
SIKKERHETSDATABLAD

SILIKONFJERNER 250 ml

 09.01.2013Revisjonsdato: MUR027Internkode:

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

1.1 Produktidentifikator

Kjemikaliets navn SILIKONFJERNER 250 ml

R10990 Øvrige rengjøringsmidlerProdukt type

1.2 Relevante identifiserte 

anvendelser for stoffet eller 

blandingen, samt anvendelser 

som frarådes

Anvendelse 81.299 Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted.

1.3 Nærmere opplysninger om 

leverandøren av 

sikkerhetsdatabladet

Produsent, importør Askøy Murerverktøy AS

Storebotn 65

5300 Kleppestø

Norge

Telefon:  +47 55 94 74 94

Fax:  +47 55 94 74 95

www.askmur.no

ragnar@askmur.noE-post

Askøy Murerverktøy ASAnsvarlig

Utarbeidet av Grepa-HMS

1.4 Nødtelefon Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00.

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

2.1 Klassifisering av stoffet eller 

blandingen (1272/2008)

Asp Tox 1: Aspirationsfare.

Aquatic Acute 1: Meget giftig for vannmiljøet.

Aquatic Chronic 4: Farlig for vannmiljøet.

Skin Irrit 2: Irriterende for huden.

Skin Sens 1: Sensibiliserende ved hudkontakt.

2.2 Merkningselementer

Piktogram

Varselord Fare

Faresetninger H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. 

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Sikkerhetssetninger P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P331 IKKE framkall brekning. 

P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. 

P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks; Skyll/dusj 

huden med vann.

P403 + P233 Oppbevares på et godt ventilert sted; Hold beholderen tett lukket.

2.1 Klassifisering av stoffet eller 

blandingen (67/548/EEC og 

1999/45/EC)

Helseskadelig, Irriterende, Miljøfarlig

2.2 Merkningselementer
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Faresymboler

R-setninger R-65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging.

R-50/53 Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i 

vannmiljøet.

R-38 Irriterer huden.

R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt.

S-setninger S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn.   S-61 Unngå utslipp til miljøet; Se Sikkerhetsdatablad (SDB) 

for ytterligere informasjon.

S-36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

S-45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig.

2.3 Andre farer Ved økte temperaturer og ved temperaturer over flammepunktet.kan væsken fordampe og utvikle 

eksplosive blandinger. 

Forlenget eller gjentatt hudkontakt kan fore til dermatit på grunn av  løsningsmidlenes avfettende 

effekt

3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3.2 Blandinger

Ingrediens Identifisering 1272/2008 (CLP)67/548/EEC, 1999/45/EC Vekt-%
Klassifisering etter forordning

50-100%C11-15-Isoalkaner Asp.Tox.1 H304  H413Reach nr:

Ec/Nlp nr:

Cas nr:

01-2119472146-39

918-167-1

90622-58-5

Xn R53-65-66  

1-10%Orange Oil Flam Liq.3  Asp.Tox.1  

Aquatic Chronic.1  Skin 

irrit.2  Skin sens.1 H226  

H304  H410  H315  

H317

Ec/Nlp nr:

Cas nr:

232-433-8

8028-48-6

Xn R10-65-50/53-38-43  

< 1%(R) - p- menta- 1, 8- dien Flam. Liq. 3  Skin Irrit. 2  

Skin Sens. 1  Aquatic 

Acute 1  Aquatic Chronic 

1 H226  H315  H317  

H410 Note:C

Ec/Nlp nr:

Cas nr:

Index nr:

227-813-5

5989-27-5

601-029-00-7

Xi,N R10-38-43-50/53  

Note:C

Tegnforklaring Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke 

klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, 

N=Miljøskadelig.

Forklaring til relevante fare- og risikosetninger finnes i seksjon 16.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av 

førstehjelpstiltak

Frisk luft.  

Hold pasienten varm og i ro.  

Kontakt lege ved hoste, irritasjon eller pustevanskeligheter.

Innånding

Vask straks med vann og såpe og skyll godt etterpå.  

Fjern forurensede klær og sko.  

Kontakt lege ved vedvarende irritasjon.

Hudkontakt

Skyll øynene lenge med mye vann (min. 15 minutter), kontakt lege hvis vedvarende plage.  Kontakt 

øyenlege.

Øyekontakt

IKKE FREMKALL BREKNINGER.  

Hvis brekninger inntreffer, sørg for at pasienten ligger på siden og hold hodet lavt slik at ikke 

luftveiene blokkeres.   

Kontakt lege straks.

Svelging

Risiko for aspirasjon og derpå følgende kjemisk lungebetennelse.   

Symptomer på forgiftning kan oppstå flere timer etter påvirkningen.   

Medisinsk informasjon
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Symptomatisk behandling ved uhell. Se Felleskatalogen.  

Allergireaksjoner kan forekomme.

Pasienten må  ha legetilsyn i minst 48 timer etter eksponering.  Ved legebesøk, ta med 

sikkerhetsdatabladet.

Helsekontroll

4.2 Viktigste symptomer og 

virkninger, både akutte og 

forsinkede

Irriterer huden.  

Irriterer øynene.  

Se forøvrig seksjon 11.

4.3 Angivelse av om øyeblikkelig 

legehjelp og særlig behandling er 

nødvendig

Legehjelp er nødvendig ved symptomer som kan tilbakeføres til produktets innvirkning på hud, øyne 

eller ved innånding av damper.  

Ved legebesøk, ta med dette sikkerhetsdatabladet.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

5.1 Slukningsmidler

CO2, pulver eller vannspreder.   Større branner bekjempes med vannspreder eller alkoholresistent 

skum.

Passende slukningsmidler

Uegnede slukningsmidler Rettet vannstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse 

med stoffet eller blandingen

Dampene er tyngre enn luft. 

Fare for eksplosiv damp/luft blandinger over bakken.  

Ufullstendig forbrenning kan utvikle karbonmonoksid.

Full brannvernutrustning og åndedrettsbeskyttelse med trykkluft eller friskluftmaske.5.3 Råd til 

brannbekjempningspersonale

Annen informasjon Spill fra brannslukningen må ikke få komme i avløp eller vannkilder.   Beholdere i nærheten av brann 

bør flyttes eller avkjøles med vann.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Hold mennesker og dyr unna det forurensede området.  

Bruk beskrevet verneutstyr.   

Unngå all kontakt med produktet.

Sørg for ventilasjon og åndedretsbeskyttelse.

6.1 Personlige 

sikkerhetsforanstaltninger, 

personlige vernemidler og 

nødprosedyrer

Defekt emballasje skal fjernes og lekkasje stoppes dersom dette kan gjøres uten risiko.   

Må ikke komme i vannavløp, kloakk. jordsmonn eller grunnvann.  

Ved større utslipp varsles Klima- og forurensningsdirektoratet eller nærmeste politimyndighet.

6.2 Miljøbeskyttelsestiltak

Absorberes med ikke brennbart materiale som sand, jord e.l., samles opp og leveres som farlig avfall.  

Avfallet oppbevares i merkede beholdere m/lokk.

6.3 Metoder og utstyr til 

inndemning og opprenskning

6.4 Henvisning til andre avsnitt Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.  

Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.  

Se avsnitt 13 for informasjon om fjerning av avfall.

Annen informasjon Beholdere med oppsamlet materiale skal nøye merkes med korrekt innhold og faresymbol.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker 

håndtering

Håndteres i samsvar med god hygiene og sikkerhetspraksis.  

Sørg for tilstrekkelig avsug/ventilasjon ved arbeidsplassen.   

Holdes unna åpen flamme, gnister og alle andre former for antennelseskilder.

7.2 Forhold for sikker 

oppbevaring, herunder eventuell 

uforenlighet

Bør oppbevares i originalemballasje.  

Emballasjen skal holdes tett lukket.  

Emballasjen skal være korrekt merket.  

Holdes unna varme, gnistdannelse og åpen flamme.  

Oppbevares i kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere.

Spesielle egenskaper og farer Dampene er tyngre enn luft og vil spre seg langs gulvet.

7.3 Særlige anvendelser Ingen tilgjengelig informasjon.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1 Kontrollparametre

Ingrediens CAS nr Anm.Typemg/m3 ppm

8 timer

mg/m3 ppm År

Korttid

Einecs nr

C11-15-Isoalkaner 90622-58-5 TRGS900600918-167-1

(R) - p- menta- 1, 8- dien A5989-27-5 Adm.norm140 25 2013227-813-5
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Administrativ norm anmerkning A = Allergifremkallende

TRGS 900 = Technische Regel für Gefahrstoffe 900   

Adm.norm = Norske administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren (Arbeidstilsynets 

best.nr. 361).

8.2 Eksponeringskontroll

Sunn fornuft og sikkerhetsregler skal alltid brukes ved allmenn omgang med kjemikalier. 

Sørg for at emballasjen er riktig merket for å forebygge  uforutsett inntak eller feilaktig bruk. 

Sørg for god arbeidshygiene. 

Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy. 

Sørg for tilstrekkelig utsug eller ventilasjon på arbeidsplassen. 

Unngå kontakt med øyne og hud.   

Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av 

verneutstyr.

Begrensning av eksponering på 

arbeidsplassen

Åndedrettsvern Bruk åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon (EN 141, EN143) og filter A/P2

Øyevern Tettsluttende vernebriller eller ansiktsmaske ( EN166,  EN169. ).

Håndvern Anbefalt hansketype: Nitrilgummi.

Anbefalt gjennomtrengningstid: > 8 timer.

Tykkelse: 0,425 mm

Bruk bare beskyttelseshansker  med CE-merking  og i henhold til EN420 og EN374

Annet hudvern enn håndvern Arbeidsklær.(EN465)

Det er god industriell hygienepraksis å unngå hudkontakt mest mulig.  

Unngå bruk av ringer, klokker e. l. som er egnet til å holde på produktet og derved forårsake 

hudreaksjoner.  

Beskyttelseskrem kan hjelpe til å beskytte utsatte hudområder, men kan ikke erstatte hansker.  Fjern 

forurensete klær for å unngå hudkontakt.  

Etter vask av huden påføres fet hudkrem for å erstatte tapt hudfett. 

Hold god orden.

Annen informasjon

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om 

grunnleggende fysiske og 

kjemiske egenskaper

FlytendeForm

Fargeløs.Farge

Lukt Karakteristisk

- 40 °CSmeltepunkt

Kokepunkt 180-196 °C

Flammepunkt 61 °C

0,6 Vol% - 6.5 Vol%.Eksplosjonsområde

ca. 1 hPa   v/20 °CDamptrykk

0,83 g/cm3Tetthet

Løselighet i vann Ikke løselig

Tenn temperatur >230 °C

Viskositet Ca.12.6 sek. (DIN 4mm)  v/20 °C

9.2 Andre opplysninger

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Produktet er kjemisk stabilt i lukket emballasje og under ellers normale forhold.10.2 Kjemisk stabilitet

10.3 Risiko for farlige reaktioner Ingen farlige reaksjoner ved håndtering og lagerhold i henhold til retningslinjene.

Unngå varme, flammer og gnistdannelse..

10.4 Forhold som skal unngås Reagerer med sterke oksidanter og sterke syrer.

10.5 Materialer som skal unngås Unngå sterkt oksiderende stoffer og syrer.

10.6 Farlige 

nedbrytningsprodukter

Ved brann dannes: karbonmonoksid (CO), karbondioksid (CO2).
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11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

11.1 Opplysninger om 

toksikologiske virkninger

Akutt giftighet Irritasjon av slimhinner i munn, svelg, spiserør og fordøyelseskanal med kvalme , magesmerter og 

brekninger.  

Selv små mengder væske som ved inntak eller brekning er trukket ned i luftveiene forårsaker hoste og 

eventuelt åndedrettsbesvær.

Aspirasjonsskader ved brekning kan ikke utelukkes.

Etsende eller irriterende for 

huden
Lav toksisk virkning.   

Langvarig eller gjentatt eksponering kan føre til avfetting og uttørking av huden som resulterer i 

hudirritasjon.

Alvorlig øyeskade eller 

øyeirritasjon

Produktet kan forårsake irritasjon ved øyekontakt.

Sensibiliserende ved innånding 

eller hudkontakt

Inneholder mindre mengder av stoff som er klassifisert som allergifremkallende.

Kjønnscellemutagenitet Ingen tilgjengelig informasjon.

Kreftfremkallende egenskaper Ingen tilgjengelig informasjon.

Reproduksjonstoksisitet Ingen tilgjengelig informasjon.

Spesifikk målorgantoksisitet - 

enkelteksponering

Ingen tilgjengelig informasjon.

Spesifikk målorgantoksisitet - 

gjentatt eksponering
C11-15-Isoalkaner :           LD50 ;Rotte (OECD 401,402): > 5000 mg/kg

(R) - p- menta- 1, 8- dien:   LD50; Rotte :                              4400 mg/kg

Aspirasjonsfare Damp og sprøytetåke kan forårsake irritasjon i  luftveiene og øynene.  

Dampene har bedøvende egenskaper og innhalasjon av store mengder kan forårsake hodepine, tretthet, 

sløvhet, kvalme og oppkast.

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Toksisitet Ikke fastslått.

Ikke fastslått.12.2 Persistens og 

nedbrytelighet

12.3 Bioakkumulerings- 

potensiale

Flyter på vann. 

Mulighet for bioakkumulering.

Ingen tilgjengelig informasjon.12.4 Mobilitet i jord

12.5 Resultater av PBT- og 

vPvB-vurdering

Ingen tilgjengelige data.

12.6 Andre skadevirkninger Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsgrupper EAL- kode: 07 02 04 Andre organiske løsemidler, vaskevæsker og moderlut.   

Angivelse av  EAL-koder er kun veiledende.  

Sjekk alltid avfallskoden med henblikk på den aktuelle tilstand produktet befinner seg i.  

De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av 

produktet.

Emballasje EAL-kode: 15 01 10 Emballasje som inneholder rester eller som er forurenset av farlig avfall.

Rester som ikke kan oppbevares for senere bruk eller resirkulering skal leveres til godkjent 

destruksjonsanlegg.

Annen informasjon

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

14.1 UN-nummer Ikke oppført!

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name)

N/A

14.3 Transportfareklasse(r) N/A

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Særskilte forsiktighetsregler

Databladet er utarbeidet med Sensor-chemdoc 8.2d lisensert til Grepa produkter milj› og data

Side 5 (6)



SIKKERHETSDATABLAD

SILIKONFJERNER 250 ml

Fortsettelse fra forrige side 09.01.2013Revisjonsdato: MUR027Internkode:

Ikke farlig gods i henhold til transportregelverket.Annen informasjon

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren. 

ADR/RID 2011.  

Direktiv 1999/45/EF.  

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH), 

Forordning(EF) nr 1907/2006.  

Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008.  

FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).  Norsk 

Stoffliste .

15.1 Særlige bestemmelser/ 

særlig lovgivning for stoffet eller 

blandingen med hensyn til 

sikkerhet, helse og miljø

15.2 Kjemikaliesikkerhets- 

vurdering

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.

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Relevante fare og risiko 

setninger for hver enkelt 

ingrediens

H226 Brannfarlig væske og damp.

H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H413 Kan forårsake langvarige skadelige virkninger for vannlevende organismer.

R-10 Brannfarlig.

R-38 Irriterer huden.

R-43 Kan gi allergi ved hudkontakt.

R-53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

R-50/53 Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i 

vannmiljøet.

R-65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging.

R-66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Henvisninger til viktig litteratur og 

spesielle datakilder
Safety Data Sheet according to Regulations (EU) No. 1907/2006 fra produsenten datert:10.01.2012

Forkortelser i dokumentet N/A - Ingen relevant informasjon

Utskriftsdato 17.01.2013

Annen informasjon Sikkerhetsdatabladet er laget etter vår nåværende kunnskap, norsk regelverk og produsentens 

opplysninger.  

Forhold som dukker opp som skyldes manglende opplysninger til oss er utenfor vår kontroll og må 

svares for av produsenten.  

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 sikkerhetsdatabladet blir lest 

og forstått av alle som bruker, behandler, avhender eller på noen måte kommer i kontakt med 

produktet.  

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.    

Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon.  

Databladet utarbeidet av:

Grepa-HMS

Svartedalsveien 49

5305 Florvåg

Norge

Tlf:  56 14 19 29     

E-mail: post@grepa-hms.no.

---  SIKKERHETSDATABLAD i henhold til EU direktiv 67/548/EEC, 1999/45/EC og 453/2010 av 20. Mai 2010  ---
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