
 
 SIKKERHETSDATABLAD

SMART 
NÆRINGSMIDDELVASK

 
SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering 
og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU
 

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV 
SELSKAPET/FORETAKET
Utgitt dato 25.04.2014

1.1. Produktidentifikator
Kjemikaliets navn SMART NÆRINGSMIDDELVASK
Synonymer Sterkt alkalisk vaske og desinfeksjonsmiddel, Vaskemiddel, 

Desinfeksjonsmiddel, Rengjøringsmiddel til næringsmiddelindustrien.
Artikkelnr. UE25, UE200, UE1000

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk 
som det advares mot
Funksjon Fjerner fett, blod, ekskrementer, proteinprodukter fiskeskjell, slam m.m. fra 

prosessutstyr, tak/vegger/gulv i næringsmiddelindustrien.
Produktgruppe Vaske og desinfeksjonsmiddel.
Kjemikaliets bruksområde Fjøs, oppdrettsanlegg, slakterier, storkjøkken m.m.
Relevant identifiserte bruksområder ES 1

SU0-2 Andre aktiviteter knyttet til produksjon og tjenester (NACE kode skal 
kun brukes: se siste raden)
SU1 Jordbruk, skogbruk, fiske
SU3 Industriel bruker. Sluttbruk av stoffer som sådan eller preparater ved 
industrianlegg
SU22 Profesjonelle bruker Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning, 
underholdning, tjenester, håndverkere)
PC6 Bilpleieprodukter***
PC8 Biocidprodukter (f.eks. Desinfeksjonsmidler, skadedyrkontroll)
PC35 Vaske- og Rengjøringsprodukter (inkl. oppløsningsmiddelbaserte 
produkter)
PROC0 Andre prosesser eller aktiviteter

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Etterfølgende bruker 
Firmanavn CHEMSMART AS
Besøksadresse Industriveien 24
Postadresse Industriveien 24
Postnr. 2020
Poststed SKEDSMOKORSET
Land NORGE
Telefon 63881810
Telefaks 63881811
E-post sds@chemsmart.no
Hjemmeside http://www.chemsmart.no
Org. nr. 983083072

1.4. Nødtelefonnummer
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Nødtelefon Giftinformasjonen.:22591300, www.helsedirektoratet.no

 

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering i henhold til 
67/548/EEC eller 1999/45/EC

C; R34

Klassifisering i henhold til CLP (EC) 
No 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Corr 1A; H314

2.2. Merkingselementer
Farepiktogrammer (CLP)

 

Signalord Fare
Faresetninger H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Sikkerhetssetninger P264 Vask hendene grundig etter bruk. P280 Benytt vernehansker 

/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT 
MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle 
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P321 
Særlig behandling (se instrukser på etiketten). P405 Oppbevares innelåst. 
P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

2.3 Andre farer
PBT / vPvB Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.
 

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
3.2. Stoffblandinger
Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
NATRIUMHYDROKSID CAS-nr.: 1310-73-2

EC-nr.: 215-185-5
Registreringsnummer: 01-
2119457892-27-xxxx

C; R35
Met. Corr. 1; H290
Skin Corr 1A; H314

1 - 10 %

tetranatriumetylendiamintetraacetat CAS-nr.: 64-02-8
EC-nr.: 200-573-9
Synonymer: tetrasodium 
ethylene diamine tetraacetate

Xn; R22
Xi; R41
Acute tox. 4; H302
Eye Dam. 1; H318

1 - 10 %

C10 ALCOHOL ETHOXYLATE 
WITH 7MEO

CAS-nr.: 166736-08-9
EC-nr.: -

Xn; R22
Xi; R41
Acute tox. 4; H302
Eye Dam. 1; H318

1 - 10 %

C10 ALCOHOL ETHOXYLATE 
WITH 9MEO

CAS-nr.: 166736-08-9
EC-nr.: -

Xn; R22
Xi; R41
Acute tox. 4; H302
Eye Dam. 1; H318

1 - 10 %

QUARTERNARY AMMONIUM 
COMPOUNDS, COCO ALKYLBIS-
(HYDROXYETHYL) METHYL, 
ETHOXYLATED, ME SULPHATES

CAS-nr.: 68989-03-7
IUPAC navn: •Quaternary 
ammonium compounds, coco 
alkylbis(hydroxyethyl)methyl, 
ethoxylated, Me sulfates (salts)

Xi; R36
N; R51/53
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 2; H411

1 - 10 %

ALKYL DIMETHYL BETAIN CAS-nr.: 66455-29-6
EC-nr.: 266-368-1

Xi; R36/38
Skin Irrit. 2; H315

1 - 10 %
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IUPAC navn: Betaines, C12-14-
alkyldimethyl

Eye Irrit. 2; H319

1,3 PROPANEDIAMINE, C10-C16 
ALKYLDERIVATIVES, REACTION 
PRODUCT WITH CHLORO ACETIC 
ACIDS

CAS-nr.: 139734-65-9 Xn; R22
C; R34
N; R50
Acute tox. 4; H302
Aquatic Acute 1; H400
Skin Corr 1C; H314

< 1 %

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

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelt Ved vedvarende symptomer eller i tvilstilfeller kontakt lege.
Innånding Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir 

seg. Ved pustevansker kan fagpersonell bistå den skadde ved å gi oksygen. 
Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett. Sørg for ro, varme og frisk luft. 
Kontakt lege øyeblikkelig.

Hudkontakt Flytt den tilsølte fra eksponeringskilden. Ta av tilsølte klær. Vask straks huden 
med såpe og vann. Erstatt tap av hudfett med egnet fuktighetskrem. Kontakt 
lege hvis det skulle oppstå ubehag.

Øyekontakt Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet. Skyll straks øyet med lunkent vann 
i minimum 15 minutter. Det er viktig at skyllingen ikke avbrytes for tidlig og at 
det skylles under øyelokkene. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Svelging Skyll munnen med vann. Fremkall ikke brekninger. Gi en kopp vann å drikke 
hvert 10 minutt. Hvis bevisstløs, sjekk pust og gi kunstig åndedrett om 
nødvendig. Hvis bevisstløs og pust er OK, legg i stabilt sideleie. Kontakt lege 
snarest mulig.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Informasjon til helsepersonell Alvorlighetsgraden av de beskrevne symptomene varierer avhengig av 

konsentrasjon og eksponeringstid.
Generelle symptomer og virkninger Innånding:

Kortpustethet med en brennende følelse i halsen. Eksponering kan forårsake 
hoste eller pipende pust.
Inntak:
Kan forårsake etseskader omkring leppene i munnhule og svelg. Kan gi 
magesmerter eller brekninger. Oppkast av blod. Det kan forekomme blødning 
fra munnen eller nesen.
Hudkontakt:
Etseskader. Blemmer kan forekomme. Sårdannelse vil forekomme dersom 
behandling ikke starter umiddelbart.
Øyekontakt:
Meget sterk irritasjon av øyne og slimhinner. Hornhinneforbrenning kan 
forekomme. Kan forårsake permanent skade.

Forsinkede symptomer og virkninger Umiddelbare effekter kan forventes etter kort tids eksponering.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Særskilt førstehjelpsutstyr Utstyr for øyeskylling bør være tilgjengelig når produktet håndteres.
Annen informasjon Angivelse av øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling som kan være 

nødvendig: Ingen anbefalinger er angitt, men førstehjelp kan være påkrevd 
ved utilsiktet eksponering, innånding eller inntak av dette kjemikaliet. Ved tvil: 
KONTAKT LEGE ØYEBLIKKELIG!

 

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
5.1. Slokkingsmidler
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Passende brannslukningsmidler Stoffet er ikke brannfarlig. Stoffet er ikke brennbart. Ta hensyn til omgivende 
materialer ved valg av brannslukkingsmiddel.

Uegnete brannslukningsmidler Vann i samlet stråle.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Brann- og eksplosjonsfarer Ingen uvanlig brann- eller eksplosjonsfare angitt.

Særlige farer:
Produktet kan ikke brenne, men ved oppvarming kan det dannes giftige 
damper.

Farlige forbrenningsprodukter Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjøre karbonoksider og andre giftige 
gasser eller damper.

5.3. Råd til brannmannskaper
Personlig verneutstyr Fare for etsing. Bruk kjemikaliebestandige vernedrakter. Bruk åndedrettsvern 

med lufttilførsel. Bruk hansker og vernebriller (se seksjon 8).
Brannslukningsmetoder Ingen spesiell brannslukkingsmetode angitt.
Annen informasjon Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann.
 

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Generelle tiltak Begrens skadeomfanget dersom det ikke innebærer risiko.
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8.

6.1.1. For ikke-innsatspersonell
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Bruk nødvendig verneutstyr - se seksjon 8.

6.1.2. For innsatspersonell
For innsatspersonell Bruk nødvendig verneutstyr - se seksjon 8.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Må ikke ledes ut i jord eller vannløp. Vend beholderen med den skadde 
siden opp for å stoppe utslipp. Søl eller ukontrollerte utslipp til vannløp skal 
UMIDDELBART varsles til rette myndighet. Samle opp søl/spill i sand, jord 
eller annet egnet absorberende materiale.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Metoder for opprydding og 
rengjøring

Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Store mengder søl: Absorber i 
vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spyl området rent med 
mye vann. Husk faren for at underlaget kan bli glatt. Ikke forurens vannkilde 
eller kloakk. Små mengder spyles til avløp med mye vann. Personell som har 
vært i kontakt med spilt materiale, må vaske seg grundig etterpå. Påse at 
søl og forurensede materialer samles opp og fjernes fra arbeidsområdet så 
hurtig som mulig i en egnet beholder, som merkes med innholdet.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Andre anvisninger Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse, kan du se seksjon 

8. Se seksjon 11 for ytteligere informasjon om helsefare. Hvis du ønsker mer 
informasjon om avhending, kan du se seksjon 13.

 

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Håndtering Unngå søl og kontakt med huden og øynene. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. 

Unngå innånding av damper/spraytåke. Les og følg produsentens anvisninger. 
Utstyr til øyeskylling og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Betingelser for sikker oppbevaring
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Krav til lagerrom og beholdere Lagres i godt lukket emballasje på et tørt, svalt og godt ventilert 
kjemikalierom eller rom der uforutsette utslipp ikke vil gjøre skade på 
mennesker og miljø.

Oppbevares i originalemballasjen eller emballasje av tilsvarende 
kvalitet/godkjenning.

Råd angående samlagring Lagres ikke i umiddelbar nærhet til sterke syrer og sterke oksiderende stoffer.
Ytterligere informasjon om 
lagringsforhold

Beskyttes mot sollys.

Lagringstemperatur Verdi: ~ 5-30 °C
Kommentar, Lagringstemperatur Lagres frostfritt.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)
Spesielle bruksområder Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i seksjon 1.2.
 

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE
8.1. Kontrollparametere
Tiltaks- og grenseverdier
Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
NATRIUMHYDROKSID CAS-nr.: 1310-73-2

EC-nr.: 215-185-5
Registreringsnummer: 01-
2119457892-27-xxxx

15 min.: 2 MG/M3
T Takverdi

2007

QUARTERNARY AMMONIUM 
COMPOUNDS, COCO ALKYLBIS-
(HYDROXYETHYL) METHYL, 
ETHOXYLATED, ME SULPHATES

CAS-nr.: 68989-03-7 8 t.: 15 mg/m³

DNEL / PNEC fra komponenter
Komponent NATRIUMHYDROKSID
DNEL Gruppe: Arbeidstaker

Eksponeringsvei: Innånding
Eksponeringsfrekvens: Kortsiktig (akutt)
Verdi: 1 mg/m3

DNEL Gruppe: Industriell
Eksponeringsvei: Innånding
Eksponeringsfrekvens: Kortsiktig (akutt)
Verdi: 1 mg/m3

DNEL Gruppe: Industriell
Eksponeringsvei: Innånding
Eksponeringsfrekvens: Langsiktig (gjentatt)
Verdi: 1 mg/m3

8.2. Eksponeringskontroll
Varselsskilt

   

Forholdsregler for å hindre eksponering
Tekniske tiltak for å hindre 
eksponering

Ingen spesielle ventilasjonskrav angitt, unntatt at dette stoffet ikke må 
benyttes i trange rom uten tilstrekkelig ventilasjon.

Åndedrettsvern
Åndedrettsvern Normalt ikke nødvendig og ingen spesielle anbefalinger er gitt, men 

åndedrettsvern må benyttes hvis nivået av luftforurensning overstiger 
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administrativ norm (AN). Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for 
innånding av støv, må det brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter 
(P2).

Håndvern
Håndvern Bruk vernehansker av butyl. Nitril kortidshansker. Væsken kan trenge gjennom 

hanskene. Skift derfor hansker ofte. Hanske må velges i samarbeid med 
hanskeleverandøren, som kan opplyse om hanskematerialets 
gjennomtrengningstid.

Øye- / ansiktsvern
Øyevern Bruk godkjente, tettsluttende vernebriller eller ansiktsskjerm hvor det er risiko 

for øyekontakt.
Ytterligere øyeverntiltak Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted.

Hudvern
Annet hudvern enn håndvern Bruk forkle eller vernedrakt ved fare for sprut.

Hygiene / Miljø
Spesifikke hygienetiltak Det anbefales alltid å sørge for god personlig hygiene, spesielt ved arbeid 

med kjemikalier. RØKING FORBUDT I ARBEIDSOMRÅDET! Vask huden ved 
slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Vask straks 
hud som er blitt våt eller tilsølt. Ta straks av alle klær som er blitt tilsølt. 
Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Det må ikke spises, 
drikkes eller røykes under bruk.

 

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform Væske
Farge Lys (eller blek) Halmfarget
Lukt Mild/svak.
Kommentarer, Luktgrense Ikke kjent.
pH (handelsvare) Verdi: ~ 13
Kommentarer, pH (bruksløsning) 12,2 ved 1 % konsentrat.
Smeltepunkt/smeltepunktintervall Verdi: 0 °C
Frysepunkt Verdi: ~ 0 °C
Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: ~ 100 °C
Kommentarer, Flammepunkt Ikke relevant.
Kommentarer, Eksplosjonsgrense Ikke relevant.
Kommentarer, Damptrykk Ikke relevant.
Relativ tetthet Verdi: 1,08
Løselighetsbeskrivelse Løselig i vann.
Løselighet i vann Fullstendig blandbar med vann.
Kommentarer, Fordelingskoeffisient: 
n-oktanol / vann

Ikke relevant.

Kommentarer, Selvantennelighet Ikke relevant.
Oksiderende egenskaper Oppfyller ikke kriteriene for oksiderende.

9.2. Andre opplysninger
Andre fysiske og kjemiske egenskaper
Fysiske og kjemiske egenskaper Flyktige organiske forbindelser (VOC): 0 g/liter.
Kommentarer Hvor det angis "Ikke kjent" eller "Ikke relevant" er informasjonen ikke 

tilstrekkelig til å iverksette effektive kontrolltiltak.
 

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1. Reaktivitet
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Reaktivitet Ingen spesielle reaktivitetsrisikoer forbundet med dette produktet.

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet Ingen spesielle stabilitetshensyn. Stabil under normale temperaturforhold og 

anbefalt bruk.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner
Risiko for farlige reaksjoner Ikke relevant.

Farlig polymerisering: Polymeriserer ikke.

10.4. Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås Unngå høy varme over lengre perioder. Løsningen er sterkt alkalisk og 

reagerer med sterke syrer og gir varmeutvikling.

10.5. Uforenlige materialer
Materialer som skal unngås Sterke oksiderende stoffer. Sterke syrer.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
Farlige spaltningsprodukter Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjøre karbonoksider og andre giftige 

gasser eller damper.
 

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Toksikologiske data fra komponenter 
Komponent NATRIUMHYDROKSID
LD50 oral Verdi: 2000 mg/kg

Forsøksdyreart: Rotte
Varighet: Toksisk Dose 2

LD50 oral Verdi: 40 mg/kg
Forsøksdyreart: Mus
Test referanse: Toksisk Dose 1

Annen toksikologisk informasjon om 
komponenten

Forårsaker ikke kreft (ikke noe bevis for kreftfremkallende egenskaper).

Spesifikke målorgantoksisitet - 
enkelt eksponering 

Ikke klassifisert som et spesifikt mål organ toksisk stoff etter en enkelt 
eksponering.

Spesifikke målorgantoksisitet - 
gjentatt eksponering 

Ikke klassifisert som et spesifikt mål organ toksisk stoff etter gjentatt 
eksponering.

Aspirasjonsfare Forventes ikke å utgjøre en aspirasjonsfare basert på kjemisk struktur.
Hudkontakt: Ikke hudirriterende.
Opptaksvei: Hudabsorpsjon. Inntak/svelging. Hud- og/eller øyekontakt.
Målorgan: Ingen spesielle målorganer angitt.

Komponent C10 ALCOHOL ETHOXYLATE WITH 7MEO
LD50 oral Verdi: 200-2000 mg/kg

Forsøksdyreart: Rotte

Øvrige helsefareopplysninger
Generelt Vær oppmerksom på at produktet virker etsende. Ved anbefalt håndtering er 

det ingen helserisiko forbundet med produktet.

Potensielle akutte effekter
Innånding Kortpustethet med en brennende følelse i halsen. Eksponering kan forårsake 

hoste eller pipende pust.
Hudkontakt Etsende. Kan oppstå blemmer. Fortløpende sårdannelse vil forekomme dersom 

behandling ikke starter umiddelbart.
Øyekontakt Etsende. Hornhinneforbrenning kan forekomme. Kan forårsake permanent 

skade. Tåreflod og uklart syn etter væskesprut.
Svelging Etseskader kan forekomme omkring leppene. Oppkast av blod. Det kan 

forekomme blødning fra munnen eller nesen.

SMART NÆRINGSMIDDELVASK Side 7 av 11

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)



Forsinket / Repeterende
Kroniske effekter Varig øyeskade kan bli resultatet dersom førstehjelpen ikke settes inn straks.
 

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
12.1. Giftighet
Akutt akvatisk, fisk. Kommentar Ikke bestemt.
Akutt akvatisk, alge. Kommentar Ikke bestemt.
Akutt akvatisk, Daphnia, 
Kommentar

Ikke bestemt.

Annen økotoksikologisk informasjon, 
krepsdyr

Ikke bestemt.

Økotoksisitet Produktet forventes ikke å medføre risiko for skadevirkninger i miljøet eller på 
spillvannrenseanlegg. Produktets komponenter er ikke klassifisert som 
miljøskadelige. Dette utelukker imidlertid ikke muligheten for at store eller 
hyppige utslipp kan være miljøskadelige. Produktet kan påvirke pH i 
vannmiljøet med risiko for skadevirkninger for vannorganismer.

Toksikologiske data fra komponenter 
Komponent NATRIUMHYDROKSID
Akutt akvatisk, fisk Verdi: 125 mg/l

Testmetode: LC 50
Varighet: 96 timer

Akutt akvatisk, fisk LCLo Verdi: ~ 189 mg/l
Art: Leuciscus idus (Gullvederbuk)
Varighet: 48 timer

Akutt akvatisk, alge Bemerkning: Ikke kjent.
Akutt akvatisk, Daphnia Verdi: 40-240 mg/l

Testmetode: EC 50
Varighet: 48 timer

Akutt akvatisk, Daphnia LCLo Verdi: > 100 mg/l
Testmetode: EC 50
Art: Daphnia magna
Varighet: 48 timer

Økotoksisitet, andre effekter Produktet kan påvirke pH i vannmiljøet med risiko for skadevirkninger for 
vannorganismer.

Mobilitetsbeskrivelse Mobilitetsbeskrivelse: Produktet er oppløselig i vann.
Persistens og nedbrytbarhet Produktet er bionedbrytbart.
Kjemisk oksygenforbruk (COD) Verdi: ~ 0 g O2/g stoff
Bioakkumulering Produktet er ikke bioakkumulerbart.
Resultat av PBT vurderingen på 
komponenten

Ikke klassifisert som PBT ifølge gjeldende EU kriterier.

vPvB vurderingsresultat Ikke klassifisert som vPvB ifølge gjeldende EU kriterier.
Komponent C10 ALCOHOL ETHOXYLATE WITH 7MEO
Akutt akvatisk, fisk Verdi: 10-100 MG/L

Testmetode: LC50
Varighet: 96 TIMER

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Persistens og nedbrytbarhet Nedbrytbarhet:

Produktet er bionedbrytbart.

12.3. Bioakkumuleringsevne
Bioakkumulasjonspotensial Produktet er ikke bioakkumulerbart.

12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet Absorberes lett i jord.
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12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
PBT vurderingsresultat Komponenten inneholder ingen PBT stoffer.
vPvB vurderingsresultat Produktet inneholder ingen vPvB stoffer.

12.6. Andre skadevirkninger
Andre skadevirkninger / annen 
informasjon

Ubetydelige i vannmiljø.

 

AVSNITT 13: DISPONERING
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Egnede metoder til fjerning av 
kjemikaliet

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. 
Få bekreftet rutiner for avfallsdeponering med kommuneingeniør/ miljøsjef/ 
Miljødirektoratet og lokale forskrifter. Send større mengder til destruering. Spyl 
små mengder til avløp med vann. emballasje: Gjenvinn og gjenbruk eller 
resirkuler hvis mulig. Utslipp til avløp, vassdrag eller grunn er ikke tillatt.

Relevant avfalls regelverk Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). FOR-2004-
06-01-930, FOR-2013-10-14-1237.

Farlig avfallsprodukt Destruer i samsvar med regelverk fra lokale myndigheter. Kontakt lokalt 
avfallsdeponi eller kommuneadministrasjonen for informasjon.

Farlig avfall emballasje Beholder leveres til lokalt avfallsdeponi eller til annen lokal leverandør av 
avfallsordning for farlig avfall. Tom og rengjort emballasje er ikke å anse som 
farlig avfall.

Produktet er klassifisert som farlig 
avfall

Ja

Emballasjen er klassifisert som farlig 
avfall

Ja

Avfallskode EAL EAL: 200129 rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer,   Norsas: 7133
EU forordninger Del 2 Annex V.
Nasjonale forskrifter Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). FOR-2004-

06-01-930, FOR-2013-10-14-1237.
NORSAS 7133 Rengjøringsmidler
 

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
14.1. FN-nummer
ADR 1760
RID 1760
IMDG 1760
ICAO/IATA 1760

14.2. FN-forsendelsesnavn
ADR ETSENDE VÆSKE, N.O.S.
RID ETSENDE VÆSKE, N.O.S.
IMDG CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
ICAO/IATA CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

14.3. Transportfareklasse(r)
ADR 8
Farenr. 80
RID 8
ADN 8
IMDG 8
ICAO/IATA 8
Kommentar ADR-Farenr. 80 Etsende eller svakt etsende stoff.

14.4. Emballasjegruppe

SMART NÆRINGSMIDDELVASK Side 9 av 11

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)



ADR III
RID III
IMDG III
ICAO/IATA III

14.5. Miljøfarer
Marin forurensning Nei

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
EmS F-A, S-B
Spesielle forholdsregler Tunnelbegrensningskoder: (E)

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
Andre relevante opplysninger
Andre relevante opplysninger Ikke relevant.
 

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for 
stoffet eller stoffblandingen
EU-direktiv Preparatdirektivet 1999/45/EF. Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon 
og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk 
kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av 
Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 
1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 
91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. 
Europaparlaments- og rådsforordning nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 
om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger og om 
endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om endring 
av forordning (EF) nr. 1907/2006, med endringer.

Nasjonale forskrifter Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. Fastsatt av 
Miljøverndepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet 16. juli 
2002. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 2003 nr 361. 
Forskrift om merkning av kjemikalier, stoff og stoffblanding, som inneholder 
organiske løsemidler (YL-merkning). Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 
den 29. januar 1998 nr. 100 med seneste endring av 1. februar 2002 nr. 
127.
Regelverk EC 689/2008 vedrørende eksport og import av farlige kjemikalier.
Vannklassifisering: WGK 2

Deklarasjonsnr. Under behandling

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering av kjemikaliesikkerhet er 
gjennomført

Nei

 

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER
Faresymbol

 

R-setninger R34 Etsende.
S-setninger S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S26 Får man stoffet i øynene; 

skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S28 Får man 
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stoff på huden, vask straks med store mengder pH nøytral såpe og vann. 
S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. 
S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis 
etiketten om mulig. S60 Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles 
som farlig avfall.

Annen merkeinformasjon Produktet er sterkt etsende. Kan forårsake alvorlig skade på øyne og hud.

Fosfor: Uten fosfat.

Inneholder: NATRIUMHYDROKSID
Leverandørens anmerkninger Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet 

brukt i kombinasjon med andre materialer eller i andre prosesser. Så langt 
selskapet kjenner til er informasjonen korrekt og pålitelig pr. den dato som er 
angitt. Det gis imidlertid ingen forsikringer eller garantier om at informasjonen 
er korrekt, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens ansvar å forsikre seg 
om at informasjonen er egnet for det tiltenkte formålet.

Klassifisering i henhold til CLP (EC) 
No 1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Corr 1A; H314;

Liste over relevante R-setninger (i 
avsnitt 2 og 3).

R35 Sterkt etsende.
R34 Etsende.
R41 Fare for alvorlig øyeskade.
R50 Meget giftig for vannlevende organismer.
R36/38 Irriterer øynene og huden.
R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede 
langtidsvirkninger i vannmiljøet
R22 Farlig ved svelging.
R36 Irriterer øynene.

Liste over relevante H-setninger (i 
avsnitt 2 og 3).

H318 Gir alvorlig øyeskade.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H290 Kan være etsende for metaller.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H302 Farlig ved svelging.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Viktigste anvendelsesområder og 
evt. begrensninger

Sterkt alkalisk vaske og desinfeksjonsmiddel. Rengjøringsmiddel til 
næringsmiddelindustrien.

Versjon 1
Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad CHEMSMART AS
Utarbeidet av Chemsmart AS

SMART NÆRINGSMIDDELVASK Side 11 av 11

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)


