
Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk
som frarådes

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Produsent

SIKKERHETSDATABLAD

Notorius Standard Coating

16.10.2019

01.03.2021

Notorius Standard Coating

Notcoating.

Coating til bruk på fiskenøter.

Ingen ytterligere informasjon foreligger

Ja

Ja

Nei

Brynsløkken AS

Delitoppen 3

1540

Vestby

Norge

+47 649 09 910

post@brynslokken.no

http://www.brynslokken.no/

887 308 462

Mia Tiller Mjøs

Utgitt dato

Revisjonsdato

Kjemikaliets navn

Produktgruppe

Kjemikaliets bruksområde

Bruk det frarådes mot

Industrielt bruk

Profesjonelt bruk

Forbrukerbruk

Firmanavn

Besøksadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-post

Hjemmeside

Org. nr.

Kontaktperson
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1.4. Nødtelefonnummer

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

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

Telefon: +47 22 59 13 00
Beskrivelse: Organisasjon/Firma: Giftinformasjonen / Directorate of Health and
Social Affairs

Telefon: 113
Beskrivelse: Medisinsk nødtelefon

EUH 208

EUH 208 Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on og (3:1)-blanding av:
5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on. Kan gi en allergisk reaksjon.

Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke PBT-kriteriene i REACH-forordningen,
vedlegg XIII. Dette stoffet/blandingen oppfyller ikke vPvB-kriteriene i
REACH-forordningen, vedlegg XIII

Denne blandingen inneholder ingen stoffer som skal nevnes i henhold til
kriteriene i avsnitt 3.2 av REACH bilag II.

Ikke gi noe å drikke hvis personen er bevisstløs. Ved illebefinnende, kontakt lege.

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som
letter åndedrettet.

Ta av tilsølte klær og vask eksponerte hudpartier med mildt såpevann. Skyll
deretter med varmt vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer etter vask.

Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom
dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved smerte eller rødhet, kontakt
lege.

Skyll munnen grundig. IKKE framkall brekning. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag
gir seg.

Se avsnitt 11.

Nødtelefon

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

Supplerende faresetninger på
etikett

PBT / vPvB

Komponentkommentarer

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Generelle symptomer og
virkninger
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4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

Behandles symptomatisk.

Under normale omstendigheter og formålsriktig bruk oppstår det ikke risiko eller
helseproblemer ved bruk av produktet. Ved tvil eller vedvarende symptomer, søk
legehjelp.

Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukkingsmiddel.

Ingen spesiell brannbekjempelsemetode angitt.

Ikke klassifisert som brannfarlig iht. gjeldende regelverk.

Benytt brannbestandige / flammehemmende klær. Bruk åndedrettsvern.

Bruk vannspray eller damp for å kjøle ned utsatte containere. Vær forsiktig hvis
du kjemper mot kjemisk brann. Unngå at spillvann fra bekjempelse av ild kommer
ut i miljøet.

Unngå innhalasjon av damp og kontakt med øyne.

Evakuer unødvendig bemanning.

Unngå utslipp av større mengder til avløp/miljøet. Ved større utslipp til avløp/
vannmiljø informeres lokale myndigheter.

Oppbevares/håndteres slik at forurensning av miljøet unngås. Absorber i egnet
materiale. Tørk opp søl med en gang; bruk absorberende material til å samle det
opp. Bruk containere egnet for avfall. Områder med spill kan være glatte.

Stoffet er oppløselig i vann.

Avfall behandles iht. avsnitt 13. Se Avsnitt 8. Eksponeringskontroll/personlig
verneutstyr.

Medisinsk behandling

Annen informasjon

Egnede slokkingsmidler

Uegnede slokkingsmidler

Brann- og eksplosjonsfarer

Personlig verneutstyr

Brannslokkingsmetoder

Verneutstyr

Nødprosedyrer

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Forvaring

Annen informasjon

Andre anvisninger
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7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

8.2. Eksponeringskontroll

Forholdsregler for å hindre eksponering

Øye- / ansiktsvern

Håndvern

Åndedrettsvern

Håndteres i samsvar med god industrihygiene og sikkerhetsforskrifter.

Man skal vaske hendene og andre ubeskyttede hudpartier med mild såpe og
vann før man spiser, drikker, røyker eller går fra arbeidet.

Lagres på et tørt og luftig sted.

Notcoating

Ingen anbefaling angitt.

Varselsskilt

Sørg for god ventilasjon. Etabler øyeskylling nær arbeidssted.

Beskrivelse: Tettsittende vernebriller.
Referanser til relevante standarder: EN166

Bruk vernehansker som tåler kjemikalier ved langvarig eller gjentatt kontakt.
Hanskene som brukes skal overholde spesifikasjonene i direktiv 89/686/EØF og
den tilsvarende standard NF EN 374 .

Verdi: > 480 minutt(er)

Verdi: > 0,2 mm

Det kreves ingen særskilt respirasjonsbeskyttelse der det under normale forhold
brukes tilstrekkelige ventilasjonsmidler. Ved utilstrekkelig ventilasjon skal
åndedrettsvern benyttes.

Håndtering

Råd om generell yrkeshygiene

Oppbevaring

Spesielle bruksområder

Kontrollparametere, kommentarer

Egnede tekniske tiltak

Øyevernutstyr

Egnede materialer

Gjennomtrengningstid

Tykkelsen av hanskemateriale

Åndedrettsvern, generelt
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AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

9.2. Andre opplysninger

9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

Bruk åndedrettsvern i henhold til EN140 med filter av type A/P2 eller bedre.

Væske

Gul

Svak lukt av maling.

Verdi: 8

Kommentarer: Data ikke registrert.

Verdi: ~ 0 °C

Verdi: ~ 100 °C

Kommentarer: Ikke relevant.

Kommentarer: Data ikke registrert.

Ikke brannfarlig.

Kommentarer: Data ikke registrert.

Verdi: 1,06 kg/l

Medium: Vann
Verdi: 100 %

Kommentarer: Data ikke registrert.

Ikke eksplosive egenskaper.

Ikke oksiderende egenskaper.

Dette sikkerhetsdatabladet inneholder kun informasjon som dekker sikkerhet og
erstatter ikke produktinformasjon eller produktspesifikasjon.

Ingen reaktive grupper.

Produktet er stabilt ved normale håndterings– og lagringsbetingelser.

Ingen kjente

Anbefalt utstyrstype

Form

Farge

Lukt

pH

Smeltepunkt / smeltepunktintervall

Frysepunkt

Kokepunkt / kokepunktintervall

Flammepunkt

Fordampningshastighet

Antennelighet

Eksplosjonsgrense

Tetthet

Løslighet

Viskositet

Eksplosive egenskaper

Oksiderende egenskaper

Kommentarer

Reaktivitet

Stabilitet

Risiko for farlige reaksjoner
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10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Øvrige helsefareopplysninger

11.2 Andre opplysninger

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

12.3. Bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

12.7. Andre skadelige effekter

Forfrysning.

Ingen kjente.

Ingen nedbrytning ved normal bruk og oppbevaring.

Kommentarer: Ikke klassifisert.

Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on og (3:1)-blanding av:
5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on. Kan gi en allergisk reaksjon.

Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig i henhold til gjeldende regelverk. Dette
utelukker ikke at tilfeldige større utslipp eller ofte gjentatte mindre utslipp kan ha
en skadelig eller forstyrrende innvirkning på miljøet.

Produktet er bionedbrytbart.

Dette produktet er blandbart i vann og lett biologisk nedbrytbar i både vann og
jord. Akkumulering er ikke forventet.

Fullstendig oppløselig i vann.

Dette produktet er ikke selv og inneholder ikke en PBT eller vPvB.

Dette produktet har ingen kjente økologisktoksikologiske effekter.

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter

Akutt giftighet

Allergi

Økotoksisitet

Beskrivelse / vurdering av
persistens og nedbrytbarhet

Bioakkumuleringsevne, vurdering

Mobilitet

Resultat av vurderinger av PBT og
vPvB

Økologisk tilleggsinformasjon
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AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

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

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

Nei

Ikke aktuelt.

Ikke aktuelt.

Ikke aktuelt.

Ikke aktuelt.

Nei

Se avsnitt 10/11.

Nei

Regelverkoversikt 2021:
Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger
(CLP) av 16.06.2012 med senere endringer.
Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), 01.06.2004
nr. 930, med endringer.
FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere
endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
FOR-2015-05-19-541: Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Farlig gods

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Marin forurensning

Spesielle forholdsregler

Bulktransport (ja / nei)

Lover og forskrifter
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15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

(deklareringsforskriften) av 01.06.2015, med senere endringer.

641216

Nei

En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke nødvendig for dette stoffet. Informasjonen
i dette sikkerhetsdatabladet skal ikke betraktes som brukerens egen
risikovurdering. Det er alltid brukerens ansvar at alle nødvendige forholdsregler
er
fulgt for å oppfylle kravene i henhold til lokale regler og bestemmelser.

EUH 208 Inneholder . Kan gi en allergisk reaksjon.

Databladet er laget etter vår nåværende kunnskap, Norsk regelverk og
produsentens opplysninger. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår
kontroll, vil det være brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler blir tatt.
Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjon gitt i dette
sikkerhetsdatablad blir lest og forstått av alle som bruker, behandler, avhender
eller på noen måte kommer i kontakt med produktet. Dette produktet skal bare
brukes til det formål det er beregnet for og i henhold til spesifiserte instruksjoner.
Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i
forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse.

EC50 = Effektkonsentrasjon for 50% av individene
LC50 = Dødelig konsentrasjon for 50% av individene
LD50 = Dødelig dose for 50% av individene
PBT = Persistent, bioakkumulerende og giftig
vPvB = Svært persistent og svært bioakkumulerende

01.03.2021

14

Mia Tiller Mjøs

Deklarasjonsnr.

Vurdering av kjemikaliesikkerhet
er gjennomført
Kjemikaliesikkerhetsvurdering

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

Brukte forkortelser og akronymer

Siste oppdateringsdato

Versjon

Utarbeidet av
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