Side 1 av 5

Fibo Wipes

SIKKERHETSDATABLAD
Fibo Wipes
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
Utgitt dato

01.01.2017

Revisjonsdato

15.05.2017

1.1. Produktidentifikator
Kjemikaliets navn

Fibo Wipes

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det
advares mot
Kjemikaliets bruksområde

Kluter til rengjøring
Wipes

Bruk det frarådes mot

Den fullstendige teksten i de identifiserte kategoriene av bruk finnes i avsnitt 16

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Firmanavn

Fibo AS

Besøksadresse

Industriveien 2

Postadresse

Industriveien 2

Postnr.

4580

Poststed

LYNGDAL

Land

Norge

Telefon

38 34 33 00

Telefaks

38 34 33 11

E-post

ordre@fibosystem.com

Hjemmeside

http://fibo-trespo.com

Org. nr.

964193991

1.4. Nødtelefonnummer
Nødtelefon

Telefon: 22591300
Beskrivelse: Giftinformasjonssentralen på tlf.nr.

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
CLP Klassifisering,
kommentarer

Produktet har ingen klassifikasjon under REgulativ (EC) 1272/2008 (CLP).

2.2. Merkingselementer

Dette sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)

Revisjonsdato 15.05.2017

Side 2 av 5

Fibo Wipes

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
3.2. Stoffblandinger
Beskrivelse av blandingen

Inneholder ingen opplysningspliktige stoffer. Se avsnitt 16 for de fullstendige H-setningene det
vises til ovenfor. Administrative norm(er) er, hvis tilgjengelige, oppført i avsnitt 18.
ATEmix(inhlae, vapour)>20
ATEmix(demal)>2000
ATEmix(oral) >2000
N acute (CAT 1) Sum = Sum(Ci/M(acute)i*25)=0,05696-0,08544
Ingredients:
AQUA (-), C9-11 PARETH-6 (-), BUTOXYDIGLYCOL (-), DIMETHYL GLUTARATE (-),
DIMETHYL SUCCINATE (-), BENZYL ALCOHOL (-), DIMETHYL ADIPATE (-), SODIUM
LAURETH-12 SULFATE (-), PARFUM (-), 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL (-),
DISODIUM EDTA (-), IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE (-)

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelt

Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt – ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet. Ved
vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi
aldri en bevisstløs person vann eller lignende.

Innånding

Flytt personen til frisk luft og hold personen under oppsyn.

Hudkontakt

Tilsølt tøy og sko fjernes straks. Hud som har vær ti kontakt med materialet vaskes grundig
med vann og såpe. Hudrensemiddel kan brukes. Bruk IKKE løsningsmidler eller fortynnere.

Øyekontakt

Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks øynene med rikelig mengde vann (20-30 ) inntil
irritasjonen opphører og minst i 15 minutter. Sørg for å skylle under øvre og nedre øyelokk.
Ved fortsatt irritasjon skal det søkes legehjelp.

Svelging

Gi personen rikelig å drikke og hold personen under oppsyn. Ved illebefinnende: Kontakt lege
omgående og ta med dette sikkerhetsdatabladet eller etiketten fra produktet. Ikke fremkall
brekninger, med mindre legen anbefaler det. Senk hodet, slik at evt. oppkast ikke vil renne
ned i munnen og halsen.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Generelle symptomer og
virkninger

Ingen spesielle

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Annen informasjon

Merknad til lege: Ta med dette sikkerhetsdatabladet.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
5.1. Slokkingsmidler
Egnede slokkingsmidler

Anbefalt: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver, vanntåke. Vannstråle bør ikke brukes, da
det kan spre brannen.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Brann- og eksplosjonsfarer

Ingen spesielle
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5.3. Råd til brannmannskaper

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Sikkerhetstiltak for å beskytte
ytre miljø

Ikke kast i avløp eller elver.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Opprydding

Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindendemiddel,
universalbindemiddel, sagflis). Håndter forurenset materiale som avfall i.h.t. avsnitt 13.
Rengjøring foretas så langt som det er mulig med rengjøringsmidler. Løsemidler bør unngås.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Andre anvisninger

Se avsnitt 13 om håntering av avfall. Se avsnitt 8 for beskyttelsesforanstaltninger.

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Håndtering

Røking, inntak av mat og drikke er ikke tillatt i arbeidslokaler. Se avnistt 8 for opplysning om
personlig beskyttelse.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Oppbevaring

Oppbevares alltid i beholdere av samme materiale som den originale. Åpnede beholdere må
lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)
Anbefalinger

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i avsnitt 1.2

Spesielle bruksområder

Ingen data tilgjengelig.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE
8.1. Kontrollparametere
Annen informasjon om
grenseverdier

Produktet inneholder ikke noen stoffer som er nevnt i den norske listen for stoffer med
yrkesmessige begrensninger for eksponering.

Kontrollparametere,
kommentarer

Ingen data for DNEL/PNEC

8.2. Eksponeringskontroll
Forholdsregler for å hindre eksponering
Organisatoriske tiltak for å
hindre eksponering

Ingen kontroll nødvendig under forutsetning av at produktet brukes normalt.

Tekniske tiltak for å hindre
eksponering

Utvis alminnelig forsiktighet ved bruk av produktet. Unngå innånding av gass og støv.

Hygiene / miljø
Spesifikke hygienetiltak

Vask alltid hender ved pauser og ved arbeidsstans.
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AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform

Kluter innsatt med flytende væske.

Farge

Fargeløs

Lukt

Sitron

pH

Status: I handelsvare
Verdi: 6

9.2. Andre opplysninger

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

Ingen data

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet

Produktet er stabilt under de betingelsene som er angitt i avsnitt 7.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner
Risiko for farlige reaksjoner

Ingen spesielle

10.4. Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås

Må ikke utsettes for oppvarming (f.eks. sol) da det kan utvikle overtrykk.

10.5. Uforenlige materialer
Materialer som skal unngås

Sterke syrer, sterke baser, sterke oksideringsmidler og sterke reduksjonsmidler.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
Farlige spaltningsprodukter

Produktet blir ikke nedbrutt når det brukes som i avsnitt 1.

Annen informasjon

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

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
PBT vurderingsresultat

Ikke et PBT-stoff

vPvB vurderingsresultat

Ikke et vPvB-stoff.
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12.6. Andre skadevirkninger
Andre skadevirkninger / annen
informasjon

Ingen spesielle

AVSNITT 13: DISPONERING
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Produktet er ikke omfattet av reglene om farlig avfall.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
Farlig gods

Nei

14.1. UN-nummer
14.2. FN-forsendelsesnavn
ADR / RID / ADN

Ikke klassifisert

IMDG

Ikke klassifisert

ICAO / IATA

Ikke klassifisert

14.3. Transportfareklasse(r)
14.4. Emballasjegruppe
14.5. Miljøfarer
14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller
stoffblandingen
Referanser (Lover/Forskrifter)

Forskrift 8.april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter.
Forskrift 16.juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og
stoffblandinger (CLP).
Forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH-forskriften).

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering av
kjemikaliesikkerhet er
gjennomført

Nei

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER
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