
oversatt: 6  Mars  2020

SIKKERHETSDATABLAD

Dette Produktdatabladet er utarbeidet i samsvar med EC Regulation 1907/2006-2015/830

DEL 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

1.1 Produktbetegnelse

- Produktnavn: Hand Hygiene Xtra

- Produktkode: 203221, 203231, 203241, 202351,, 203271, 203281,203291, 203295

1.2 Bruk av stoffet/stoffblandingen

- Kjemikaliets bruksområde: For å redusere bakterier på huden

1.3 Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

- Leverandørens navn: Hygiene Vision Europe Ltd.,

- Leverandørens adresse: 36, Phillips Court
Water Street,
Stamford, 
PE9 2EE.
United Kingdom

- Telefon: +44 (0)7973 840666

- Ansvarshavende: Technical Manager

- Email: Info@hygienevision-europe.com

1.4 Nødnummer

- Nødtelefon: +44 7713 821 547

DEL 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen

- CLP: Flam. Liq. 2

2.2 Merkeelementer

- Signal Ord: Fare

- UFI: Ikke relevant

- Faresetninger
Meget brannfarlig væske og damp.

- Sikkerhetssetninger
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
Hold beholderen tett lukket.
Oppbevares kjølig.

2.3 Andre farer
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DEL 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Blandinger

Kjemisk navn CAS No. EC No. Konsentrasjon Kategorier Faresetning

Ethanol; Ethyl Alcohol 64-17-5 200-578-6 80% Flam. Liq. 2 H225,

Propan-2-ol; Isopropyl Alcohol; Isopropanol 67-63-0 200-661-7 1 - 5% Flam. Liq. 2,
Eye Irrit. 2,
STOT SE 3

H225,H319,H336,

DEL 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Kontakt med øyne
Unngå kontakt med øynene
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern  
eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

- Kontakt med hud
Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.

- Svelging
Skyll munnen.
Gi pasienten rikelig med vann å drikke
Søk legehjelp ved ubehag.

- Innånding
VED INNÅNDING: Ved pustevansker
Hvis du føler deg uvel, søk hjelp fra lege (vis frem etiketten når det er mulig)

4.2 Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte

- Kan forårsake skade på øyne
- Anses ikke som farlig under normale driftsforhold

4.3 Indikasjon av  øyeblikkelig legehjelp og spesiell nødvendig behandling

DEL 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Slukkemidler

- Ved brannslukning, bruk vannspray eller tåke, alkoholresistant skum, tørrkjemikalier eller  
karbondioksid

- Bruk ikke vann under sterkt trykk

5.2 Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen

- Avfallstoffer kan inkludere karbonoksider
- Røyk fra brann er irriterende. Ta nødvendige forholdsregler for å beskytte personell mot  

påvirkning.
- Kan danne eksplosive damp/luft-blandinger

5.3 Råd for brannmannskap

- Avfallstoffer kan inkludere karbonoksider
- Ved brannslukning, bruk vannspray eller tåke, alkoholresistant skum, tørrkjemikalier eller  

karbondioksid
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DEL 5: Brannslokkingstiltak (....)

- I dårlig ventilerte områder eller lukkede rom skal det brukes putsteutstyr med luftslange  
eller selvforsynt utstyr

- Bruk egnede verneklær
- Bruk egnet surstoffapparat
- Kjøl ned beholdere utsatt for varme fra brann ved vannsprøyting

DEL 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

Damp kan antennes

6.1 Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødprosedyrer

- Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
- Ikke spis
- Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Kategori Nummer Engelsk Norsk

6.2 Miljømessige forholdsregler

- La ikke utslippet renne ut i vanlige avløp eller vannveier
- Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. (Sørg for forsvarlig  

emballering for å forebygge miljøforurensning)

6.3 Metoder og materialer for forurensning og opprensing

- Søl absorberes ved hjelp av inert materiale og skrapes opp med spade
- Se del 13

6.4 Henvisning til andre deler

- Se del 8

DEL 7: Håndtering og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Danner farlige avfallsstoffer ved nedbryting
- Brukes etter god produksjons- og industriell hygienepraksis med egnet ventilering. Det er  

ikke tillatt å drikke, spise eller røyke ved håndtering. Respekter god personlig hygiene.
- Karbonoksider kan dannes
- Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
- Påkreves ikke ved bruk slik som anvist.

7.2 Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver unkompatibilitet

- Danner farlige avfallsstoffer ved nedbryting
- Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

7.3 Spesielle sluttanvendelser

- Håndrens

DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1 Grenseverdier for eksponering

Substances

Chemical Name CAS No. EC No. WEL (kortvarig) WEL
(langvarlig)

Ethanol; Ethyl Alcohol 64-17-5 200-578-6 - 1000 milliondeler  1920 mg/m3 (8 timer TWA)
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DEL 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse (....)

Propan-2-ol; Isopropyl Alcohol; Isopropanol 67-63-0 200-661-7 500 ppm  1250 mg/m3 400 milliondeler  999 mg/m3 (8 timer TWA)

8.2 Eksponeringskontroll

- Brukes etter god produksjons- og industriell hygienepraksis med egnet ventilering. Det er  
ikke tillatt å drikke, spise eller røyke ved håndtering. Respekter god personlig hygiene.

- Påkreves ikke ved bruk slik som anvist.

DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

- Utseende: Væske
- fargeløs

- Lukt: Alkohollukt

- pH: ~ 7

- Luktterskel: 178 mg/m3

- Smeltepunkt: <-20 °C

- Kokepunkt: 79 °C

- Flammepunkt: 19 °C (Closed cup)

- Damptrykk: 57 mbar ved 20 grader C

- Vannløselighet: Fullstendig løselig i vann

- Selvantennelsespunkt: 363 (Ethanol)

9.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet

- Kan danne eksplosive damp/luft-blandinger

DEL 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

- Ingen farlige reaksjoner ventet ved riktig bruk

10.2 Kjemisk stabilitet

- Ansett for å være stabil under normale forhold

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

- Reaksjonsprodukter kan inkludere karbonoksider

10.4 Forhold som skal unngås

- Unngå kontakt med syrer og lut
- Oppbevares atskilt fra sterkt oksiderende stoffer
- Må ikke utsettes for varme
- Oppbevares kjølig. Beskyttes mot sollys.
- Oppbevares atskilt fra åpen flamme, hvitglødende eller varme overflater

10.5 Ukompatible materialer

- Unngå kontakt med syrer og lut
- Unngå kontakt med oksiderende stoffer

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

- Usannsynlig forekomst hvis brukt slik som anvist.
- Avfallstoffer kan inkludere karbonoksider
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DEL 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger

Substances

Chemical Name LD50 (oralt
inntak,rotte)

LD50 (dermal,
kanin)

LC50
(innånding,
rotte)

Ethanol; Ethyl Alcohol 10,470 mg/kg >15,800 mg/kg 51mg/1/4t

Propan-2-ol; Isopropyl Alcohol; Isopropanol 4,396 mg/kg 12,870 mg/kg 72.6mg/1/4t

- Ethanol; Ethyl Alcohol
Irriterer øynene

- Propan-2-ol; Isopropyl Alcohol; Isopropanol
Irriterer øynene
Kan forårsake svimmelhet, uklarhet, hodepine eller sløvsinn

DEL 12: Økologiske opplysninger

12.1 Økotoksisitet

Substances

Chemical Name LC50 (fisk)

Ethanol; Ethyl Alcohol 11,000 mg/l (96 t)

Propan-2-ol; Isopropyl Alcohol; Isopropanol 1,400 mg/l (96 t)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

- Lett biologisk nedbrytbar

12.3 Bioakkumuleringspotensial

- Biologisk konsentrasjonsfaktor er anslått til 3 (Ethanol)
- Lavt biologisk akkumuleringspotensial

- Log Pow: -0.3 (Ethanol)

12.4 Mobilitet i grunnen

- kan blandes med vann

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger

- Ikke PBT (persistent bioaccumulative and toxic [vedvarende bioakkumulerende og giftig])  
iflg. REACH Annex XIII

12.6 Andre skadevirkninger

- Unngå utslipp til miljøet.

- Vannrisikoklasse: 1 (Bedrift)

DEL 13: Instrukser ved disponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- Deponering må overholde lokale, statlige eller nasjonale forskrifter
- Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere  

informasjon
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DEL 14: Transportopplysninger

14.1 UN nummer

- FN-nr.: 1170

14.2 Riktig Forsendelsesnavn

- Riktig Forsendelsesnavn: ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)

14.3 Transportfareklasse(r)

- Risikoklasse: 3

14.4 Emballasjegruppe

- Emballasjegruppe: II

14.5 Miljøfarer

- Ikke klassifisert som farlig for transport med båt

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren

- Tunnel Kode: D/E
- Varer er klassifisert som "Begrensede mengder" og er derfor unntatt fra ADR-forskriftene. 

Kontroller lokalt lovverk for innenlandsk transport.
- "Farlige varer i begrensede mengder i klasse 3" er påkrevet ifølge IMDG-forskriftene.

14.7 Transport i løsform i samsvar med Vedlegg II til MARPOL og IBC Code

- Ikke relevant

DEL 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/ lovgivning som gjelder spesielt for stoffet  
eller blandingen

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

- En REACH-vurdering av kjemisk sikkerhet er ikke blitt utført

DEL 16: Andre opplysninger

Tekst blir ikke gitt med frasekoder når de blir brukt andre steder i dette sikkerhetsdatabladet:- 
H225: Meget brannfarlig væske og damp. H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. H336: Kan forårsake  
døsighet eller svimmelhet.

Dette Produktdatabladet inneholder ingen risikobedømmelse av arbeidsplassen

EH40/2005 Yrkesmessige eksponeringsgrenser (Storbritannia)

This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the  
purposes of health, safety and environmental requirements only. It should not therefore be  
construed as guaranteeing any specific property of the product

---  Slutt på sikkerhetsdatabladet  ---
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