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SIKKERHETSDATABLAD
WHITEBOARD CLEANING WIPES

1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn WHITEBOARD CLEANING WIPES

Produktnummer KF17449A,ZP

Intern identifikasjon AWBW100QCA/B

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Identifiserte bruksområder Rengjøring produktet

Bruksområdene som
leverandøren advarer mot

Ingen spesifikk bruk som frarådes er identifisert.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør INTERACTION
Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101
9051 Gent, BELGIUM
+32 9 380 8248
+32 9 380 8249
info@interaction-connect.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon +32 9 380 8248

2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering
Fysiske farer Ikke klassifisert.

Helsefarer Ikke klassifisert.

Miljøfarer Ikke klassifisert.

2.2. Merkingselementer

Faresetning EUH208 Inneholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, Chloromethylisothiazol-3-one and
Methylisothiazol-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon.

Advarselssetninger P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

2.3. Andre farer

Dette stoffet er ikke klassifisert som PBT eller vPvB i henhold til gjeldende EØS kriterier.

3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

1-METOKSY-2-PROPANOL 10-30%

CAS nummer: 107-98-2 EC nummer: 203-539-1 REACH registrerings nummer: 01-
2119457435-35-0000

Klassifisering
Flam. Liq. 3 - H226
STOT SE 3 - H336

Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC)
R10 R67
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2-Methyl-4-isothiazolin-3-one <1%

CAS nummer: 2682-20-4 EC nummer: 220-239-6

M faktor (akutt) = 1

Klassifisering
Acute Tox. 3 - H301
Acute Tox. 3 - H311
Acute Tox. 2 - H330
Skin Corr. 1B - H314
Skin Sens. 1 - H317
STOT SE 3 - H335
STOT SE 3 - H335
Eye Dam. 1 - H318
Aquatic Acute 1 - H400

Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC)
T;R24/25. C;R34. Xi;R37. N;R50. R43.

Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt. 16.

Merknader til
sammensetningen

Det er ingen klassifiserte ingredienser, eller ingredienser som har administrativ norm, som
overstiger nivået for informasjonsplikt.

4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding Flytt berørt person ut i frisk luft umiddelbart . Flytt berørt person ut i frisk luft og hold ham varm
og i ro i en behagelig posisjon for pusting.

Svelging Skyll munnen grundig med vann. Gi medisinsk omsorg.

Hudkontakt Vask huden grundig med såpe og vann. Søk lege om irritasjonen vedvarer etter vask.

Øyekontakt Fjern eventuelle kontaktlinser og åpne øynene vidt. Skyll umiddelbart med mye vann. Fortsett
å skylle i minst 15 minutter. Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer.

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

Hudkontakt Ingen kjente spesifikke symptomer.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Anmerkninger for lege Symptomatisk behandling.

5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Passende slokkemiddel Produktet er ikke brennbart. Bruk brannslukningsutstyr egnet for den omgivende brannen.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer Ingen uvanlig brann- eller eksplosjonsfare angitt.

Farlige forbrenningsprodukter Dekomponeres ikke, brukt og lagret som anbefalt.

5.3. Råd til brannmannskaper

Beskyttelsestiltak under
brannslokking

Ingen spesifikke brannslukningstiltak er kjent.

6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

2/7



Revisjonsdato: 26.11.2015 Revisjon: 3

WHITEBOARD CLEANING WIPES

Personlige forholdsregler Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Miljømessige forholdsregler Må ikke slippes ut i avløp eller vassdrag, eller på bakken.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for opprensing Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og plasser i beholdere. Skyll det forurensede
området med store mengder vann.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referanse til andre avsnitt Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Se avsnitt 11 for
tilleggsinformasjon om helsefare. Samle og bli kvitt sølt materiale som angitt i avsnitt 13.

7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forholdsregler ved bruk Unngå søl. Unngå kontakt med huden og øynene.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Forholdsregler ved lagring Oppbevares i tett lukket originalemballasje, på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Må kun
oppbevares i den originale emballasjen.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesiell(e) sluttbruker(e) De identifiserte bruksområdene for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametere
Tiltaks- og grenseverdier
1-METOKSY-2-PROPANOL

Langtids eksponering (8-timer TWA): AN 50 ppm 180 mg/m³
Korttids eksponeringsgrense (15-minutter): AN

2-Methyl-4-isothiazolin-3-one

Langtids eksponering (8-timer TWA): SUP   4.5 mg/m³
Korttids eksponeringsgrense (15-minutter): SUP   1.5 mg/m³
AN = Administrative normer.

Kommentarer om
sammensetningen

Ingen tiltaks- eller grenseverdi er gitt for stoffet(ene).

8.2. Eksponeringskontroll

Egnet prosessregulering Ingen spesielle krav til ventilasjon.

Øye-/ansiktsbeskyttelse Vernebriller i samsvar med godkjente standarder skal anvendes hvis en risikovurdering
indikerer at øyekontakt er mulig. Følgende beskyttelse skal brukes: Bruk kjemikaliebestandige
vernebriller eller ansiktsskjerm. Personlig verneutstyr for beskyttelse av øyne og ansikt skal
være i samsvar med europeisk standard EN166.

Håndbeskyttelse Kjemisk bestandige, ugjennomtrengelige hansker i samsvar med en godkjent standard skal
brukes hvis en risikovurdering indikerer at hudkontakt er mulig. Den mest egnede hanske skal
velges i samråd med hanskeleverandøren/- produsenten, som kan gi informasjon om
gjennombruddstid for hanskematerialet. For å beskytte hendene mot kjemikalier, bør hansker
være i samsvar med europeisk standard EN374.

Annen beskyttelse av hud og
kropp

Bruk egende verneklær for å beskytte mot enhver mulig hudkontakt.
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Hygienetiltak Bruk prosesskontroll for å holde luftforurensningen under tillatte eksponeringsnivåer. Sørg for
øyedusj. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Vask
straks hud som har blitt tilsølt. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende Væske.

Lukt Karakteristisk.

9.2. Andre opplysninger

Annen informasjon Ingen.

10: STABILITIT OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Det er ingen kjente reaktivitetsfarer tilknyttet dette produktet.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet Stabil ved normal omgivelsestemperatur.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Mulige farlige reaksjoner Ikke kjent. Vil ikke polymerisere.

10.4. Forhold som skal unngås

Betingelser som bør unngås Unngå overdreven varme i en langvarig tidsperiode.

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som bør unngås Ingen bestemt materiale eller gruppe av materialer vil trolig reagere med produktet og
produsere en farlig situasjon.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter Ingen kjente, farlige dekomponeringsprodukter.

11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Andre helseeffekter Det er ingen holdepunkter for at produktet kan forårsake kreft.

Akutt og kroniske helsefare Ingen spesielle helsefarer er kjent. Ingen spesielle akutte eller kroniske helseskader angitt,
men stoffet kan likevel være helseskadelig rent allment eller på utsatte individer med
eksisterende eller latente helseproblemer.

Toksikologisk informasjon om ingrediensene

1-METOKSY-2-PROPANOL

Akutt giftighet - oralt

Akutt giftighet oralt (LD₅₀
mg/kg)

4 016,0

Art Rotte

ATE oralt (mg/kg) 4 016,0

Akutt giftighet - hud
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Akutt giftighet på hud (LD₅₀
mg/kg)

3 000,0

Art Kanin

ATE hud (mg/kg) 3 000,0

Akutt giftighet - innånding

Akutt giftighet ved
innånding (LC₅₀ damper
mg/l)

54,6

Art Rotte

ATE innånding (damper
mg/l)

54,6

12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Miljøforurensning Ikke ansett som miljøfarlig.

12.1. Giftighet

Giftighet Ikke ansett som giftig for fisk.

Akutt giftighet - fisk Ingen informasjon er nødvendig.

Akutt giftighet - virvelløse dyr Ingen informasjon er nødvendig.

Akutt giftighet - vannplanter Ingen informasjon er nødvendig.

Akutt giftighet -
mikroorganismer

Ingen informasjon er nødvendig.

Økologisk informasjon om ingrediensene

1-METOKSY-2-PROPANOL

Akutt giftighet - fisk LC₅₀, 96 hours: 20800 mg/l, Fisk

Akutt giftighet - virvelløse
dyr

EC₅₀, 48 hours: 23300 mg/l, Daphnia magna

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbar Det finnes ingen data om produktets nedbrytbarhet.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulativt potensiale Ingen data tilgjengelig om bioakkumulering.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Produktet er vannløselig og kan spres i vannsystemer.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT og vPvB
bedømming

Produktet inneholder ingen stoffer som er klassifisert PBT eller vPvB.

12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadelige effekter Ikke kjent.

13: INSTRUKSER VED DEPONERING
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13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell informasjon Bli kvitt avfallet til autorisert avfallsplass i henhold til kravene fra lokal avfallsmyndighet.

Avfallsmetoder Bli kvitt avfallet til autorisert avfallsplass i henhold til kravene fra lokal avfallsmyndighet.

14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Generelt Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA,
ADR/RID) Dette produktet er, slik det er levert, avsendt i overenstemmelsene med
bestemmelsene for "Farlig gods  pakket i begrensede mengder".

14.1. FN-nummer

Ikke anvendelig.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Ikke anvendelig.

14.3. Transportfareklasse(r)

Ingen faremerking for transport kreves.

14.4. Emballasjegruppe

Ikke anvendelig.

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig stoff/Marin Forurensning
Nei.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendelig.

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Bulktransport i henhold til
Annex II av MARPOL 73/78
og IBC Koden

Ikke anvendelig.

15: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

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

EU lovgivning Kommisjonsdirektiv 2000/39/EF av 8. juni 2000 om opprettelse av den første listen over
rettledende grenseverdier for eksponering til gjennomføringen av rådsdirektiv 98/24/EF om
vern av helse og sikkerheten til arbeidstakerne ved å bli utsatt for kjemiske stoffer på
arbeidsplassen (med endringer).
Kommisjonsdirektiv 2000/39/EF av 8. juni 2000 om opprettelse av den første listen over
rettledende grenseverdier for eksponering til gjennomføringen av rådsdirektiv 98/24/EF om
vern av helse og sikkerheten til arbeidstakerne ved å bli utsatt for kjemiske stoffer på
arbeidsplassen (med endringer).
Forordning (EF) nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og Rådet av 18. desember 2006 om
registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) (med endringer).
Forordning (EF) nr. 1272/2008 fra Europaparlamentet og Rådet av 16. desember 2008 om
klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (med endringer).

Veiledning Workplace Exposure Limits EH40.

Autorisasjoner (Tittel VII
Regulation 1907/2006)

Ingen spesifikke fullmakter er kjent for dette produktet.
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Restriksjoner (Tittel VII
Regulation 1907/2006)

Ingen spesielle restriksjoner på bruk er kjent for dette produktet.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført.

16: ANDRE OPPLYSNINGER

Utstedt av Toni Ashford

Revisjonsdato 26.11.2015

Revisjon 3

SDS nummer 21050

Fullstendige risikosetninger Ikke klassifisert.
R10 Brannfarlig.
R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

Fullstendig faremerking H226 Brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H301 Giftig ved svelging.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H330 Dødelig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400 Meget giftig for liv i vann.
EUH208 Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON, 5-KLOR-2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-
ON [EC NR. 247-500-7] OG 2-METYL-2H-ISOTIAZOL-3-ON [EC NR. 220-239-6], (3:1)-
BLANDING AV. Kan gi en allergisk reaksjon.

Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller
i andre prosesser. Slik informasjon er, basert på det selskapet tror og vet om materialet, nøyaktig og korrekt på angitt dato.
Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling av at informasjonen er presis, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens
ansvar å forsikre seg om hensiktsmessigheten av slik informasjon for sin egen særskilte bruk.
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