
MAR-71
Wilhelmsen Ships Service AS
delenummer: 735977 (3 x 5 liter)

Versjonnr.: 10.24

Sikkerhetsdatablad (I samsvar med vedlegg II til REACH (1907/2006) - Forordning 2020/878)

Utstedelsesdato: 11/11/2022

Utskriftsdato: 01/02/2023

L.REACH.NOR.NO

SEKSJON 1 Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / virksomheten

1.1. Produktidentifikasjon

Produktnavn MAR-71

Kjemisk navn Ikke anvendelig.

Synonymer 3-3'-Methylene-bis(5-methyl-oxazolidine) Cas.No: 66204-44-2

Varenavn ved transport ETSENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. (Reaction products of paraformaldehyde and 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2))

Kjemisk formel Ikke anvendelig.

Andre former for
identifisering

735977 (3 x 5 liter), 735977

1.2. Relevante identifiserte brukstyper for stoffet eller blandingen, og brukstyper som det advares mot

prosessuelle Kategori PROC1 Bruk i lukket prosess; ingen sannsynlig eksponering

Kjemisk produktkategori
PC35 Vaske- og rengjøringsprodukter (inklusive løsemiddelbaserte produkter)

PC8 Biocidprodukter (f.eks. desinfeksjonsmidler, produkter for skadedyrbekjempelse)

Sektorer for bruk SU3 Industrielle bruksområder: Bruksområder for stoffer alene eller i stoffblandinger ved industrianlegg

Relevante identifiserte
brukstyper

Marine biocide. Pr No: 15806 (Norway)

Frarådede brukstyper Ikke anvendelig.

1.3. Detaljene for leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Registrert selskapsnavn Wilhelmsen Ships Service AS
Outback (M)SDS portal:
http://jr.chemwatch.net/outb/account
/autologin?login=wilhelmsen

Wilhelmsen Ships Service AS*
Central Warehouse

Adresse
Strandveien 20 Lysaker 1366
Norway

--------Use our Outback portal to obtain our
(M)SDSs in other languages and/or
format.--------- For questions relating to our
SDSs please use Email:
WSS.GLOBAL.SDSINFO@wilhelmsen.com
--------- Norway

Willem Barentszstraat 50 Rotterdam
Netherlands

Telefon +47 67 58 40 00 Ikke tilgjengelig +31 10 4877 777

Faks Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig

Nettsted

E-post wss.norway.cs@wilhelmsen.com wss.global.sdsinfo@wilhelmsen.com wss.rotterdam@wilhelmsen.com

Registrert selskapsnavn Wilhelmsen Ships Service AS* Central Warehouse

Adresse Willem Barentszstraat 50 Rotterdam Netherlands

http://www.wilhelmsen.com/ http://www.wilhelmsen.com http://www.wilhelmsen.com
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Telefon +31 10 4877 777

Faks Ikke tilgjengelig

Nettsted

E-post wss.rotterdam@wilhelmsen.com

1.4. Nødtelefonnummer

Forening / organisasjon Giftinformasjonssentralen - 24 timer 24hrs - Chemwatch Dutch nat. poison centre

Nødtelefonnr. +47 22591300 +31-10-4877700 + 31 88 7558561

Andre nødtelefonnummere +31-10-4877700 +31-10-4877700 + 31 10 4877700

Forening / organisasjon Dutch nat. poison centre CHEMWATCH NØDRESPONS

Nødtelefonnr. + 31 30 274 88 88 +47 23 25 25 84

Andre nødtelefonnummere + 31-10-4877700 +61 3 9573 3188

Ikke tilgjengelig

SEKSJON 2 Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering i henhold til
regulering (EF) nr

1272/2008 [CLP] og

endringer [1]

H350 - Karsinogen kategori 1B, H311 - Akutt toksisitet (Dermal) kategori 3, H314 - Etsende / irriterende for huden kategori 1B,
H411 - Kronisk akvatisk fare kategori 2, H373 - STOT - RE kategori 2, H332 - Akutt toksisitet (Innånding) kategori 4, H302 - Akutt
toksisitet (Oral) kategori 4, H317 - Hudsensibilisator Kategori 1A, H341 - Kjønnscellemutagen kategori 2

Legend: 1. Klassifisert av Chemwatch; 2. Klassifisering trukket fra EF-direktiv 1272/2008 - vedlegg VI

2.2. Merkelappelementer

CLP etikettelement

Signalord Fare

Fareuttalelse(r)

H350 Kan forårsake kreft.

H311 Giftig ved hudkontakt.

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. (dermal)

H332 Farlig ved innånding.

H302 Farlig ved svelging.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H341 Mistenkes for å kunne forårsake genetiske skader.

Tilleggsuttalelse(r)

Ikke anvendelig.

Uttalelser om forholdsregler : Generell

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P103 Les etiketten før bruk.

Uttalelser om forholdsregler : Forebygging

P201 Innhent særskilt instruks før bruk.

http://www.wilhelmsen.com
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P260 Unngå innånding av tåke / damp / aerosoler.

P264 Vask alle utsatte ytre organer grundig etter bruk.

P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

P280 Benytt vernehansker, verneklær, øyevern og ansiktsvern.

P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.

Uttalelser om forholdsregler : Respons

P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

P305+P351+P338
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar
seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P308+P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/første hjelper

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

P363 Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.

P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P361+P364 Tilsølte klær må fjernes straks og vaskes før bruk.

P391 Samle opp spill.

P301+P312 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/ førstehjelper ved ubehag.

P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

Uttalelser om forholdsregler : Lagring

P405 Oppbevares innelåst.

Uttalelser om forholdsregler : Avhending

P501 Fjernes Innhold / beholder til autorisert farlig eller avfallsbehandlingsanlegg i henhold til en hvilken som helst lokal regulering

2.3. Andre farer

REACH - Art.57-59: Blandingen inneholder ikke Stoffer med meget høy viktighet (SVHC) ved SDS utskriftsdato.

SEKSJON 3 Sammensetning / informasjon om ingredienser

3.1.Stoffer

Se “Sammensetning av ingredienser” i seksjon 3.2

3.2.Blandinger

1.CAS-nr.
2.EF-nr.
3.Indeksnr.
4.REACH-nr.

%[vekt] Navn
Klassifisering i henhold til regulering
(EF) nr 1272/2008 [CLP] og endringer

SCL /
M-Faktor

Nanoform
partikkelegenskapene

1.Ikke tilgjengelig
2.Ikke tilgjengelig
3.Ikke tilgjengelig
4.Ikke tilgjengelig

100

Akutt toksisitet (Oral) kategori 4, Akutt
toksisitet (Dermal) kategori 3, Etsende /
irriterende for huden kategori 1B, Alvorlig
øyeskade kategori 1, Hudsensibilisator
Kategori 1A, Kjønnscellemutagen kategori
2, Karsinogen kategori 1B, STOT - RE
kategori 2, Kronisk akvatisk fare kategori 2;
H302, H311, H314, H318, H317, H341,

H350, H373, H411, EUH071 [1]

Ikke
tilgjengelig

Ikke tilgjengelig

Legend: 1. Klassifisert av Chemwatch; 2. Klassifisering trukket fra EF-direktiv 1272/2008 - vedlegg VI; 3. Klassifisering trukket fra C & L; *
; [e] Stoff identifisert som å ha hormonforstyrrende egenskaper

SEKSJON 4 Førstehjelpstiltak

Reaction products of
paraformaldehyde and
2-hydroxypropylamine
(ratio 3:2)
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4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Øyekontakt

Hvis dette produktet kommer i kontakt med øynene:
Hold øyelokkene fra hverandre og skyll øyet kontinuerlig med rennende vann.
Sørg for full vanning av øyet ved å holde øyelokkene fra hverandre og vekk fra øyet og flytte øyelokkene ved å løfte øvre og
nedre øyelokk.
Fortsett å skylle til det anbefales å stoppe av Giftinformasjonssenteret eller en lege, eller i minst 15 minutter.
Transport til sykehus eller lege uten forsinkelse.
Fjerning av kontaktlinser etter øyeskade skal kun utføres av dyktig personell.

Hudkontakt

Hvis hud- eller hårkontakt oppstår:
Skyll straks kroppen og klærne med store mengder vann, bruk sikkerhetsdusj hvis tilgjengelig.
Fjern raskt forurensede klær, inkludert fottøy.
Vask hud og hår med rennende vann. Fortsett å skylle med vann til Giftinformasjonen gir råd om å stoppe.
Transport til sykehus eller lege.

Innånding

Hvis innånding av røyk eller forbrenningsprodukter oppstår, fjern person fra forurenset område.
Legg pasienten ned. Hold pasienten varm og hvilende.
Proteser som falske tenner, som kan blokkere luftveiene, bør fjernes der det er mulig før førstehjelpsprosedyrer.
Bruk kunstig åndedrett hvis pasient ikke puster, fortrinnsvis med en gjenopplivningsventil, ventilmaskeinnretning eller
lommemaske som øvd på. Utfør HLR om nødvendig.
Transport til sykehus eller lege.
Innånding av damp eller aerosoler (tåke, avgasser) kan forårsake lungeødem.
Etsende stoffer kan forårsake lungeskade (f.eks lungeødem, væske i lungene).
Ettersom denne reaksjonen kan være forsinket opptil 24 timer etter eksponering, trenger berørte enkeltpersoner fullstendig
hvile (helst i delvis tilbakelent stilling) og må holdes under medisinsk observasjon, selv om ingen symptomer har vist seg
(ennå).
Før slikt eventuelt viser seg kan administrasjon av en spray som inneholder et derivat av deksametason eller beklometason
vurderes.

Dette må definitivt overlates til en lege eller en person autorisert av ham / henne.
(ICSC13719)

Svelging

For råd, ta kontakt med Giftinformasjonen eller lege.
Raskt sykehusbehandling er sannsynligvis nødvendig.
Ved svelging, IKKE fremkall brekninger.
Hvis brekninger oppstår, len pasienten fremover eller legg han på venstre side (med hodet ned, hvis mulig) for å holde
luftveiene åpne og forebygge aspirasjon.
Observer pasienten nøye.
Gi aldri væske til en person som viser tegn på tretthet eller med redusert bevissthet.
Gi vann for å skylle munnen og gi deretter væsken langsomt og forsiktig og så mye som den skadelidende kan drikke.
Kjør til sykehus eller lege uten forsinkelse.

4.2 Viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede

Se avsnitt 11

4.3. Indikasjoner for øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesiell behandling som trengs

SECTION 5 Brannslukkingstiltak

5.1. Brannslukkingsmidler

Vannstråle eller tåke.

Skum.

Tørt kjemisk pulver.

BCF (der forskrift tillater det).

Karbondioksid.

5.2. Spesielle farer som oppstår på grunn av underlaget eller blandingen

Brannuforenlighet Ikke kjent

5.3. Råd for brannslukkere

Brannbekjempelse

Varsle brannvesen og fortell dem beliggenhet og arten av fare.
Bruk heldekkende verneklær med pusteapparat.
Forhindre, med alle tilgjengelige midler, søl som kommer fra avløp eller vassdrag.
Bruk brannslukkingsprosedyrer egnet for omkringliggende område.
Ikke nærm deg beholdere som mistenkes å være varme.
Avkjøl brannutsatte beholdere med vannspray fra et beskyttet sted.
Hvis trygt å gjøre det, fjern beholdere fra brannsti.
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Brann- / eksplosjonsfare
Ikke brennbar.
Anses ikke som en betydelig brannrisiko, men beholdere kan brenne.

Kan avgi etsende gasser.

SEKSJON 6 Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Se seksjon 8

6.2. Miljømessige forholdsregler

Se seksjon 12

6.3. Metoder og materialer for oppdemming og rengjøring

Små utslipp

Avløp for oppbevarings- eller bruksområder bør ha retensjonsbekken for pH-justeringer og fortynning av søl før utslipp eller
kasting av materiale.
Kontroller jevnlig for søl og lekkasjer.

Rengjør alt søl umiddelbart. Unngå å puste inn avgasser, og kontakt med hud og øyne. Kontrollér personlig kontakt ved hjelp av
verneutstyr. Søl inndemmes og absorberes ved hjelp av sand, jord, inert materiale eller vermikulitt. Tørk opp. Plassér i en egnet,
merket beholder for avfallshåndtering.

Store utslipp

6.4. Referanse til andre seksjoner

Råd angående personlig verneutstyr finnes i del 8 av sikkerhetsdatabladet.

SEKSJON 7 Håndtering og oppbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker oppbevaring

Trygg håndtering

Unngå all kontakt, også inhalering.
Bruk verneklær dersom det oppstår risiko for eksponering.
Brukes i godt ventilert område.
ADVARSEL: For å unngå voldsom reaksjon, skal du ALLTID tilsette stoffet til vannet og ALDRI vannet til stoffet.
Unngå røyking, åpen flamme og antenningskilder.
Unngå kontakt med uforenlige stoffer.
Ved håndtering skal du IKKE spise, drikke eller røyke.

Brann- og
eksplosjonsbeskyttelse

Se seksjon 5

Andre opplysninger
Oppbevar i de originale beholderne. Hold beholderne helt tette. Oppbevares i et kjølig, tørt og godt ventilert område. Oppbevares
borte fra uforenlige materialer og beholdere med mat. Beskytt beholderne mot fysisk skade og sjekk jevnlig for lekkasjer. Følg
produsentens oppbevarings- og håndteringsanbefalinger.

7.2. Sikre oppbevaringsforhold, inkludert eventuelle uforenligheter

Egnet beholder

Foret kanne av metall, foret bøtte / kanne av metall. Plastikkbøtte. Polyliner-tønne. Emballering som anbefalt av produsenten.
Påse at alle beholdere er klart merket og uten lekkasjer.
For lave viskositetsmaterialer

Oljefat og jerrykanner må være av ikke-utskiftbar hodetype.
Når en kanne skal brukes som indre pakke, må kannen ha et skrudd kabinett.

For materialer med viskositet på minst 2680 cSt. (23 grader) og faste stoffer (mellom 15 grader. og 40 grader):
Avtakbar hodeemballasje:
Kanner med friksjonskapsler og
lavtrykkstuber og patroner

kan brukes.
-
Hvor kombinasjonspakker brukes, og de indre pakkene er av glass, porselen eller steintøy må det være tilstrekkelig inert
støtdempende materiale i kontakt med indre og ytre pakker med mindre den ytre emballasjen er en tettsittende formstøpt
plastboks og stoffene ikke er uforenelige med plast.

Lagringsuforenlighet

Hazard categories in
accordance with

Regulation (EC) No
1272/2008

E2: Farlig for vannmiljøet i kategori kronisk 2

Qualifying quantity
(tonnes) of dangerous

substances as referred to
E2 Krav til nedre / øvre nivå: 200 / 500
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in Article 3(10) for the
application of

+ x + x + + +

X — Skal ikke lagres sammen
0 — Kan lagres sammen om spesifikke forholdsregler tas
+ — Kan lagres sammen

Merk: Avhengig av andre risikofaktorer kan det hende at kompatibilitetsvurderinger basert på tabellen ovenfor ikke er relevante for lagringssituasjoner, spesielt ved

tilfeller hvor store mengder farlig gods lagres og håndteres. Det skal henvises til sikkerhetsdatabladet for hvert stoff eller gjenstand og risikoen vurderes i samsvar

med dette.

7.3. Spesifikke brukstyper

Se seksjon 1.2

SEKSJON 8 Eksponeringskontroller / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametre

Ingrediens
DNELs
Eksponering Pattern Worker

PNECs
kupé

Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig

* Verdier for befolkningen generelt

Yrkesmessige eksponeringsgrenser (OEL)

INGREDIENSDATA

Kilde Ingrediens Navn på stoff TWA STEL Peak Notater

Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig

Ikke anvendelig.

Emergency Grenser

Ingrediens TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

MAR-71 Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig

Ingrediens opprinnelige IDLH revidert IDLH

Reaction products of
paraformaldehyde and
2-hydroxypropylamine (ratio
3:2)

Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig

Occupational Exposure banding

Ingrediens Occupational Exposure Band vurdering Yrkeshygienisk Band Limit

Reaction products of
paraformaldehyde and
2-hydroxypropylamine (ratio
3:2)

E ≤ 0.1 ppm

Notater: Yrkesmessig eksponering banding er en prosess for tildeling av kjemikalier inn i bestemte kategorier eller bånd basert på en
kjemisk potens og de uheldige helsemessige konsekvenser forbundet med eksponering. Utgangen fra denne prosess er en
yrkesmessig eksponering bånd (OEB), som tilsvarer et område for eksponeringskonsentrasjoner som forventes å beskytte
arbeidernes helse.

STOFFDATA

Sansende irriterende stoffer er kjemikalier som gir midlertidige og uønskede bivirkninger på øyne, nese eller hals. Historisk har yrkesmessige

eksponeringsstandarder for disse irriterende stoffene vært basert på observasjon av arbeidernes svar på ulike luftbårne konsentrasjoner. Dagens forventninger

krever at nesten alle individer skal beskyttes mot selv mindre sensorisk irritasjon, og eksponeringsstandarder er etablert ved bruk av usikkerhetsfaktorer eller

sikkerhetsfaktorer på 5 til 10 eller mer. Noen ganger brukes NOEL (animal no-observerable-effect-levels) for å bestemme disse grensene der menneskelige

resultater ikke er tilgjengelige. En ekstra tilnærming, som vanligvis brukes av TLV-komiteen (USA) for å bestemme respiratoriske standarder for denne gruppen

kjemikalier, har vært å tildele takverdier (TLV C) til rasktvirkende irriterende stoffer og å tildele kortvarige eksponeringsgrenser (TLV STEL) når vekten av bevis fra

irritasjon, bioakkumulering og andre endepunkter tilsammen kan garantere en slik grense. I motsetning til dette bruker MAK-kommisjonen (Tyskland) et
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femkategorisystem basert på intens lukt, lokal irritasjon og eliminasjonshalveringstid. Dette systemet erstattes imidlertid for å være i samsvar med EUs

vitenskapelige komité for yrkeseksponeringsgrenser (SCOEL); dette er nærmere knyttet til USA.

8.2. Eksponeringskontroller

8.2.1. Egnede tekniske
kontroller

Tekniske kontroller brukes til å fjerne en fare, eller plassere en barriere mellom arbeideren og faren. Godt utførte tekniske
kontroller kan være svært effektive i å beskytte arbeidere og vil vanligvis gi høy grad av beskyttelse uavhengige av
arbeidstakerens interaksjoner.
De grunnleggende typene tekniske kontroller er:
Prosesskontroller som involverer å endre måten en arbeidsaktivitet eller -prosess utføres, for å redusere risikoen.
Inngjerding og / eller isolering av utslippskilden, noe som holder en spesifikk fare fysisk borte fra arbeideren, og ventilasjon som
strategisk fører inn og fjerner luft i arbeidsmiljøet. Ventilasjon kan fjerne eller fortynne en luftforurensing dersom det er utformet
på korrekt måte. Utformingen av et ventilasjonsanlegg må samsvare med den spesifikke prosessen, og med kjemikaliene eller
forurensningskilden som er i bruk.
Det kan være nødvendig for arbeidsgivere å bruke flere typer kontroller for å forhindre at ansatte overeksponeres.

8.2.2. Personlig
beskyttelse

Øye- og ansikstvern

Vernebriller med heldekkende sidebeskyttelse kan brukes der kontinuerlig øyebeskyttelse er ønskelig, som i laboratorier;
briller er ikke tilstrekkelig dersom fullstendig øyebeskyttelse er nødvendig, for eksempel under håndtering av større mengder,
der det er fare for sprut, eller hvis stoffet kan være under trykk
Kjemiske beskyttelsesbriller. Dersom det er fare for at stoffet kommer i kontakt med øyne; brillene må være korrekt tilpasset
Full ansiktsskjerm (20 cm minimum) kan være nødvendig som supplement, men er aldri den primære beskyttelsen for
øynene, og disse gir først og fremst ansiktsbeskyttelse.
Eventuelt kan en gassmaske erstatte sprutbriller og ansiktskjermer.
Kontaktlinser kan utgjøre en spesiell fare, spesielt kan myke kontaktlinser absorbere og konsentrere irritanter. Et skriftlig
policy-dokument, som beskriver bruk av linser eller restriksjoner på slik bruk, bør opprettes for hver arbeidsplass eller
-oppgave. Dette bør inkludere en gjennomgang av linseabsorpsjon og adsorpsjon for den aktuelle klassen av kjemikalier, og
en redegjørelse for hvordan eventuelle skader oppleves. Medisinsk og førstehjelps-personell bør være opplært i fjerning av
linser, og egnet utstyr bør være lett tilgjengelig.

Hudvern Se Håndvern under

Hender / føtter beskyttelse

PVC-hansker som går til albuene
Ved håndtering av etsende væsker, bruk bukser eller kjeledress som går på utsiden av støvlene, for å unngå søl opp i fottøy.
MERK: Stoffet kan skape hudsensibilisering i disponerte individer. Hensyn må tas når du fjerner hansker og annet verneutstyr, for
å unngå all mulig hudkontakt. Forurensede ting laget av lær, som sko, belter og rem på armbåndsur bør fjernes og destrueres.

Kroppsvern Se Annet vern under

Annet vern

Ansatte som utsettes for bekreftede (for mennesker) karsinogener bør være utstyrt med, og påkrevd å bruke rene,
heldekkende verneklær (frakker, kjeledresser eller langermede overdeler og langbukser), beskyttende skoovertrekk og
hansker før de går inn i det regulerte området. [AS / NZS ISO 6529:2006 eller nasjonal ekvivalent]
Ansatte som deltar i håndtering av karsinogener bør være utstyrt med, og påkrevd å bruke filterrespirator som dekker halve
ansiktet og som filtrerer for støv, damp og avgasser, eller luftrensende beholdere eller kassetter. En respirator som gir høyere
nivåer av beskyttelse kan brukes i stedet. [AS / NZS 1715 eller nasjonal ekvivalent]
Sikkerhetsdusjer med høyt vanntrykk og øyevaskfontener som bruker drikkevann skal plasseres nær, innen synsvidde av, og
på samme nivå som steder der direkte eksponering er sannsynlig.
Før hver utgang fra et område som inneholder bekreftede menneskelige kreftfremkallende stoffer, skal ansatte være påkrevd
å fjerne og la verneklær og -utstyr ligge igjen ved utgangen, og ved siste utgang for dagen skal brukte verneklær og -utstyr
plasseres i tette beholdere ved utgangen for dekontaminering eller avhending. Innholdet i slike tette beholdere må
identifiseres ved hjelp av passende merkelapper. For vedlikeholds- og dekontamineringsaktiviteter bør autoriserte ansatte
som går inn i området være utstyrt med, og påkrevd å bruke rene, tette klær, inkludert hansker, støvler og hette med
kontinuerlig lufttilførsel. 
Den ansatte bør gjennomgå dekontaminering før denne fjerner verneklærne, og det bør være påkrevd å dusje etter fjerning
av klær og hette. 

Kjeledress. PVC-forkle. Beskyttelsesdrakt av PVC kan være nødvendig dersom eksponeringen er alvorlig. Øyevask-enhet. Påse
at det er lett tilgang til en sikkerhetsdusj.

8.2.3. Miljømessige eksponeringskontroller

Se seksjon 12

SEKSJON 9 Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende Clear liquid

Fysisk form flytende Relativ tetthet (vann= 1) 1.05-1.07
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Lukt Ikke tilgjengelig
Delings koeffisiens

n-oktanol / vann
-0.3

Luktterskel Ikke anvendelig.
Selvantennelsestemperatur

(°C)
Ikke anvendelig.

pH (som levert) 10 nedbrytningstemperaturen Ikke anvendelig.

Smeltepunkt / frysepunkt
(°C)

Ikke anvendelig. Viskositet (cSt) Ikke anvendelig.

Startkokepunkt og
kokeområde (°C)

Ikke anvendelig. Molekylærvekt (g / mol) Ikke anvendelig.

Flammepunkt (°C) Ikke anvendelig. Smak Ikke anvendelig.

Fordampningshastighet Ikke tilgjengelig BuAC = 1 Eksplosive egenskaper Not Applicable

Brannfarlighet Ikke anvendelig. Oksiderende egenskaper Not Applicable

Øvre eksplosjonsgrense
(%)

Ikke anvendelig.
Overflatespenning (dyn/cm

or mN/m)
Ikke tilgjengelig

Nedre eksplosjonsgrense
(%)

Ikke anvendelig. Flyktig bestanddel (%vol) Ikke anvendelig.

Damptrykk (kPa) Ikke anvendelig. Gassgruppe Not Applicable

Oppløselighet I vann blandbar
pH-verdien som en løsning

(1%)
Ikke anvendelig.

Damptetthet (Air = 1) Ikke anvendelig. VOC g/L Ikke anvendelig.

Nanoform Løselighet Ikke tilgjengelig
Nanoform

partikkelegenskapene
Ikke tilgjengelig

Partikkelstørrelse Ikke tilgjengelig

9.2. Annen informasjon

Ikke tilgjengelig

SECTION 10 Stabilitet og reaktivitet

10.1.Reaktivitet Se del 7.2

10.2. Kjemisk stabilitet
Tilstedeværelse av uforenelige materialer.
Produktet anses å være stabilt.
Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

10.3. Mulighet for farlige
reaksjoner

Se del 7.2

10.4. Forhold som skal
unngås

Se del 7.2

10.5. Uforenlige stoffer Se del 7.2

10.6. Farlige
nebrytningsprodukter

Se del 5.3

SEKSJON 11 Toksikologisk informasjon

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter

Innåndet Materialet kan gi irritasjon i luftveiene og føre til skade på lungene, inkludert redusert lungefunksjon.

Svelging
Materialet antas ikke å ha skadelige helseeffekter etter inntak (som klassifisert i EF-direktiver med dyremodeller). Likevel har
skadelige effekter oppstått etter eksponering av dyr i minst et tilfelle, og god hygienepraksis krever at eksponeringen holdes på et
minimum.

Hudkontakt

Stoffet kan forårsake alvorlige etseskader som følge av direkte hudkontakt.
Åpne sår og oppskrubbet eller irritert hud bør ikke utsettes for dette stoffet.
Inntreden til blodstrøm gjennom for eksempel kutt, skrubbsår eller lesjoner kan produsere systemisk skade med farlige effekter.
Undersøk huden før bruk av materialet og sørg for at eventuell ytre skade er tilstrekkelig beskyttet.

Øye Dersom anvendt på øye til dyr, produserer materialet alvorlige øyeskader som er tilstede 24 timer eller mer etter væsketilførsel.

Kronisk

Gjentatt eller langvarig eksponering for korrosjonsmidler kan føre til erosjon av tenner, betennelser og ulcerøse endringer i
munnen og nekrose (sjelden) i kjeven. Bronkial irritasjon, med hoste og hyppige anfall av bronkial lungebetennelse kan følge.
Gastrointestinale forstyrrelser kan også forekomme. Kronisk eksponering kan føre til eksem og / eller konjunktivitt.
Gjentatt eller langvarig yrkeseksponering vil sannsynligvis gi kumulative helseeffekter som involverer organer eller biokjemiske
systemer.
Hudkontakt med materialet er mer sannsynlig å forårsake en sensibiliseringsreaksjon hos noen personer sammenlignet med
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Legend:  – Data enten ikke tilgjengelig eller ikke fyller kriteriene for klassifisering
 – Data som er nødvendige for å gjøre klassifisering tilgjengelig

befolkningen generelt.

MAR-71
TOKSISITET IRRITASJON

Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig

Reaction products of
paraformaldehyde and
2-hydroxypropylamine

(ratio 3:2)

TOKSISITET IRRITASJON

Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig

Legend: 1 En verdi hentet fra Europa ECHA Registrerte stoffer - Akutt giftighet 2 * Verdi hentet fra produsentens SDS Med mindre annet
er spesifisert data hentet fra RTECS- Register of Toxic Effects of Chemical Substances

MAR-71

Kontaktallergier manifesterer seg raskt som kontakteksem, mer sjelden som urtikaria eller hereditært angioødem. Patogenesen
av kontakteksem innebærer en celle-mediert (T-lymfocytter) immunreaksjon av forsinket type. Annen allergisk hudreaksjon, f.
eks. kontakturtikaria, inneholder antistoff-medierte immunreaksjoner. Betydningen av kontaktallergenet bestemmes ikke bare av
sitt allergipotensial, fordelingen av stoffet og mulighetene for kontakt med det er like viktig. Et svakt allergifremkallende stoff som
er utbredt kan være et viktigere allergen enn ett med sterkere allergifremkallende potensiale som få individer kommer i kontakt
med.

akutt giftighet Karsinogenitet

Hudirritasjon / korrosjon reproduktive

Alvorlig øyeskade /
irritasjon

STOT - enkel utsettelse

Sensibilisering
STOT - gjentatt

eksponering

Mutagenisitet aspirasjonsfare

11.2 Information on other hazards

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke tilgjengelig

11.2.2. Annen Informasjon

Se Avsnitt 11.1

SEKSJON 12 Økologisk informasjon

12.1. Toksisistet

MAR-71

SLUTTPUNKT test Varighet (timer) arter Verdi kilde

Ikke
tilgjengelig

Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Ikke
tilgjengelig

Reaction products of
paraformaldehyde and
2-hydroxypropylamine

(ratio 3:2)

SLUTTPUNKT test Varighet (timer) arter Verdi kilde

Ikke
tilgjengelig

Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Ikke
tilgjengelig

Legend: Uttrukket fra 1. IUCLID-toksisitetsdata 2. Europe ECHA-registrerte stoffer - Økotoksikologisk informasjon - Akvatisk toksisitet 4.
US EPA, Ecotox-database - Aquatic Toxicity Data 5. ECETOC Aquatic Hazard Assessment Data 6. NITE (Japan) -
Biokonsentrasjonsdata 7. METI ( Japan) - Biokonsentrasjonsdata 8. Leverandørdata

Giftig for akvatiske organismer, kan forårsake langvarige skadelige virkinger i det akvatiske miljøet.

IKKE la produktet komme i kontakt med overflatevann eller til tidevannsområder under gjennomsnittet for høyt vann. Ikke forurens vann når du rengjør utstyr eller

henter vaskevann.

Avfall som skyldes bruk av produktet, må kastes på stedet eller på godkjente avfallssteder.

Forhindre utslipp til avløp eller vannløp på enhver tilgjengelig måte.

Slipp IKKE ut i avløp eller vannløp.

12.2. Utholdenhet og nedbrytbarhet

Ingrediens Utholdenhet: vann / jord Utholdenhet: luft
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Ingrediens Utholdenhet: vann / jord Utholdenhet: luft

Ingen data tilgjengelig for alle ingredienser Ingen data tilgjengelig for alle ingredienser

12.3. Bioakkumulativt potensiale

Ingrediens Bioakkumulering

Ingen data tilgjengelig for alle ingredienser

12.4. Mobilitet i jord

Ingrediens Mobilitet

Ingen data tilgjengelig for alle ingredienser

12.5. Resulter av PBT- og vPvB-vurdering

P B T

Relevant tilgjengelig data ikke tilgjengelig ikke tilgjengelig ikke tilgjengelig

PBT

vPvB

PBT-kriterier oppfylte? nei

vPvB nei

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ikke tilgjengelig

12.7. Andre bivirkninger

SEKSJON 13 Avhendingsbetrakninger

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avhending av produkt /
forpakning

Beholdere kan fortsatt utgjøre en kjemisk fare når den er tom. Returner til leverandøren for gjenbruk / resirkulering dersom dette
er mulig. Om ikke: Om beholderen ikke kan rengjøres godt nok til å sikre at det ikke finnes rester, eller dersom beholderen ikke
kan brukes til å lagre det samme produktet, punkteres beholderne for å forhindre gjenbruk, og begraves ved et godkjent deponi.
Behold merkede advarsler og HMS-datablad, og vær oppmerksom på alle merknader angående produktet.

Gjenvinn dersom det er mulig.
Kontakt leverandør for gjenvinningsmuligheter eller lokalt eller regionalt administrasjon for avfallshåndtering, dersom ingen
passende håndtering eller avfallsfasilitet blir identifisert.
Behandle og nøytraliser i et godkjent behandlingsfasilitet. Behandling bør inkludere: nøytralisering etterfulgt av: nedgraving i
et deponi med spesiell lisens for mottak av kjemiske og/eller farmasøytisk avfall eller oppbrenning i en lisensiert apparat
(etter blanding med passende brennbart materiale)
Dekontaminer tomme beholdere. Følg alle sikkerhetstiltak til beholderne er rengjort og destruert.

Alternativer for
avfallsbehandling

Ikke tilgjengelig

Alternativer for kloakk
avfallsbehandling

Ikke tilgjengelig

SEKSJON 14 Transportinformasjon

Etiketter påkrevd

Marint forurensende stoff
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Versjonnr.: 10.24

Side 10 til 13

MAR-71

Utstedelsesdato: 11/11/2022

Utskriftsdato: 01/02/2023

Fortsettelse...



14.1. UN-nummer

14.2. UN varenavn

14.3. Transport
fareklasse(r)

14.4. Forpakningsgruppe

14.5. Miljømessig fare

14.6. Spesielle
forholdsregler for
brukeren

14.1. UN-nummer

14.2. UN varenavn

14.3. Transport
fareklasse(r)

14.4. Forpakningsgruppe

14.5. Miljømessig fare

14.6. Spesielle
forholdsregler for
brukeren

14.1. UN-nummer

14.2. UN varenavn

14.3. Transport
fareklasse(r)

14.4. Forpakningsgruppe

14.5. Miljømessig fare

14.6. Spesielle
forholdsregler for
brukeren

14.1. UN-nummer

14.2. UN varenavn

14.3. Transport
fareklasse(r)

14.4. Forpakningsgruppe

Landtransport (ADR)

2922

ETSENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. (Reaction products of paraformaldehyde and 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2))

Klasse 8

Underrisiko 6.1

II

Miljøskadelig

Fareidentifikasjon (Kemler) 86

Klassifiseringskode CT1

Fareetikett 8 +6.1

Spesielle forholdsregler 274

til begrenset mengde 1 L

Tunnel Restriction Code 2 (E)

Lufttransport (ICAO-IATA / DGR)

2922

ETSENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. (Reaction products of paraformaldehyde and 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2))

ICAO- / IATA-klasse 8

ICAO / IATA underrisiko 6.1

ERG-kode 8P

II

Miljøskadelig

Spesielle forholdsregler A3 A803

Forpakningsinstruksjoner kun for fraktgods 855

Kun fraktgods maksimal mengde / pakke 30 L

Forpakningsinstruksjoner for fraktgods og passasjerer 851

Passasjer og fraktgods maksimal mengde / pakke 1 L

Passasjer og fraktgods forpakningsinstruksjoner for begrenset mengde Y840

Passasjer og fraktgods begrenset mengde maksimal mengde / pakke 0.5 L

Sjøtransport (IMDG-kode / GGVSee)

2922

ETSENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. (Reaction products of paraformaldehyde and 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2))

IMDG-klasse 8

IMDG underrisiko 6.1

II

Marint forurensende stoff

EMS-nummer F-A, S-B

Spesielle forholdsregler 274

Begrensede mengder 1 L

Innlands vannveier transport (ADN)

2922

ETSENDE VÆSKE, GIFTIG, N.O.S. (Reaction products of paraformaldehyde and 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2))

8 6.1

II
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14.5. Miljømessig fare

14.6. Spesielle
forholdsregler for
brukeren

Miljøskadelig

Klassifiseringskode CT1

Spesielle forholdsregler 274; 802

Begrenset mengde 1 L

Utstyr påkrevd PP, EP, TOX, A

Brannkjegler nummer 2

14.7. Transport i bulkmengde i henhold til vedlegg II av MARPOL og IBC-kode

Ikke anvendelig.

14.8. Transport i bulk i henhold til MARPOL vedlegg V og IMSBC kode

Produktnavn Gruppe

Reaction products of
paraformaldehyde and
2-hydroxypropylamine (ratio
3:2)

Ikke tilgjengelig

14.9. Transport i bulk i henhold til ICG-koden

Produktnavn Ship Type

Reaction products of
paraformaldehyde and
2-hydroxypropylamine (ratio
3:2)

Ikke tilgjengelig

SEKSJON 15 Informasjon om forskrifter

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter / lovgivning som er spesifikk for stoffet eller blandingen

Reaction products of paraformaldehyde and 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2) finnes på følgende reguleringslister

Ikke anvendelig.

Dette databladet er i samsvar med følgende EU lovgivning og senere - så langt som passer -: Direktiv 98/24 / EC, - 92/85 / EEC, - 94/33 / EC, - 2008/98 / EC -

2010/75 / EU; Kommisjonsforordning (EU) 2020/878; Forordning (EF) nr 1272/2008 som oppdateres gjennom ATPS.

Information according to 2012/18/EU (Seveso III):

Seveso Kategori E2

15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering

ECHA SAMMENDRAG

Ikke anvendelig.

Nasjonal beholdningsstatus

Nasjonal inventar Status

Australia - AIIC / Australia
ikke-industriell bruk

Ja

Canada – DSL Ja

Canada - NDSL Ja

Kina - IECSC Ja

Europa - EINEC / ELINCS /
NLP

Ja

Japan - ENCS Ja

Korea - KECI Ja

New Zealand – NZIoC Ja

Filippinene - PICCS Ja

USA - TSCA Ja

Taiwan - TCSI Ja

Mexico - INSQ Ja
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Nasjonal inventar Status

Vietnam - NCI Ja

Russland - FBEPH Ja

Legend:
Ja = Alle ingredienser er på inventaret
Nei = En eller flere av CAS -listede ingredienser er ikke på lageret. Disse ingrediensene kan være unntatt eller krever
registrering.

SEKSJON 16 Annen informasjon

Revisjonsdato 11/11/2022

Initial Dato 30/11/2017

KONTAKTPUNKT

- For quotations contact your local Customer Services - http://wssdirectory.wilhelmsen.com/#/customerservices - - Responsible for safety data sheet Wilhelmsen

Ships Service AS - Prepared by: Compliance Manager, - Email: Email: WSS.GLOBAL.SDSINFO@wilhelmsen.com - Telephone: Tel.: +47 67584000

Full tekst Risiko og farekoder

H318 Gir alvorlig øyeskade.

SDS Versjon Sammendrag

Versjon Dato for oppdatering Seksjoner oppdatert

9.24 11/11/2022 Akutt helse (innåndet), ingredienser, Fysiske egenskaper, Synonym

annen informasjon

SDS er en Hazard Communication verktøy og bør brukes til å bistå i risikovurdering. Mange faktorer avgjør om de rapporterte Farer er risiko på arbeidsplassen

eller andre innstillinger. Risiko kan bestemmes ved henvisning til eksponeringer Scenarier. Omfanget av bruk, må bruksfrekvens og nåværende eller tilgjengelige

tekniske kontroller vurderes.

Forkortelser og akronymer

PC－TWA: Tillatt konsentrasjon-Tidsvektet gjennomsnitt

PC－STEL: Tillatt konsentrasjon-Kortsiktig eksponeringsgrense

IARC: Internasjonalt byrå for forskning på kreft

ACGIH: Amerikansk konferanse med regjeringsindustrihygienisters

STEL: Kortsiktig eksponeringsgrense

TEEL: Midlertidig eksponeringsgrense i nødsituasjoner

IDLH: Umiddelbart farlige konsentrasjoner for liv eller helse

ES: Eksponeringsstandard

OSF: Lukt sikkerhetsfaktor

NOAEL: Ingen observerte bivirkningsnivå

LOAEL: Laveste observerte bivirkningsnivå

TLV: Terskelsgrenseverdi

LOD: Deteksjonsgrense

OTV: Luktterskelverdi

BCF: Biokonsentrasjonsfaktorer

BEI: Biologisk eksponeringsindeks

AIIC: Australsk oversikt over industrielle kjemikalier

DSL: Liste over innenlandske stoffer

NDSL: Liste over ikke-fremmede stoffer

IECSC: Lager av eksisterende kjemikalier i Kina

EINECS: Europeisk oversikt over eksisterende kommersielle kjemiske stoffer

ELINCS: Europeisk liste over varslede kjemiske stoffer

NLP: Ikke-lenger polymerer

ENCS: Eksisterende og ny oversikt over kjemiske stoffer

KECI: Koreas eksisterende kjemikalieliste

NZIoC: New Zealands kjemikalielager

PICCS: Filippinsk oversikt over kjemikalier og kjemiske stoffer

TSCA: Lov om giftige stoffer

TCSI: Taiwan kjemisk stoff liste

INSQ: Nasjonal oversikt over kjemiske stoffer

NCI: Nasjonal kjemisk oversikt

FBEPH: Russisk register over potensielt farlige kjemiske og biologiske stoffer
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