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SIKKERHETSDATABLAD

ABSORBENT GRANULES

1 IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

PRODUKTNAVN ABSORBENT GRANULES

PRODUKTNR. DCG020

INTERN ID. A

ANVENDELSE Dekontaminerende stoff

TETROSYL LIMITEDLEVERANDØR

BEVIS GREEN WORKS

WALMERSLEY

BURY

BL9 6RE

0161 764 5981

0161 797 5899

info@tetrosyl.com

2 FAREIDENTIFIKASJON

Ikke ansett som helse- eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

KLASSIFISERING (1999/45) Ikke klassifisert.

SKADEVIRKNINGER PÅ MENNESKER

Se punkt 11 for ytteligere informasjon om helsefare.

3 SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

EF-nr.Navn Klassifisering (67/548)CAS-nummer Innhold %

CRISTOBALITE/QUARTZ MIXTURE Xn;R48/20.14808-60-7 1-5%

Full tekst for alle R-setninger er vist i pkt. 16.

Full tekst for alle R-setninger 

er vist i pkt. 16.

4 FØRSTEHJELPSTILTAK

GENERELT

Flytt den skadde vekk fra forurensningskilden. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

OPPLYSNINGER TIL LEGEN

Ingen anbefalinger er angitt,  men førstehjelp kan være påkrevd ved utilsiktet eksponering,  innånding eller inntak 

av dette kjemikaliet. Ved tvil: KONTAKT LEGE ØYEBLIKKELIG!

INNÅNDING

Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

SVELGING

Konsulter lege for særskilt råd.

HUDKONTAKT

Vask straks tilsølt hud med vann og såpe eller et mildt rengjøringsmiddel. Fjern øyeblikkelig gjennomfuktede 

klær og fortsett å vaske.

ØYEKONTAKT

Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ikke 

gni øyet.
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5 BRANNSLOKKINGSTILTAK

BRANNSLUKKINGSMIDLER

Ta hensyn til omgivende materialer ved valg av brannslukkingsmiddel.

SÆRLIGE BRANNSLUKKINGSTILTAK

Ingen spesiell brannslukkingsmetode angitt.

VERNEUTSTYR TIL SLOKKINGSPERSONALE

Gå straks ut av faresonen.

6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig beskyttelse,  kan du se punkt 8. Ved søl: Vær oppmerksom på 

glatte gulv og overflater.

MILJØVERNTILTAK

Produktet bør ikke kastes i naturen,  men samles opp og avleveres etter avtale med lokale myndigheter.

METODER FOR OPPRYDNING

Hvis du ønsker mer informasjon om avhending,  kan du se punkt 13. Ved håndtering av søl,  se også punktet 

vedrørende vernetiltak. Sørg for ventilasjon og begrens søl. Unngå avrenning til kloakk. Søl suges opp med 

ikke-brennbart absorberende materiale.

7 HÅNDTERING OG LAGRING

FORHOLDSREGLER VED BRUK

Unngå kontakt med øynene.

FORHOLDSREGLER VED LAGRING

Må ikke utsettes for varme,  gnister eller åpen ild. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler,  drikkevarer 

eller dyrefôr. Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt,  svalt og godt ventilert sted. Unngå kontakt 

med oksiderende stoffer.

8 EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

STD Admin. NormerAdmin. NormerNavn Anm.

0,1  mg/m3ANCRISTOBALITE/QUARTZ MIXTURE  K

AN = Administrative normer.

K = Stoffer som skal betraktes som kreftfremkallende har anmerkningen K.

VERNEUTSTYR

Prosessforhold

Bruk prosesskontroll for å holde luftforurensingen under tillatte eksponeringsnivåer.

TEKNISKE TILTAK

Administrativ norm for eksponering skal overholdes,  og faren for innånding av damper skal gjøres minst mulig.

ÅNDEDRETTSVERN

Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern.

HÅNDVERN

Bruk egnede vernehansker ved fare for hudkontakt.

ØYEVERN

Vernebriller/ansiktsskjerm anbefales.

ANDRE VERNETILTAK

Bruk egnede verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med dette kjemikaliet.
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HYGIENETILTAK.

Vask tilsølte arbeidsklær før de brukes igjen. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising,  røyking og 

bruk av toalett.

9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

UTSEENDE Granulær

FARGE Rosa

10 STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Ingen spesielle stabilitetshensyn.

11 TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

HELSEFAREINFORMASJON

Pga. mengden og sammensetningen anses forgiftningsfaren å være liten.

12 ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

ØKOTOKSISITET

Produktets komponenter er ikke klassifisert som miljøskadelige. Dette utelukker imidlertid ikke muligheten for at 

store eller hyppige utslipp kan være miljøskadelige.

13 INSTRUKSER VED DISPONERING

GENERELT

Ved håndtering av avfall må det tas hensyn til de sikkerhetsregler som gjelder for håndtering av produktet.

BEHANDLINGSMETODER

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Absorber i vermikulitt eller tørr 

sand for senere deponering på godkjent fyllplass for farlig avfall.

14 TRANSPORTOPPLYSNINGER

GENERELT Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods 

(IMDG,  IATA,  ADR/RID).

15 REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

RISIKOSETNINGER

NC Ikke klassifisert.

SIKKERHETSSETNINGER

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.

S46 Ved svelging,  kontakt lege omgående og vis denne 

beholderen eller etiketten.

EU-DIREKTIVER

Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2001 om registrering,  

evaluering,  autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH),  om opprettelse av et europæisk 

kjemikalieagentur og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 

og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 

91/155/EØF,  93/67/EF,  93/105/EF og 2000/21/EF,  med endringer.

16 ANDRE OPPLYSNINGER

GENERELT

Dette stoffet skal bare brukes av fagpersonell.



 Report Date : 26/11/2012 4/4
REVISJONSDATO.  01/02/2008 DATABLADNR.      16716

ABSORBENT GRANULES

REVISJONSKOMMENTARER

BEMERK: Markering i marginen indikerer vesentlige endringer i forhold til den tidligere revisjonen.

UTARBEIDET AV

Health & Safety Department

REVISJONSDATO. 01/02/2008

REVISJONSNR. / 

ERSTATTER 

HMS-DATABLAD AV

12

RISIKOSETNINGER

Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding.R48/20

Ikke klassifisert.NC

FORBEHOLD OM ANSVAR

Opplysningene gitt i dette dokumentet er blitt utarbeidet på grunnlag av vår någjeldende kunnskap og antas å være i 

overensstemmelse med Direktivet for Farlige Stoffer, Direktivet for Farlige Preparater og Direktivet for Sikkerhetsdatablad. 

Opplysningene angår det angitte spesifikke materialet og gjelder ikke for et slikt materiale brukt i kombinasjon med hvilke 

som helst andre materialer eller under hvilke som helst spesielle forhold eller prosesser. Betingelser og utstrekning for 

oppbevaring og bruk av materialet ligger utenfor vår kontroll og innenfor eierens eller brukerens kontroll. Følgelig er det 

eierens eller brukerens ansvar å forvisse seg om at slike opplysninger er fullstendige, og at materialet er formålstjenlig for 

deres egne spesielle omstendigheter, betingelser eller bruk.


