarbúnaður
Engin mengunarmörk hafa verið skilgreind fyrir vöruna eða innihaldsefni hennar.
Öndunargríma:
Til hlífðar höndum:
Til hlífðar augum:
Til hlífðar húð:

Ásgeir Sigurðsson ehf.

Ekki nauðsynleg.
Ekki nauðsynlegt, en mælt er með hönskum úr gúmmí eða PVC.
Ekki nauðsynlegt, en mælt er með hlífðargleraugum/andlitshlíf.
Ekki nauðsynlegt, en mælt er með hlífðarfatnaði og stígvélum úr PVC.
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9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar
Útlit:

Gulur vökvi.

Lykt:

"Leysiefnalík".

pH óþynnt:

12,9

Suðumark:

>100°C

Bræðslumark:

<0°C

Hætta á sjálftendrun:

Varan er ekki sjálftendrandi.

Eðlisþyngd:

1,06 g/cm3 við 20°C

pH óþynnt:

5 mPas við 20°C

Vatnsleysanleiki:

Leysist í vatni í öllum hlutföllum.

10. Stöðugleiki og hvarfgirni
Varan er stöðug við tilætlaða notkun og réttar geymsluaðstæður.
Aðstæður/efni sem skal varast:
Engar þekktar.
Hættuleg niðurbrotsefni:
Engin þekkt.

11. Eiturfræðilegar upplýsingar
Snerting við húð:
Slettur í augu:

Getur þurrkað húðina og valdið roða.
Getur reynst ertandi.

12. Hættur gagnvart umhverfinu
90% af yfirborðsvirka efninu brotnar niður á vatnsyfirborði.
Látið vöruna ekki berast óþynnta eða óhlutleysta í niðurföll..

13. Förgun
Farga skal úrgangi skv. gildandi reglugerðum. Litlu magni af vörunni má farga með heimilissorpi.

14. Flutningur
Varan flokkast ekki sem hættulegur varningur.

15. Lög, reglur og merkingar
Merkingar eru í samræmi við reglugerð nr. 236/1990 með síðari breytingum ásamt upplýsingum frá framleiðanda.
Varnaðarsetningar:
2

Geymist þar sem börn ná ekki til.

16. Aðrar upplýsingar
Varan er skráð hjá Eitrunarmiðstöð.
Útgáfa:
Dags.:

1.
23.12.2003

Öryggisleiðbeiningar þessar eru unnar af VGK verkfræðistofu.

Ásgeir Sigurðsson ehf.
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