ORCHIDEE S.A.S

Sikkerhets datablad
I henhold til regelverk (EC) No 1907/2006

Imprex S ECO C6
Dato: 22.10.2018

Side 1 of 4

Produkt kode: 1.300.8.77

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet / foretaket
1.1. Produkt gjenkjenning

Imprex S ECO C6
1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som anbefales
1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma navn:
Gate:
Sted :
Telefon :
e-mail:
Contakt person:
Internett:
1.4. Nødtelefon nummer:

ORCHIDEE S.A.S
72 rue Caroline Follet
F-F - 80160 CONTY
+33 (0)3 22 41 30 89
contact@orchideefrance.com
Guillaume GOUTARD
www.orchideefrance.com

Telefax: +33 (0)3 22 41 32 88
Telephone: 33 (0)3 22 41 30 89

+33 (0)3 22 41 30 89

SEKSJON 2: Fareidentifikasjon
2.2. Etikett elementer
Ytterligere råd om merking
Produktet er ikke: Klassifisering iht. EU-forskrift 1272/2008 (CLP):
2.3. Andre farer

Innenfor utvidet skum, er ikke ånde mulig, fare for kvelning!

SEKSJON 3: Oppskrift / Informasjon om ingredienser
3.2. Blanding
ytterligere informasjon.
Det finnes ingen ytterligere ingredienser som i henhold til leverandørens nåværende kunnskap og
konsentrasjoner er klassifisert som helse- eller miljøfarlige og derfor krever rapportering i denne
delen.

SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Etter innånding
Ved uhell eller dårligere, kontakt lege omgående (vis sikkerhetsdatablad hvis mulig). Symptomer
på forgiftning kan utvikles flere timer etter eksponering. Fare skal være under medisinsk
observasjon i minst 48 timer etter eksponering.
Etter hudkontakt
Etter kontakt med huden, vask straks med rikelig med vann og såpe. Ved hudirritasjon, søk
medisinsk behandling.
Etter kontakt med øynene
Skyll straks øynene med store mengder vann. Få øyeblikkelig legehjelp.
Etter inntak.

Hvis du svelger ved et uhell, skyll munnen rikelig med vann (kun hvis personen er bevisst) og få
øyeblikkelig legehjelp.

SEKSJON 5: Brannslukkingstiltak
5.1. Slokkingsmidler
Revision No: 1

GB - EN - No

Revision date: 22.10.2018

ORCHIDEE S.A.S

Sikkerhets datablad
I henhold til regelverk (EC) No 1907/2006

Imprex S ECO C6
dato 22.10.2018

Side 2 of 4

Produkt code: 1.300.8.77

Egnede slukningsmidler.
Selve produktet er brannslukningsmiddel.
5.2. Spesielle farer som oppstår ved stoffet eller blandingen.

Ved høy temperatur: konsentrat gir giftige produkter. Termisk dekomponering av
brukskonsentrasjoner gir ingen fare.

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp.
6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer.
Bruk personlig verneutstyr. Bruk egnet åndedrettsvern.
6.2. Miljømessige forholdsregler.
Ikke tømmes i kloakk eller vannmiljøet.
Rengjør forurensede gjenstander og områder som er grundig i samsvar med miljøforskriften.
Behandle det assimilerte materialet i henhold til avsnittet om avfallshåndtering.
6.3. Metoder og materiale for inneslutning og rydding.
Suges opp inert absorberende og kast bort som avfall som krever spesiell observasjon. Bruk
godkjent industriell støvsuger for fjerning. Samles i lukkede beholdere for avhending.

SEKSJON 7: Håntering og lagring.
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering.
Råd om sikker håndtering.
Hold beholderen tett lukket og på et godt ventilert sted.
Råd om beskyttelse mot brann og eksplosjon.
Ingen spesielle håndteringsanvisninger er nødvendige.
7.2. Forhold for sikker lagring, inkludert eventuelle uforlikeligheter.
Krav til lagringsrom og fartøy.
Oppbevares bare i originalemballasjen på et kjølig og godt ventilert sted.
Råd om lagringskompatibilitet.
Maksimal oppbevaringstemperatur: 50
Minimum oppbevaringstemperatur: -2

SEKSJON 8: Eksponeringskontroll / personlig beskyttelse.
8.1.Kontrollparametere.
8.2. Eksponeringskontroll.
Passende tekniske kontroller.
Hvis det ikke er mulig å suge eller ventilere tekniske tiltak tilstrekkelig, må verneutstyr brukes.
Beskyttelses- og hygienetiltak.

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Ved håndtering av kjemiske stoffer, skal kjemikaliehansker
bæres med CE-etikett, inkludert en firesifret kode. Ikke spis, drikk, røyk eller nyser på
arbeidsplassen.
Øye / ansiktsbeskyttelse
Unngå øyekontakt med damp, spray eller tåke. Bruk vernebriller.
Håndbeskyttelse.
Bruk egnede hansker ved håndtering av dette materialet. Et par hansker laget av følgende
materiale (er) anbefales: Butylgummi.
Hud beskyttelse.

Unngå hudkontakt.
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Åndedrettsvern.

Ved korrekt og korrekt bruk, og under normale forhold, er det ikke nødvendig med pustebeskyttelse.

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper.
9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper.

Fysisk tilstand:
Farge:
Testmetode.

Væske
Lyse brun

pH-Verdi (ved 20 °C):

7.5 - 9.0

Endringer i fysisk tilstand

-4 °C

Smelte pungt:
Innledende kokepunkt og kokeområde:

100 °C

Tetthet (ved 20 °C):

1.06 g/cm³

Vannløselighet:

høyoppløselig.
<20 mm²/s

Viskositet / kinematisk:
(ved 20 °C)
Løsemiddelinnhold:

.12 %

9.2. ytterligere informasjon.

Fast innhold:

10.98 %

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet.
SEKSJON 11: Toksikologisk informasjon
11.1. Informasjon om toksikologiske effekter.

SEKSJON 12: Økologisk informasjon.
ytterligere informasjon.
Avhengig av lokale forhold og eksisterende konsentrasjoner, i tilfelle av utslipp til biologisk
kloakkrensningsanlegg, er det mulig å få problemer i nedbrytningsaktiviteten til aktivert slam.

SEKSJON 13: Behandling av avfall.
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder.
Råd om handtering.
Avfallshåndtering i henhold til offisielle statlige forskrifter. Avfallshåndtering i henhold til EUdirektivene 75/442 / EEC og 91/689 / EEC om avfall og farlig avfall i de nyeste versjonene.

SEKSJON 14: Transport informasjon.
Land transport (ADR/RID)
Annen relevant informasjon(land transport)
Ikke klassifisert for denne transportøren.
Transport på indre vannveier(ADN)
Annen relevant informasjon (transport på indre vannveier)

Ikke klassifisert for denne transportøren.
Sjøtransport (IMDG)
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Annen relevant informasjon (sjøtransport)
Ikke klassifisert for denne transportøren.
Fly transport (ICAO)
Annen relevant informasjon (Fly transport)
Ikke klassifisert for denne transportøren.

SEKSJON 15: juridisk informasjon.
15.1. Sikkerhets-, helsemessige og miljømessige forskrifter / lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen.
EU-regulatorisk informasjon

2004/42/EC (VOC):

.364 % (3.857 g/l)

Nasjonale forskrifter
Vannforurensende klasse (D):

1 - litt vannforurensende

SEKSJON 16: Annen informasjon.
ytterligere informasjon.
Ovenstående informasjon beskriver utelukkende sikkerhetskravene til produktet og er basert på vår
nåværende kunnskap. Informasjonen er ment å gi deg råd om sikker håndtering av produktet nevnt i
dette sikkerhetsdatabladet, for lagring, bearbeiding, transport og avhending. Informasjonen kan ikke
overføres til andre produkter. Ved blanding av produktet med andre produkter eller ved behandling, er
informasjonen på dette sikkerhetsdatabladet ikke nødvendigvis gyldig for det nye preparatmaterialet

Dataene for de farlige ingrediensene ble tatt henholdsvis fra den siste versjonen av underentreprenørens sikkerhetsdatablad
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