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Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og sels kapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn: WHITEBOARD-RENOVATOR 150ML

Produktkode: KF01974

1.2. Relevante, identifiserte bruksmåter for stoffe t eller blandingen og bruksmåter som frarådes

Bruk av produktet: Aerosol-Cleaning agent

The product is intended for private use. 

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdata arket

Selskapets navn: ECS Cleaning Solutions GmbH

Wolfener Str. 32-34

12681 Berlin

Germany

Tlf: +49 (0)30 / 36464036

Email: gunnar.kleinmann@ecsag.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon: Germany: Intoxications Information Center; +49 761

Del 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering (CLP): Eye Irrit. 2: H319; Flam. Aerosol 1: H222; STOT SE 3: H336; Skin Irrit. 2: H315; -: H229

Viktigste negative virkninger: Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. 

Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 

2.2. Etikettelementer

Etikettelementer:  

Fareutsagn: H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.

H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H315: Irriterer huden.

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Fare piktogrammer: GHS02: Flamme

GHS07: Utropstegn

Signalord: Fare

Forsiktighetsutsagn: P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for 

[forts...]

Aerosol-rengjøringsmiddel

Produktet er beregnet på privat bruk.

INTERACTION

Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101

9051 Gent, BELGIUM

+32 9 380 8248

+32 9 380 8249

info@interaction-connect.com

+32 9 380 8248

Øyeirritasjon 2: H319; Brannfarlig aerosol 1: H222; SELEKTIV ORGANISKTOKSISITET SE 3: H336; 

Hudirritasjon2: H315;-: H229

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

Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Klassifisering (CLP):

Viktigste negative virkninger:
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hånden.

P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210: Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre 

antenningskilder. Røyking forbudt

P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P251: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk

P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °

C/122 °F.

2.3. Andre farer

PBT: Stoffet er ikke klassifisert som et PBT/vPvB-stoff.

Del 3: Sammensetning og informasjon om ingredienser

3.2. Blandinger

Farlige ingredienser:

PROPAN-2-OL

EINECS CAS PBT / WEL Klassifisering (CLP) Prosent

200-661-7 67-63-0   - Flam. Liq. 2: H225; Eye Irrit. 2: H319; 

STOT SE 3: H336

60-65%

BUTANE

203-448-7 106-97-8 Stoff med en 

eksponeringsgrense for felles 

arbeidsplasser.

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 20-25%

PROPANE

200-827-9 74-98-6 Stoff med en 

eksponeringsgrense for felles 

arbeidsplasser.

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 10-

12.5%

ORTHOPHOSPHORIC ACID

231-633-2 7664-38-2   - Skin Corr. 1B: H314 <2.5%

Inneholder: >= 30 % aliphatic hydrocarbons, < 5 % phosphates.

Del 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Hudkontakt: Vask straks med store mengder såpe og vann. Take off contaminated clothing and 

wash it before reuse. In case of skin irritation, seek medical treatment. 

Øyekontakt: After contact with the eyes, rinse with water with the eyelids open for a sufficient length of 

time, then contact an ophthamologist immediately. 

Svelging: Observe risk of aspiration if vomiting occurs. If accidentally swallowed rinse the mouth 

with plenty of water (only if the person is conscious) and obtain immediate medical 

attention. 

[forts...]

PROPAN -2 –OL

 Brennbar væske 2: H225; Øyeirritasjon 2:
 H319; Selektiv Organisktoksisitet SE 3: H336

Brennbar gass 1: H220;, trykkgass: H280

Brennbar gass 1: H220;, trykkgass: H280

ORTOFOSFORSYRE

Hudskade 1В: H314

>= 30% alifatiske hydrokarboner, <5% fosfater

Vask straks med store mengder såpe og vann. Ta av forurensede klær og vask den før gjenbruk. 

Ved hudirritasjon, søk medisinsk behandling.

Etter kontakt med øynene, skyll med vann med øyelokkene åpne i tilstrekkelig lang tid, 

og kontakt øyelege umiddelbart.

Vær oppmerksom på aspirasjon hvis oppkast oppstår. Skyll munnen med mye vann ved svelging

ved et uhell (bare hvis personen er bevisst) og få øyeblikkelig legehjelp.
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Innånding: Gå ut i frisk luft etter tilfeldig inhalering av damper. 

4.2. Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hudkontakt: Irritasjon og rødhet kan forekomme på kontaktstedet. 

Øyekontakt: Causes serious eye irritation. 

Innånding: Based on available data, the classification criteria are not met. 

Forsinkede virkninger: STOT-single exposure

May cause drowsiness or dizziness. (propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol) 

4.3. Angivelse av behov for eventuell umiddelbar le gehjelp og spesialbehandling

Umiddelbar/spesiell behandling: Treat symptomatically. 

Del 5: Brannbekjempelsestiltak

5.1. Slokkemedier

Brannslukningsmidler: Egnet brannslukningsapparat skal brukes på den omgivende brannen. Karbondioksid 

Tørt kjemisk pulver. Water spray jet Foam Unsuitable axtinguishing media: Full water jet 

5.2. Spesielle farer som oppstår fra stoffet eller b landingen

Eksponeringsfarer: Ekstremt brannfarlig. Danner eksplosiv blanding av luft og damp. 

5.3. Råd til brannpersonell

Råd til brannpersonell: Bruk lukket åndedrettsapparat. Bruk verneklær for å forhindre kontakt med hud og øyne. 

Del 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødpr osedyrer

Personlige forholdsregler: Fjern alle tenningskilder. Ensure adequate ventilation. Do not breathe 

gas/fumes/vapour/spray. Avoid contact with skin eye and clothing. Wear personal 

protection equipment 

6.2. Miljøforholdsregler

Miljøforholdsregler: Do not allow uncontrolled discharge of product into the environment. Danger of 

explosion. 

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og oppren sing

Renseprosedyrer: Absorberes i tørr jord eller sand. Flytt til en merket gjenvinningsbeholder som kan 

lukkes for uskadeliggjøring på en hensiktsmessig måte. 

6.4. Henvisning til andre deler

Henvisning til andre deler: Se SDB, avsnitt 8. Se SDB, avsnitt 13. Safe handling: see section 7 

Del 7: Håndtering og lagring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndteringskrav: Advice on safe handling

Do not pierce or burn, even alter use. Use only in well-ventilated areas. Do not breathe 

[forts...]

Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Selektiv Organisktoksisitet - enkelt eksponering

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. (propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol)

Behandle symptomatisk.

 Vannspraystråle Skum Uegnet slukkemiddel: Full vannstråle

Fjern alle tenningskilder. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Ikke pust inn 

gass / røyk / damp / spray. Unngå kontakt med øye og klær på huden.

 Bruk personlig verneutstyr

Ikke tillat ukontrollert utslipp av produktet til miljøet. 

Fare for eksplosjon.

Sikker håndtering: se avsnitt 7

Råd om sikker håndtering

Ikke stikk hull eller brenn, selv etter bruk. Bruk bare i godt ventilerte områder.
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gas/fumes/spray. Advice on protection against fire and explosion

Do not spray on naked flames or any incandescent material. Protect from sunlight. Do 

not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Kee p away from sources of ignition. 

Take precautionary measures against static discharges. Vapours can form explosive 

mixtures with air. Further information on handling

Heating causes rise in pressure with risk of bursting. 

7.2. Betingelser for sikker lagring, blant annet ev entuelle inkompatibiliteter

Oppbevaringsbetingelser: Emballasjen oppbevares på et kjølig, godt ventilert. Hold beholderen tett lukket. Må ikke 

oppbevares nær tenningskilder. No smoking. Advice on storage compatibility

Do not store together with: Oxidising agent. Pyrophonic or self-heating substances. 

7.3. Spesifikk sluttbruk

Spesifikk sluttbruk: Aerosol 

Del 8: Eksponeringskontroller og personlig beskytte lse

8.1. Kontrollparametre

Farlige ingredienser:

PROPAN-2-OL

Støv som kan innåndesYrkeseksponeringsgrenser:

 TWA 8 timers STEL 15 min TWA 8 timers STEL 15 min

NO 245 mg/m3   -   -   -

BUTANE

NO 600 mg/m3   -   -   -

PROPANE

NO 900 mg/m3   -   -   -

ORTHOPHOSPHORIC ACID...100%

NO 1 mg/m3   -   -   -

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Ingen data tilgjengelige.

8.2. Eksponeringskontroller

Tekniske tiltak: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av området. Do not breathe aerosol 

Åndedrettsvern: Selvstendig åndedrettsvern, i nødstilfelle. Suitable respiratory protection apparatus:

Combination filtering device (EN 14387) A-P2 

Håndvern: When handling with chemical substances, protective gloves must be worn with the CE-

label including the four control digits. The quality of the protective gloves resistant to 

chemicals must be chosen as a function of the specific working place concentration and 

quantity of hazardous substances. Suitable materail: (penetration time (maximum 

[forts...]

Ikke pust inn gass / røyk / spray. Råd om beskyttelse mot brann og eksplosjon.

Ikke sprøyt på åpen ild eller glødende materiale.

Beskytt mot sollys. Ikke utsett for temperaturer over 50 ° C/ 122 ° F. 

Holdes vekk fra antennelseskilder. Ta forholdsregler mot statiske utladninger. 

Damp kan danne eksplosive blandinger med luft.

Ytterligere informasjon om håndtering

Oppvarming forårsaker trykkøkning med fare for sprengning.

Emballasjen oppbevares på et kjølig, godt ventilert. Hold beholderen tett lukket. Må ikke

oppbevares nær tenningskilder. Røyking forbudt. Råd om lagringskompatibilitet

Oppbevares ikke sammen med: Oksidasjonsmiddel. Pyrofoniske eller selvoppvarmende stoffer.

PROPAN -2 –OL

BUTAN

PROPAN

ORTOFOSFORSYRE  100%

Ikke pust aerosol.

Selvstendig åndedrettsvern, i nødstilfelle. Egnet åndedrettsvern:

Kombinasjonsfilteringsenhet (EN 14387) A-P2

Ved håndtering med kjemiske stoffer må vernehansker brukes med CE-merket inkludert de fire

kontrollsifrene. Kvaliteten på vernehanskene som er motstandsdyktige mot kjemikalier, 

må velges som en funksjon av den spesifikke arbeidsplasskonsentrasjonen og mengden

av farlige stoffer.
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wearing period):>=8h):

Butyl rubber (0.5 mm)

FKM (fluororubber) (0.4mm) Pull-over gloves of rubber. DIN EN 374 

Øyevern: Vernebriller. Suitable eye protection: Eye glasses with side protection DIN EN 166 

Hudbeskyttelse: Wear anti-static footwear and clothing. 

Del 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemis ke egenskaper

Tilstand: Aerosol 

Farge: Fargeløs 

Lukt: like: Alcohol 

Fordampningsgrad: not determined 

Oksiderende: Ikke-oksiderende (ifølge EU-kriterier) 

Oppløselighet i vann: Blandbar 

Viskositet: Ikke aktuelt. 

Kokepunkt/område°C: <-20 Smeltepunkt/område°C: Ikke aktuelt.

Tenningsgrenser %: nedre: Ikke aktuelt. øvre: Ikke aktuelt.

Flammepunkt°C: <-20 Ford. koeff. n-oktanol/vann: Ikke aktuelt.

Selvantennelighet °C: Ikke aktuelt. Damptrykk: not determined

Relativ densitet: 0.687 g/cm3 pH: Ikke aktuelt.

9.2. Annen informasjon

Annen informasjon: Ingen data tilgjengelige.

Del 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet: Extremely flammable aerosol. 

10.2. Kjemisk stabilitet:

Kjemisk stabilitet: Stabil under normale forhold. 

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner: No known hazardous reactions. 

10.4. Forhold som må unngås

Forhold som skal unngås: Keep away from sources of heat (e.g. hot surfaces), sparks and open flames. Vapours 

can form explosive mixtures with air. 

10.5. Inkompatible materialer

Materialer som skal unngås: Ingen data tilgjengelige. 

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige nedbrytningsprod: No dangerous decompsition products known. 

[forts...]

Egnet materail: (penetrasjonstid (maksimal brukstid):> = 8h):

Butylgummi (0,5 mm)

FKM (fluororber) (0,4 mm)

Trekk over hansker av gummi. DIN EN 374

Vernebriller. Egnet øyebeskyttelse: Øyebriller med sidebeskyttelse DIN EN 166

Bruk antistatisk fottøy og klær.

som: Alkohol

Ikke bestemt

Ikke bestemt

Ekstremt brennbar aerosol.

Ingen kjente farlige reaksjoner.

Holdes vekk fra varmekilder (f.eks. Varme overflater), gnister og åpen ild. Damp kan danne

eksplosive blandinger med luft.

Ingen farlige nedbrytningsprodukter kjent.
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Del 11: Toksikologisk informasjon:

11.1. Informasjon om toksikologiske virkninger

Farlige ingredienser:

PROPAN-2-OL

IVN RAT LD50 1088 mg/kg

ORL MUS LD50 3600 mg/kg

ORL RAT LD50 5045 mg/kg

SCU MUS LDLO 6 gm/kg

ORTHOPHOSPHORIC ACID...100%

ORL RAT LD50 1530 mg/kg

Relevante farer for blanding:

Fare Rute Basis

Hudkorrosjon/-irritasjon DRM Farlig: beregnet

Alvorlig øyeskade/-irritasjon OPT Farlig: beregnet

STOT-enkelteksponering   - Farlig: beregnet

Symptomer/eksponeringsruter

Hudkontakt: Irritasjon og rødhet kan forekomme på kontaktstedet. 

Øyekontakt: Causes serious eye irritation. 

Innånding: Based on available data, the classification criteria are not met. 

Forsinkede virkninger: STOT-single exposure

May cause drowsiness or dizziness. (propan-2-ol; isopropyl alcohol; isopropanol) 

Annen informasjon: The mixture is classified as hazardous according to regulation (EC) No 1272/2008 

(CLP). 

Del 12: Miljøinformasjon

12.1. Toksisitet

Ekogiftighet: Ingen data tilgjengelige.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbarhet: The product has not been tested. 

12.3. Biokumulativt potensial

Bioakkumulasjonspotensial: The product has not been tested. 

12.4. Mobilitet i grunnen

Mobilitet: The product has not been tested. 

[forts...]

PROPAN -2 –OL

ORTOFOSFORSYRE  100%

Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Selektiv Organisktoksisitet - enkelt eksponering

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. (propan-2-ol; isopropylalkohol; isopropanol)

Blandingen er klassifisert som farlig i henhold til forskrift (EC) nr. 1272/2008 (CLP).

Produktet er ikke testet.

Produktet er ikke testet.

Produktet er ikke testet.
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12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger

PBT: Stoffet er ikke klassifisert som et PBT/vPvB-stoff.

12.6. Andre negative virkninger

Andre uønskede virkninger: Further information:

Avoid release to the environment. 

Del 13: Avfallsbehandlingsvurderinger

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandling: Advice on disposal

Do not allow to enter into surface water or drains. Dispose of waste according to 

applicable legislation. WASTES NOT OTHERWISE SPECIFIED IN THE LIST; gases in 

pressure containers and discarded chemicals; gasses in pressure containers 

(including halons) containing hazardous substances. 

Avfallskodenummer: 160504

Emballasjehåndtering: Completely emptied packages can be recycled. 

NB: Brukeren bes være oppmerksom på at det muligens kan finnes regionale eller 

nasjonale forskrifter angående avfall. 

Del 14: Transportinformasjon

14.1. FN-nummer

FN-nr.: UN 1950

14.2. Korrekt FN-transportnavn

Transportnavn: AEROSOLS

14.3. Transportfareklasse(r)

Transportklasse: 2

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

Farlig for miljøet: Ingen Havforurensende stoff: Ingen

14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren

Spesielle forholdsregler: Flammable gases 

Transportkategori: 2

14.7. Transport i løsform i samsvar med Vedlegg II t il MARPOL73/78 og IBC Code

Transport i bulk: not applicable 

Del 15: Informasjon om lover og forskrifter

[forts...]

Mer informasjon:

Unngå utslipp til miljøet.

Råd om avhending

Ikke la det komme inn i overflatevann eller avløp. Kast avfall i henhold til

gjeldende lovgivning. Avfall som ikke er spesifisert i listen; gasser i 

trykkbeholdere og kasserte kjemikalier; 

gasser i trykkbeholdere (inkludert haloner) som inneholder farlige stoffer.

Fullstendig tømte pakker kan resirkuleres.

Brennbare gasser

ikke aktuelt
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15.1. Helse- miljø- og sikkerhetslovgivning og -for skrifter som er spesielle for stoffet eller blandin gen

Spesielle forskrifter: 2010/75/EU (VOC): 98,7 % (700,77 g/l)

2004/42/EC (VOC): 99,935 % (709,539 g/l) Information according to 2012/18/EU: E2 

Hazardous to the Aquatic Environment (SEVESO III):

Additional information: P3b Additional information:

To follow: 850/2004/EC , 79/117/EEC , 689/2008/EC , 2008/47/EC

Aerosol directive (75/324/EEC). National regulatory information

Employment restrictions:

Observe restrictions to employment for juvenils according to the 'juvenile

work protection guideline' (94/33/EC). 

15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering

Kjemisk sikkerhetsvurdering: En kjemisk sikkerhetsvurdering har ikke blitt utført for stoffet eller blandingen av 

leverandøren. 

Del 16: Annen informasjon

Annen informasjon

Annen informasjon: i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 

2015/830

* angir teksten i SDS som har blitt endret siden siste revisjon.

Setninger i avsnitt 2 / 3: H220: Ekstremt brannfarlig gass.

H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.

H225: Meget brannfarlig væske og damp.

H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315: Irriterer huden.

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Ansvarsfraskrivelse: The information is based on present level of our knowledge. It does not, however, give 

assurances of product properties and establishes no contract legal rights. The receiver 

of our product is singulary responsible for adhering to existing laws and regulations. 

[siste side]

2010/75 / EU (VOC): 98,7 % (700,77 g/l)

2004/42 / EC (VOC): 99,935 % (709,539 g/l)

Informasjon i henhold til 2012/18 / EU: E2 Farlig for vannmiljøet

(SEVESO III):

Tilleggsinformasjon: P3b Tilleggsinformasjon:

For å følge: 850/2004 / EC, 79/117 / EEC, 689/2008 / EC, 2008/47 / EC

Aerosoldirektiv (75/324 / EEC).

Nasjonal forskriftsinformasjon

Ansettelsesbegrensninger: Følg begrensninger for ansettelse for ungdom i

henhold til "retningslinjene for beskyttelse av ungdommer" (94/33 / EF).

Informasjonen er basert på nåværende kunnskapsnivå. Det gir imidlertid ikke forsikringer 

om produktegenskaper og etablerer ingen juridiske rettigheter. 

Mottakeren av produktet vårt er eneansvarlig for å overholde 

eksisterende lover og regler.


