
Revisions dato: 27-07-2015 Revision: 1

Sikkerhedsdatablad
PRESATURATED IPA WIPES

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn PRESATURATED IPA WIPES

Produktnummer EIPA100

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificeret anvendelser Rengøringsmiddel.

Anvendelser der frarådes Ingen specifikke anvendelser, der frarådes, er identificeret.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør ELECTROLUBE. A division of HK WENTWORTH LTD
ASHBY PARK, COALFIELD WAY,
ASHBY DE LA ZOUCH, LEICESTERSHIRE LE65 1JR
UNITED KINGDOM
+44 (0)1530 419600
+44 (0)1530 416640
info@hkw.co.uk

1.4. Nødtelefon

Nødtelefon +44 (0)1530 419600 between 8.30am - 5.00pm GMT  Mon – Fri

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering
Fysiske farer Flam. Liq. 2 - H225

Sundhedsfarer Eye Irrit. 2 - H319 Elicitation - EUH208 STOT SE 3 - H336

Miljøfarer Ikke klassificeret.

Klassificering (67/548/EØF)
eller (1999/45/EF)

Xi;R36. F;R11. R67.

2.2. Mærkningselementer

Piktogram

      

Signalord Fare

Faresætninger H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
EUH208 Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, C.I.T. (EC No. 247-500-7) & M.I.T.
(EC No. 220-239-6) (3:1 Mix). Kan udløse allergisk reaktion.
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PRESATURATED IPA WIPES

Forholdsregler ved brug P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.
P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
P241 Anvend eksplosionssikkert elektrisk udstyr.
P242 Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
P261 Undgå indånding af dampe/spray.
P264 Vask forurenet hud grundigt efter brug.
P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks
af. Skyl/brus huden med vand.
P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at
vejrtrækningen lettes.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P312 Ring til en GIFTINFORMATION/læge i tilfælde af ubehag.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P370+P378 Ved brand: Anvend skum, kuldioxid, tørstof eller vandtåge til brandslukning.
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P403+P235 Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
P405 Opbevares under lås.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.
P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Indeholder PROPAN-2-OL

2.3. Andre farer

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

PROPAN-2-OL 60-100%

CAS-nummer: 67-63-0 EF-nummer: 200-661-7 REACH registreringsnumer: 01-
2119457558-25-XXXX

Klassificering
Flam. Liq. 2 - H225
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H336

Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF)
F;R11 Xi;R36 R67

1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON <1%

CAS-nummer: 2634-33-5 EF-nummer: 220-120-9

M faktor (akut) = 1

Klassificering
Acute Tox. 4 - H302
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Dam. 1 - H318
Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Acute 1 - H400

Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF)
Xn;R22 R43 Xi;R38,R41 N;R50
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PRESATURATED IPA WIPES

C.I.T. (EC No. 247-500-7) & M.I.T. (EC No. 220-239-6) (3:1
Mix)

<1%

CAS-nummer: 55965-84-9

M faktor (akut) = 10 M faktor (kronisk) = 1

Klassificering
Acute Tox. 3 - H301
Acute Tox. 3 - H311
Acute Tox. 2 - H330
Skin Corr. 1B - H314
Eye Dam. 1 - H318
Skin Sens. 1 - H317
Aquatic Acute 1 - H400
Aquatic Chronic 1 - H410

Klassificering (67/548/EØF) eller (1999/45/EF)
T;R23/24/25 C;R34 R43 N;R50/53

Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16.

Kommentarer til
sammensætning

Der er ingen klassificerede indholdsstoffer, eller stoffer med arbejdshygiejniske
grænseværdier, som overstiger niveauet for oplysningspligt.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Flyt straks pågældende person i frisk luft. Søg læge ved fortsat ubehag.

Indtagelse Flyt den tilskadekomne person ud i frisk luft og hold vedkommende varm og i ro i en stilling,
som er behagelig for vejrtrækningen. Skyl munden grundigt med vand. Giv masser af vand at
drikke. Søg læge.

Hudkontakt Fjern straks forurenet tøj og vask huden med vand og sæbe. Søg læge, hvis irritation
fortsætter efter afvaskning.

Øjenkontakt Eventuelle kontaktlinser fjernes og øjet spiles godt op. Skyl med vand. Fortsæt med at skylle i
mindst 15 minutter. Søg læge ved fortsat ubehag.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Indtagelse Kan medføre ubehag ved indtagelse.

Hudkontakt Vedvarende kontakt kan medføre rødme, irritation eller tør hud.

Øjenkontakt Kan medføre alvorlig øjenirritation.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Noter til lægen Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnet slukningsmiddel Ved brandslukning anvendes alkohol-resistent skum, kuldioxid, pulver eller vandtåge.

Uegnet slukningsmiddel Brug ikke vandstråle som brandslukning, da denne vil sprede ilden (branden).

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer Oxider af følgende stoffer: Kulstof.
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PRESATURATED IPA WIPES

Farlige nedbrydningsprodukter Termisk nedbrydning eller forbrændingsprodukter kan omfatte de følgende stoffer:
Carbonoxider. Giftige gasser eller dampe.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Forholdsregler under
brandbekæmpelse

Flyt beholdere fra brandområder, hvis det kan gøres uden risiko. Brug vand til at afkøle brand
eksponerede beholdere og sprede dampe. Inddæm og indsaml slukningsvand.

Særligt beskyttelsesudstyr for
brandmandskab

Bær luftforsynet åndedrætsværn med positivt tryk (SCBA) og passende beskyttelsesdragt.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Personlige forholdsregler Følg forholdsregler for sikker håndtering, som er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad. Ingen
rygning, gløder, flammer eller andre antændelseskilder nær spildet. Træf foranstaltninger mod
statisk elektricitet. Sørg for tilstrækkelig ventilation.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljømæssige forholdsregler Må ikke hældes i kloakafløb eller vandløb eller på jorden.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprensning Spild opsuges med inaktivt, fugtigt, ikke-brændbart materiale. Skyl forurenet område med
store mængder vand. Opsaml og placer i egnet beholder til bortskaffelse af affald og luk
forsvarligt. Vedrørende bortskaffelse affald, se Punkt 13.

6.4. Henvisning til andre punkter

Reference til andre punkter Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Se punkt 11
for yderligere information om sundhedsfarer. Vedrørende bortskaffelse affald, se Punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler ved brug Undgå at spilde. Undgå kontakt med huden og øjnene. Holdes væk fra varme, gløder og åben
ild. Undgå indånding af dampe og spray/tåger.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Forholdsregler ved opbevaring Emballagen skal holdes tæt lukket. Må kun opbevares i den originale emballage. Holdes væk
fra varme, gløder og åben ild.

Opbevaringsklasse Opbevaring af flydende brandfarlige produkter.

7.3. Særlige anvendelser

Specifik(ke) slutbrug De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre
Arbejdshygiejniske grænseværdier
PROPAN-2-OL

Grænseværdi for langvarig eksponering (8-timer TWA):  200 ppm  490 mg/m³

PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)
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DNEL Industri - Hudkontakt;  : 888 mg/kg/dag
Industri - Indånding;  : 500 mg/m³
Forbruger - Hudkontakt;  : 319 mg/kg/dag
Forbruger - Indånding;  : 89 mg/m³
Forbruger - Indtagelse;  : 26 mg/kg/dag

PNEC - Ferskvand;  140.9 mg/l
- Saltvand;  140.9 mg/l
- Sediment;  552 mg/kg
- Jord;  28 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol

Beskyttelsesudstyr

      

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning. Overhold eventuelle
erhvervsmæssige grænseværdier for produktet eller ingredienserne.

Øjen/ansigtsbeskyttelse Beskyttelsesbriller, som overholder en godkendt standard, skal bæres, hvis en risikovurdering
angiver, øjenkontakt er mulig. Medmindre det af vurderingen fremgår, at der kræves en højere
grad af beskyttelse, bør følgende værnemidler anvendes: Tætsiddende sikkerhedsbriller.
Personlige værnemidler til øjen- og ansigtsbeskyttelse skal overholde den Europæiske
Standard EN166.

Håndbeskyttelse Bær beskyttelseshandsker. Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med
handskeleverandøren/fabrikanten, som kan give oplysninger om handskematerialets
gennembrudstid. Det anbefales, at handsker er lavet af følgende materiale: Butylgummi. For
at beskytte hænder mod kemikalier, bør handsker overholde den Europæisk Standard EN374.

Anden hud- og
kropsbeskyttelse

Bær egnet beskyttelsestøj for at undgå enhver kontakt med væske og gentagen eller
længerevarende kontakt med dampe.

Hygiejneforanstaltninger Brug proceskontrol for at reducere forurening til tilladte eksponeringsniveau . Etabler
øjenskyllestation. Der må ikke ryges i arbejdsområde. Vask hænderne ved arbejdets
afslutning og før spisning, rygning og toiletbesøg. Vask straks med sæbe og vand, hvis huden
bliver tilsmudset. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Det er forbudt at
spise, drikke og ryge i arbejdsområdet.

Åndedrætsværn Ingen specifikke anbefalinger. Åndedrætsværn skal benyttes, hvis den luftbårne forurening
overstiger den anbefalede grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering. Anvend et
åndedrætsværn udstyret med følgende filter: Kombinationsfilter, type A2/P3. Gas og
kombinationsfiltre til åndedrætsværn skal være i overensstemmelse med Europæisk Standard
EN14387.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende Væske-imprægneret klud.

Smeltepunkt -89°C/-128.2°F

Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval

82°C/179.6°F @

Flammepunkt 12°C/53.6°F OC (Åben kop).

Fordampningsgrad 2.93
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Øvre/nedre antændelses- eller
eksplosionsgrænser

: 2.3

Damptryk 4.3 kPa @ 20°C/68°F

Dampmassefylde 2.8

Relativ massefylde 0.780 @ 20°C/68°F

Opløselighed Blandbar med vand.

Selv-antændelsestemperatur 425°C/797°F

Viskositet 3.06 cSt @ 20°C/68°F

9.2. Andre oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Følgende materialer kan reagere med produktet: Stærke oxidationsmidler.

10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer og når det bruges som anbefalet.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Risiko for farlige reaktioner Vil ikke polymerisere.

10.4. Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås Undgå varme, åben ild og andre antændelseskilder. Undgå kraftig varme i længere tid.

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås Stærke oxidationsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter Termisk nedbrydning eller forbrændingsprodukter kan omfatte de følgende stoffer:
Carbonoxider.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Hudsensibilisering
Hudsensibilisering Buehler test - Marsvin: Ikke sensibiliserende

Indånding Kan medføre irritation af åndedrætsorganerne. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Indtagelse Kan medføre mavesmerter eller opkastning. Kan medføre kvalme, hovedpine, svimmelhed og
beruselse.

Hudkontakt Irriterer huden. Vedvarende kontakt kan medføre udtørring af huden. Produktet har en
affedtende effekt på huden. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Kan medføre
allergisk kontakteksem.

Øjenkontakt Irriterer øjnene.

Optagelsesmåder hudabsorption. Indtagelse. Hud og/eller øjenkontakt

Målorganer Centralnervesystemet. Øjne Åndedrætsorganer, lunger Hud
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Symptomer Irritation af øjne og slimhinder. Forstørrede pupiller. Irritation af de øvre luftveje. Generel
åndedrætsbesvær, tør hoste. Hudirritation. Påvirkning af centralnervesystemet. Sløvhed,
svimmelhed, desorientering, balanceforstyrrelser. Rhinitis (betændelse i de nasale
slimhinder).

Toksikologiske oplysninger om indholdsstoffer

PROPAN-2-OL

Akut toksicitet - oral

Akut toksicitet - oral (LD₅₀
mg/kg)

4.700,0

Arter Rotte

ATE oral (mg/kg) 4.700,0

Akut toksicitet - dermal

Akut toksicitet - dermal
(LD₅₀ mg/kg)

12.800,0

Arter Kanin

Akut toksicitet - indånding

Akut toksicitet - indånding
(LC₅₀ dampe mg/l)

46,5

Arter Rotte

ATE indånding (dampe
mg/l)

46,5

Indånding Dampe kan medføre hovedpine, træthed, svimmelhed og kvalme.

Øjenkontakt Irriterer øjnene.

Akutte og kroniske
sundhedsfarer

Irritation af øjne og slimhinder. Narkotisk effekt. Påvirkning af centralnervesystemet.

Optagelsesmåder Hud og/eller øjenkontakt hudabsorption. Indtagelse

Målorganer Centralnervesystemet. Øjne Hud Åndedrætsorganer, lunger

Symptomer Irritation af øjne og slimhinder. Forstørrede pupiller. Rhinitis (betændelse i de
nasale slimhinder). Generel åndedrætsbesvær, tør hoste. Påvirkning af
centralnervesystemet. Sløvhed, svimmelhed, desorientering, balanceforstyrrelser.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Økotoksicitet Produktets komponenter er ikke klassificeret som miljøfarlige. Dog kan store eller hyppige
spild have en farlig effekt på miljøet.

12.1. Toksicitet

Toksicitet Betragtes ikke som værende giftig for fisk.

Akut toksicitet - fisk LC50, 96 hours, 96 timer: 9640 mg/l, Pimephales promelas

Akut toksicitet - krebsdyr EC₅₀, 48 hours, 48 timer: 13299 mg/l, Daphnia magna
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Akut toksicitet - alger EC₅₀, 72 hours, 72 timer: > 1.000 mg/l, Scenedesmus subspicatus

Akut toksicitet -
mikroorganismer

EC₅₀,  >: > 1.000 mg/l, Aktiveret slam

Miljøoplysninger om indholdsstoffer

PROPAN-2-OL

Akut toksicitet - fisk LC50, 96 hours, 96 timer: 9640 mg/l, Pimephales promelas

Akut toksicitet - krebsdyr EC₅₀, 48 hours, 48 timer: 13299 mg/l, Daphnia magna

Akut toksicitet - alger EC₅₀, 72 hours, 72 timer: > 1.000 mg/l, Scenedesmus subspicatus

Akut toksicitet -
mikroorganismer

EC₅₀,  >: > 1.000 mg/l, Aktiveret slam

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed Produktet er bionedbrydeligt.

Miljøoplysninger om indholdsstoffer

PROPAN-2-OL

Persistens og
nedbrydelighed

Produktet er hurtigt nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale Produktet er ikke bioakkumulerende.

Miljøoplysninger om indholdsstoffer

PROPAN-2-OL

Bioakkumuleringspotential
e

Produktet indeholder ingen stoffer, som forventes at bioakkumulere.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Produktet er opløseligt i vand.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultater af PBT og vPvB
vurdering

Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

Miljøoplysninger om indholdsstoffer

PROPAN-2-OL

Resultater af PBT og vPvB
vurdering

Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

12.6. Andre negative virkninger

Andre skadelige effekter Ikke bestemt.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
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Generel information Affald er klassificeret som farligt affald. Bortskaf affald til anlæg, som er godkendt til
affaldshåndtering, i overensstemmelse med kravene fra de lokale affaldsmyndigheder. Må
ikke punkteres eller brændes, selv når den er tom. Materialer såsom klude og papirservietter,
som er forurenet med brandfarlige væsker kan selvantænde efter brug og bør opbevares i
udpegede brandsikre beholdere med tætsluttende, selvlukkende låg.

Metoder for bortskaffelse Bortskaf affald til anlæg, som er godkendt til affaldshåndtering, i overensstemmelse med
kravene fra de lokale affaldsmyndigheder.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. UN-nummer

UN Nr. (ADR/RID) 3175

UN Nr. (IMDG) 3175

UN Nr. (ICAO) 3175

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

UN-forsendelsesbetegnelse
(ADR/RID)

SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

UN-forsendelsesbetegnelse
(IMDG)

SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

UN-forsendelsesbetegnelse
(ICAO)

SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

UN-forsendelsesbetegnelse
(ADN)

SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID klasse 4.1

ADR/RID sekundær fare

ADR/RID label 4.1

IMDG klasse 4.1

IMDG sekundær fare

ICAO klasse/division 4.1

ICAO sekundær fare

Fareseddel

14.4. Emballagegruppe

ADR/RID emballagegruppe II

IMDG emballagegruppe II

ICAO emballagegruppe II

14.5. Miljøfarer
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Miljøfarlige stoffer/marine pollutant

Nej.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

EmS F-A, S-I

Farekode 1Z

Fare Identifikationsnummer
(ADR/RID)

40

Tunnel restriktionskode (E)

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Transport i bulk i henhold til
Bilag II af MARPOL 73/78 og
IBC Koden

Ikke anvendelig.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

EU Lovgivning Kommissionens beslutning 2000/532/EF som ændret ved beslutning 2001/118/EF om
udarbejdelse af en liste over affald og farligt affald i henhold til Rådets Direktiv 75/442/EØF
om affald og Direktiv 91/689/EØF om farligt affald, med ændringer.
Kommissionens Direktiv 2000/39/EF af 8. juni 2000 om etablering af den første liste over
vejledende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering til gennemførelse af Rådets
Direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod farerne ved
at være udsat for kemiske agenser under arbejdet (som ændret).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om
registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (som
ændret).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om
klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (som ændret).

Authorisationer (Titel VII
Forordning 1907/2006)

Ingen særlige godkendelser er kendt for dette produkt.

Restriktioner (Titel VII
Forordning 1907/2006)

For dette produkt kendes ingen særlige restriktioner ved brug.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikalie sikkerheds vurdering.

Lister

EU (EINECS/ELINCS)

1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON

DEMINERALISED WATER

PROPAN-2-OL

PUNKT 16: Andre oplysninger

Udgivet af Grace Claypole

Revisions dato 27-07-2015

Revision 1
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Revisions dato: 27-07-2015 Revision: 1

PRESATURATED IPA WIPES

SDS nummer 20997

Den fuldstændige ordlyd af R-
sætninger

R11 Meget brandfarlig.
R36 Irriterer øjnene.
R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Den fuldstændige ordlyd af H-
sætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H301 Giftig ved indtagelse.
H302 Farlig ved indtagelse.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330 Livsfarlig ved indånding.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
EUH208 Indeholder 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON, C.I.T. (EC No. 247-500-7) & M.I.T.
(EC No. 220-239-6) (3:1 Mix). Kan udløse allergisk reaktion.

Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination
med andre materialer eller i enhver proces. Sådanne oplysninger er baseret på virksomhedens bedste viden og
overbevisning, nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti eller repræsentation for deres
nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig egnetheden af sådanne oplysninger til
hans eget brug.
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