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[I samsvar med kriteriene i forordning nr. 1907/2006 (REACH) som endret]

Seksjon 1: Identifisering av stoffet/blandingen og av selskapene/foretaket

1.1 Produktidentifikator
Gulf Pro Fuels 4T

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk som frarådes

Relevante identifiserte 

bruksområder: Bruker som frarådes:

drivstoff som brukes til enheter drevet av firetaktsmotorer. 
ikke bestemt.

1.3 Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet 

Leverandør:

Adresse:

Telefonnummer:

E-postadresse til kompetent person med ansvar for sds:

1.4 Nødtelefonnummer

112

Gulf Racing Fuel
4431 William Penn Highway, Murrysville, PA 15668, USA 
353 1 513 6737

biuro@theta-doradztwo.pl

Seksjon ion 2 : Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen
Flam. Liq. 1H224,Asp. Tox. 1H304,Skin Irrit. 2H315,STOT SE 3H336,Aquatic Chronic 2H411

Ekstremt brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging og kommer i luftveiene. Forårsaker hudirritasjon. Kan forårsake 
døsighet eller svimmelhet. Giftig for vannlevende organismer med langvarige effekter.

2.2 Merkeelementer

Farepiktogrammer og signalord

FARE

Stoffer som påvirket klassifiseringen

Inneholder: nafta (petroleum), full-range alkylat.; isopentan; nafta (petroleum), isomerisering.

Faresetninger
H224
H304
H315
H336
H411

Ekstremt brannfarlig væske og damp. Kan være 
dødelig ved svelging og kommer i luftveiene. 
Forårsaker hudirritasjon.
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig for 

vannlevende organismer med langvarige effekter.

Forsiktighetsutsagn P210
Holdes unna varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking 
forbudt.
Unngå innånding av tåke/damp. 
Unngå utslipp til miljøet.
Bruk vernehansker/verneklær/øyevern. VED SVELGING: Ring 
umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege.

P260
P273
P280
P301+P310
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P331
P308+P313

IKKE fremkall brekninger.
Hvis eksponert eller bekymret: Søk medisinsk råd/tilsyn.

2.3 Andre farer
Komponenter i blandingen oppfyller ikke kriteriene for PBT eller vPvB i henhold til vedlegg XIII i REACH-
forordningen.

Seksjon 3: Oppskrift / Informasjon om ingredienser

3.1 Stoffer
Ikke aktuelt.

3.2 Blandinger

Nafta (petroleum), full-range alkylat 
Utvalg av prosenter:
CAS-nummer:

WE nummer:

Indeksnummer:

Registreringsnummer:

Klassifisering*:

< 80 %
64741-64-6
265-066-7
649-274-00-9
01-2119485026-38-XXXX
Flam. Liq. 1 H224, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, 
Aquatic Chronic 2 H411

* tatt i betraktning merknaden P, inneholder produktet mindre enn 0,1 vekt% benzen 
isopentan 1

Utvalg av prosenter:
CAS-nummer:

EC-nummer:

< 14 %
78-78-4
201-142-8
601-085-00-2
01-2119475602-38-XXXX
Flam. Liq. 1 H224, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H336, 
Aquatic Chronic 2 H411, EUH0662

Indeksnummer:

Registreringsnummer:
Klassifisering:

nafta (petroleum), isomerisering 
Utvalg av prosenter:
CAS-nummer:

EC-nummer:

Indeksnummer:

Registreringsnummer:

Klassifisering:

< 14 %
64741-70-4
265-073-5
649-277-00-5
01-2119480399-24-XXXX
Flam. Liq. 1 H224, Asp. Tox. 1 H304, Skin Irrit. 2 H315, STOT SE 3 H336, 
Aquatic Chronic 2 H411

* tatt i betraktning merknaden P, inneholder produktet mindre enn 0,1 vekt% benzen
1stoff med eksponeringsgrense på EU-nivå på arbeidsplassen.
2tilleggssetning som indikerer type fare
Den fullstendige teksten til hver relevante H-setning er gitt i avsnitt 16 i SDS.

Seksjon 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Hudkontakt: Ta av forurensede klær, vask huden umiddelbart med mye vann. Hvis det ikke var irritasjon, er det 
tilrådelig å bruke såpe. Kontakt lege hvis det oppstår forstyrrende symptomer.
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Øyekontakt: oppsøk lege hvis det oppstår forstyrrende symptomer. Beskytt ikke-irriterte øyne, fjern 
kontaktlinser. Skyll det irriterte øyet grundig med vann i 10-15 minutter. Unngå sterk vannstrøm - fare for 
hornhinneskader.
Svelging: ikke fremkall brekninger. Kontakt lege umiddelbart og vis beholder eller etikett. Hvis oppkast oppstår 
spontant, hold hodet under hoftene for å forhindre aspirasjon. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.

Innånding: oppsøk lege umiddelbart. Flytt offeret til frisk luft, hold varmt og i ro. Hvis offeret er bevisstløs, sørg 
for at luftveiene ikke er blokkert og plasser offeret i hvilestilling. Utfør kunstig åndedrett eller gi oksygen om 
nødvendig.

4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede 

Symptomene kan være forsinket.

Øyekontakt : forbigående irritasjon, rive, brennende følelse.
Hud kontakt : i tilfelle av hyppig eller langvarig kontakt kan forårsake rødhet, tørrhet, betennelse, irritasjon.
Innånding : luftveisirritasjon, sår hals og luftveier, hodepine og svimmelhet. I alvorlige tilfeller er det etter 24 
timer betennelse i bronkiene og lungene. I alvorlige tilfeller kan lungeødem eller tap av bevissthet forekomme.

Svelging : magesmerter, kvalme, oppkast, risiko for lungeaspirasjon og kjemisk pneumonitt. I alvorlige tilfeller kan det 
oppstå besvimelse, hemolyse, forstyrrelser i indre organer.

4.3 Indikasjon på eventuell umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som er nødvendig

Legen tar en beslutning om videre medisinsk behandling etter grundig undersøkelse av den skadde. Behandle 
symptomatisk.

Del 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkemidler
Egnede brannslukningsmidler: snøslukningsapparat (CO2), skumslukkere, tørt pulver (ABC eller BC), vannspray. 
Uegnede brannslukningsmidler: vannstråle – fare for spredning av flammen.

5.2 Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen
Under forbrenningen kan det dannes giftige gasser som karbonmonoksid, nitrogenoksider, organiske damper osv. 
Unngå innånding av forbrenningsprodukter som kan utgjøre en helserisiko.

5.3 Råd til brannmenn
Typiske beskyttelsestiltak i tilfelle brann. Ikke opphold i faresonen uten tilstrekkelig brannsikre klær og kjemiske 
åndedrettsvern med uavhengig luftsirkulasjon. Ekstremt brannfarlig væske og damp. Brann og oppvarming 
forårsaker trykkøkning i tanken – eksplosjonsfare. Beholdere utsatt for brann skal avkjøles fra sikker avstand 
med vannspray. Det berørte området bør isoleres og enhver farlig for menneskers helse eller liv bør unngås. 
Produktdamp er tyngre enn luft og samler seg i de nedre delene av lokalene. Dannelse av eksplosive blandinger 
med luft er høyst sannsynlig - hvis en slik fare oppstår, beordre en umiddelbar evakuering. Ikke la slokkevann 
komme inn i avløp, overflatevann og grunnvann.

Seksjon ion 6: En tilfeldig løslatelse garanterer

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer
Begrens tilgangen for utenforstående til havariområdet inntil passende rengjøringsoperasjoner er fullført. Sørg 
for at virkningene av sammenbrudd kun fjernes av opplært personell. I tilfelle store utslipp, isoler det berørte 
området. Unngå direkte kontakt med frigjørende produkt. Unngå å puste inn damper. Bruk personlig 
verneutstyr. Unngå kontakt med øyne og hud. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Fjern alle antennelseskilder, 
slukk flammer, forby røyking. Fare for å skli på sølt produkt. Ikke bruk glitrende verktøy.
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6.2 Miljømessige forholdsregler
Ved utslipp av store mengder av blandingen er det nødvendig å ta passende tiltak for å forhindre at den sprer 
seg til miljøet. Ikke la produktet komme til kloakksystemet. Varsle relevante nødetater. Bytt ut den forurensede 
jorda.

6.3 Metoder og materialer for inneslutning og opprydding
Stort utslipp: isoler stedet for væskeansamling, pump bort den oppsamlede væsken.

Lite utslipp : samles opp med ubrennbare materialer som absorberer væske (for eksempel: sand, jord, universelle oppstrammende 
midler, silika, vermikulitt, etc.) og plasser i merkede beholdere. Behandle det innsamlede materialet som avfall. Rengjør og ventiler det 
berørte området.

6.4 Henvisning til andre avsnitt
Hensiktsmessig oppførsel med avfallsprodukt – se punkt 
13. Personlig verneutstyr – se punkt 8.

Avsnitt 7: Handling og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis. Bruk personlig verneutstyr. Unngå kontakt 
med øyne og hud. Før pause og etter jobb, vask hendene. Ubrukte beholdere skal være tett lukket. Sørg for 
tilstrekkelig ventilasjon i lokalene der produktet brukes. Ikke inhaler dampene. Hold deg unna munnen. Ikke la 
det dannes røyk i konsentrasjoner som er høyere enn forbrenningsgrensene. Eliminer antennelseskilder - ikke 
bruk åpen ild, ingen røyking, ingen gnistdannelse verktøy og klær laget av stoffer som er utsatt for 
elektrifisering; beskytt tankene mot varme, installer elektrisk utstyr i eksplosjonssikker teknologi.

7.2 Vilkår for sikker lagring, inkludert eventuelle uforenligheter
Oppbevares i sertifisert, riktig merket, lukket i et kjølig, godt ventilert lager. Beskytt mot luft, fuktighet og 
mekaniske urenheter. Beskytt mot direkte sollys, unngå overdreven oppvarming. Holdes unna mat og drikke. 
Røyking, spising, bruk av åpen ild og gnister er ikke tillatt

7.3 Spesifikk sluttbruk(er)

Ingen informasjon om annen bruk enn de som er nevnt i pkt. 1.2.

Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig beskyttelse

8.1 Kontrollparametere

Spesifikasjon TWA 8 timer STEL 15 min

isopentan [CAS 78-78-4] 3000 mg/m3 -

* komponent av naftafraksjonen
Rettslig grunnlag: Kommisjonsdirektiv 2006/15/EC, 2000/39/EC, 2009/161/EC, 2017/164/EU,2019/1831/EU.
Vennligst sjekk eventuelle nasjonale grenseverdier for yrkeseksponering i ditt land for stoffet i dette produktet.

Anbefalte kontrollprosedyrer
Prosedyrer vedrørende kontroll over konsentrasjoner av farlige komponenter i luften og kontroll over 
luftkvaliteten på arbeidsplassen - hvis de er tilgjengelige og begrunnet for stillingen - i samsvar med europeiske 
standarder, med forholdene på eksponeringsstedet og en riktig testmetodikk tilpasset arbeidsforholdene.
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DNEL-verdier for komponenter

nafta (petroleum), full-range alkylat [CAS 64741-64-6]
arbeider, innånding, korttidseksponering - systemiske effekter : 
arbeider, innånding, langtidseksponering - systemiske effekter :
forbruker, innånding, korttidseksponering – systemiske effekter : 1200 mg/kg 
forbruker, innånding, langtidseksponering – lokale effekter :

1300 mg/m3/15 min 
840 mg/m3/8t

180 mg/m3/24t
nafta (petroleum), isomerisering [CAS: 64741-70-4]
arbeider, innånding, korttidseksponering - lokale effekter : 
arbeider, innånding, korttidseksponering - systemiske effekter : 
arbeider, innånding, langtidseksponering - systemiske effekter : 
forbruker, innånding, korttidseksponering - lokale effekter :
forbruker, innånding, korttidseksponering – systemiske effekter : 1200 mg/kg 
forbruker, innånding, langtidseksponering – lokale effekter : 180 mg/m3/24t

1100 mg/m3/15 min 
1300 mg/m3/15 min 
840 mg/m3/8t
640 mg/kg

8.2 Eksponeringskontroll

Arbeid i henhold til god yrkeshygiene og sikkerhetspraksis. Ikke spis, drikk eller røyk når du bruker 
produktet. Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå å puste inn damper eller aerosoler. Sørg for god 
lokal og generell ventilasjon på arbeidsstasjoner - for å sikre at konsentrasjoner av farlige 
komponenter i atmosfæren opprettholdes under eksponeringsgrenseverdiene. I tilfelle søl av stoffet på 
arbeideren, bør dusjer og øyesikringer installeres i nærheten av arbeidsplassen.
Øye-/ansiktsbeskyttelse

Bruk vernebriller. Hånd- 
og kroppsbeskyttelse
Bruk hansker som er motstandsdyktige mot produktet (f.eks. laget av PVA eller annet materiale som gir 
samme beskyttelsesnivå). Ved kortvarig kontakt bruk vernehansker med effektivitetsnivå 2 eller høyere 
(gjennomtrengningstid > 30 minutter). Ved langvarig kontakt bruk vernehansker med effektivitetsnivå 6 
(permeasjonstid > 480 minutter). Bruk beskyttende klær og sko – antistatisk, motstandsdyktig mot 
kjemikalier.

Ved bruk av vernehansker under arbeid med kjemiske produkter bør det bemerkes at effektnivåene og tilsvarende 
gjennombruddstider ikke indikerer faktiske beskyttelsestider på en bestemt arbeidsplass, fordi beskyttelsen kan 
påvirkes av mange faktorer, f.eks. temperatur, andre stoffer osv. Hvis det er tegn på nedbrytning, skade eller 
endring i utseende (farge, fleksibilitet, form), anbefales det å bytte ut hanskene med et nytt par. Vennligst følg 
produsentens instruksjoner, ikke bare når det gjelder bruk av hansker, men også når det gjelder rengjøring, 
vedlikehold og oppbevaring. Det er også viktig å vite hvordan man tar av hanskene for å unngå forurensning av 
hendene.

Åndedrettsvern
Ved dannelse av damper og aerosoler, bruk det absorberende eller absorberende og filtrerende utstyret av tilstrekkelig 
beskyttelsesklasse (klasse 1/ beskyttelse mot gasser eller damper med en volumkonsentrasjon lavere enn 0,1 %; klasse 
2/ beskyttelse mot gasser eller damper med volumkonsentrasjon lavere enn 0,5 %, klasse 3/ beskyttelse mot gasser 
eller damper med volumkonsentrasjon opptil 1 %). Hvis konsentrasjonen av oksygen er ≤19 % og/eller den maksimale 
konsentrasjonen av giftig stoff i luften er ≥1,0   % av volum, bør isolasjonsutstyret brukes.

Personlig verneutstyr må oppfylle kravene i forordning 2016/425/EU. Arbeidsgiver er forpliktet til å sørge for utstyr 
som er tilstrekkelig for utførte aktiviteter, med kvalitetskrav, renhold og vedlikehold.
Miljøeksponeringskontroller
Forhindre direkte avrenning til avløp / overflatevann. Ikke forurens overflatevann og dreneringsgrøfter, 
kjemikalier eller brukt emballasje. Eventuelle søl, spesielt til overflatevann, bør rapporteres til de aktuelle 
myndighetene i samsvar med nasjonale og lokale forskrifter. Eksporter som kjemisk avfall i henhold til nasjonale 
og lokale forskrifter.
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Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

fysisk tilstand:
farge:
lukt:
luktterskel:
pH:
smeltepunkt/frysepunkt: 
startkokepunkt og kokeområde: 
flammepunkt:
Fordampningsrate:
brennbarhet (fast stoff, gass):

øvre/nedre brennbarhets- eller 
eksplosjonsgrenser: damptrykk (37,8oC): 
damptetthet:
tetthet (15oC): 
løselighet(er):

væske
fargeløs
karakteristisk for organiske 
løsemidler ikke bestemt
ikke bestemt
< - 60oC
3 -200oC
< 0°C
ikke bestemt
ikke aktuelt
ikke bestemt
55 –65 kPa
ikke aktuelt
680-720 kg/m3

ikke oppløses i vann, oppløses i organiske 
løsemidler
ikke bestemt
ikke bestemt
ikke bestemt
ikke bestemt
ikke vises
ikke bestemt

fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann: 
selvantennelsestemperatur:
dekomponeringstemperatur: 
eksplosive egenskaper:
oksiderende egenskaper:

viskositet:
9.2 Annen informasjon

Etsende egenskaper: ikke vises

Seksjon 1 0 : Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produktet er reaktivt. Produktdamp kan skape eksplosive blandinger med luft. Se underpunktene 10.3 – 10.5.

10.2 Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under normale forhold. 

Mulighet for farlige reaksjoner Farlige 

reaksjoner er ikke kjent. Forhold å unngå

Unngå varmekilder, forhøyet temperatur, åpen ild, direkte sollys, statistiske ladninger. 

Inkompatible materialer

Sterke oksidanter.

Farlige nedbrytningsprodukter

Ukjent.

10.3

10.4

10.5

10.6

Seksjon 1 1 : Toksikologisk informasjon

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter

Informasjon om akutte og/eller forsinkede effekter av eksponering ble spesifisert på grunnlag av klassifisering 
av produktet og/eller toksikologisk testing og produsentens kunnskap og erfaring.
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Toksisitet av komponenter

nafta (petroleum), full-range alkylat [CAS 64741-64-6] LD50

(oralt, rotte) LD50(innånding, rotte) LD50(hud, kanin) Giftighet 
av blanding

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene 
oppfylt. Hudetsing/irritasjon Forårsaker hudirritasjon. Alvorlig 
øyeskade/irritasjon

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. 

Sensibilisering av luftveier eller hud

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. 

Kimcellemutagenisitet

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. 

Kreftfremkallende egenskaper

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. 

Reproduksjonstoksisitet

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt. STOT- 

enkelteksponering

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 

STOT - gjentatt eksponering

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiseringskriteriene oppfylt.

> 5000 mg/kg
> 5,6 mg/l (4 timer)

> 2000 mg/kg

Aspirasjonsfare
Kan være dødelig ved svelging og kommer i luftveiene. På grunn av lav viskositet kan produktet trenge direkte inn i lungene 
etter inntak eller oppkast, og det kan forårsake alvorlig lungeskade (aspirasjonspneumoni).

Helseeffekter av akutt eksponering

Slimhinneirritasjon i øynene, tårer, hyperemi av konjunktiva, irritasjon av luftveiene, hodepine, svimmelhet, 
kvalme, oppkast; med høyere konsentrasjoner av damp: forstyrrelser koordinasjon, forvirring, bevisstløshet. 
Akutte, alvorlige og til og med dødelige flybensinforgiftninger oppstår under rengjøring av tanker, lagertanker 
og overføring til en annen beholder. Det er fare for at flybensin trenger inn i systemet gjennom de gjennomvåte 
klærne og huden. Flybensin skader indre organer, inkludert benmarg og lever. Sensibiliserer hjertemuskelen. 
Fører til luftveislammelse.
Helseeffekter av kronisk eksponering

Hyppigste symptomer på kronisk forgiftning: øvre luftveisbetennelse og hudbetennelse (tørrhet, rødhet, 
sprekker). Symptomer som er observert: nedsatt appetitt, generell svakhet og konjunktivitt, symptomer knyttet 
til sentralnervesystemet.

Avsnitt 1 2 : Økologisk informasjon

12.1 Giftighet
nafta (petroleum), full-range alkylat [CAS 64741-64-6]

fisk L50 (96 timer)

krepsdyr EL50 (48 timer)

krepsdyr NOEL (21 dager) 
alger EL50 (72t)

8,5 mg/l (Pimephales promelas)

4,5 mg/l (Daphnia magna) 

0,5 mg/l (Daphnia magna)

3,1 mg/l (Pseudokirchneriella subcapita)
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nafta (petroleum), isomerisering [CAS 64741-70-4]
fisk LL50(96 t) krepsdyr EL50

(48t) krepsdyr NOEL (21 
dager) alger EL50(72 timer) 
Blandingstoksisitet

Giftig for vannlevende organismer med langvarige effekter.

10 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 
4,5 mg/l (Daphnia magna)
2,6 mg/l (Daphnia magna)
3,1 mg/l (Pseudokirchneriella subcapita)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet 

Ingen data - UVCB-stoff.

12.3 Bioakkumuleringspotensial 

Ingen data – UVCB-stoff.

12.4 Mobilitet i jord

Uløselig i vann flyter den på overflaten. Produktet er lite mobilt i jord. Mobiliteten til komponentene i 
blandingen i jord avhenger av de hydrofile og hydrofobe egenskapene og biotiske og abiotiske forholdene til 
jord, inkludert dens struktur, klimatiske forhold, årstider og jordorganismer (for det meste: bakterier, sopp, 
alger, virvelløse dyr).

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffer i produktet er ikke vurdert som PBT og vPvB.

12.6 Andre skadevirkninger

Blandingen er ikke klassifisert som farlig for ozonlaget. Vurder andre skadelige effekter av individuelle 
komponenter i blandingen på miljøet (f.eks. hormonforstyrrende potensial, global oppvarmingspotensial).

Avsnitt 1 3 : D isavhendingshensyn

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avhendingsmetoder for produktet: avhendes i henhold til gjeldende forskrifter. Må ikke føres inn i avløp. Rester 
lagres i forseglede stålbeholdere. Avfall klassifiseres som farlig avfall.
Avhendingsmetoder for brukt emballasje: gjenbruk/resirkuler/eliminer tomme beholdere i samsvar med lokal 
lovgivning. Kun helt tømt emballasje kan resirkuleres. Må ikke blandes med annet avfall. Klassifiseringen for 
dette avfallet oppfyller kravene til det farlige avfallet.
Rettslig grunnlag: Direktiv 2008/98/EF, 94/62/EF.

Avsnitt 1 4 : T ransportinforma sjon

14.1 FN-nummer (ONZ-nummer) 

FN 1203

14.2 UN-forsendelsesnavn

MOTORISK ÅND

14.3 Transportfareklasse(r)

3

14.4 Pakkegruppe

II
14.5 Miljøfarer

Produktet er farlig for miljøet i henhold til transportforskrifter.
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14.6 Spesielle forholdsregler for bruker

Bruk personlig verneutstyr i henhold til punkt 8. Unngå antennelseskilder.

14.7 Transport i bulk i henhold til vedlegg II til Marpol og IBC-koden

Ikke aktuelt.

Seksjon 1 5 : Forskriftsinformasjon

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovgivning spesifikt for stoffet eller blandingen
Forordning (EF) nr. 1907/2006av Europaparlamentet og rådet av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, 
godkjenning og restriksjon av kjemikalier (REACH), opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, endring av direktiv 
1999/45/EF og oppheving av rådsforordning (EEC) nr. 793/ 93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 
rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF med endringer.

Forordning (EF) nr. 1272/2008av Europaparlamentet og rådet av 16. desember 2008 om klassifisering, merking 
og emballering av stoffer og blandinger, endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og endring 
av forordning (EF) nr. 1907/2006 som endret.
Kommisjonsforordning (EF) nr. 790/2009av 10. august 2009 om endring, for å tilpasse den til teknisk og 
vitenskapelig fremgang, Europaparlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking 
og emballering av stoffer og blandinger (tekst med EØS-relevans) .
Kommisjonsforordning (EU) nr. 2015/830av 28. mai 2015 om endring av EU-parlamentets og rådets forordning 
(EF) nr. 1907/2006 om registrering, evaluering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier (REACH) (tekst med 
EØS-relevans).
Direktiv 2008/98/EFav Europaparlamentet og Rådet av 19. november 2008 om avfall og oppheving av visse 
direktiver.
Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EFav 20. desember 1994 om emballasje og emballasjeavfall.

15.2 Kjemikaliesikkerhetsvurdering

En kjemikaliesikkerhetsvurdering er ikke nødvendig for blandinger.

Avsnitt 1 6 : Annen info rma sjon

Fullstendig tekst av angitte H-setninger nevnt i seksjon 3

H224
H304
H315
H336
H411
H412
EUH066
Klargjøring av aberrasjoner og akronymer

Ekstremt brannfarlig væske og damp. Kan være 
dødelig ved svelging og kommer i luftveiene. 
Forårsaker hudirritasjon.
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig for vannlevende 

organismer med langvarige effekter. Skadelig for vannlevende 

organismer med langvarige effekter. Gjentatt eksponering kan gi tørr 

eller sprukket hud

Asp. Tox. 1
Aquatic Chronic 2,3
Aquatic Acute 1
Flam. Liq. 1
Skin Irrit. 2
STOT SE 3

Aspirasjonsfare kat. 1
Farlig for vannmiljøet katt. 2,3 Farlig for 
vannmiljøet cat. 1 Brannfarlig væske kat.1

Hudirritasjon katt. 2
Spesifikk målorgantoksisitet — enkelteksponering kat. 3

Treninger

Før du begynner å arbeide med produktet, bør brukeren lære seg helse- og sikkerhetsforskriftene angående 
håndtering av kjemikalier, og spesielt gjennomgå en skikkelig arbeidsplassopplæring. Personer knyttet til 
transport av det farlige godset i samsvar med ADR-avtalen bør være riktig opplært innenfor rammen av utførte 
oppgaver (generell opplæring, opplæring på jobb og opplæring knyttet til sikkerhetsspørsmål).
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Andre data

Klassifiseringen var basert på fysisk-kjemiske studier og data om beregningsmetoden for farlige stoffer under 
veiledning av forordning 1272/2008/EC (CLP) som endret. Det akutte toksisitetsestimatet (ATEmix) ble bestemt 
ved å bruke riktig konverteringsverdi fra tabell 3.1.2 i vedlegg I til CLP.

Sikkerhetsdatablad laget av: Anna Królak
"THETA"Doradztwo Techniczne

Informasjonen ovenfor er basert på gjeldende tilgjengelige data om produktet, men også på erfaring og 
kunnskap innen dette feltet til produsenten. De er verken en kvalitetsbeskrivelse av produktet eller en garanti 
for spesielle egenskaper. De skal behandles som hjelp til sikkerhet ved transport, lagring og bruk av produktet. 
Dette fritar ikke brukeren fra ansvaret for feil bruk av informasjonen ovenfor og også for feil etterlevelse av 
lovnormene på området.
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