
HMS - DATABLAD
VERSJON: 1.0

Produktnavn 
Andre navn 
Anbefalt bruk

Firmanavn 
Adresse

Nødtelefon

Hair Line Fix –  Colours 
Vannbasert tetningsmiddel / klebemiddel,
Varenummer 200201-200210 
Produktet får en herdet overflate som blir glatt og uten gule toner, 
med høy hardhet og god fleksibilitet.

Maritimstart AS (importør)
Østre holtevei 3, 3160 Stokke
Tlf: 982 44 444
E-post: postmaster@maritimstart.no

Giftinformasjonssentralen 2259 1300

Fareklassifisering

Risiko

Sikkerhet

Klassifisert som ikke farlig i henhold til kriteriene for NOHSC

R20/21/22 Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging. 
R36/38 Irriterer øynene og huden.
R41 Fare for alvorlig skade på øynene.

S24/25 Unngå kontakt med hud og øyne.
S36/37/39 Bruk egnet verneutstyr, hansker og øye / ansiktsbeskyttelse.

Ingredienser CAS 

Propretiær
Diverse
7732-18-5 

Kons. % (W/W)

75-90

5-10

1-5

Navn
Propretiær
Fargepigmenter
Vann
Di-propylenglykol
Sinkoksid
Egenvarer

25265-71-8 
1314-13-2 

Diverse

2- 5
< 2

2-5

SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

SEKSJON 2. VIKTIGE FAREMOMENTER

SEKSJON 3. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING



Svelging 

Øyne 

Hud

Innånding

Forverrede medisinske 
forhold forårsaket av 
eksponering 

Kroniske helseeffekter 

Gi straks to glass vann eller melk. Fremkall ikke brekninger.
Kontakt lege umiddelbart.

Skyll straks øynene med rennende vann mens du holder øyelokkene fra 
hverandre og vekk fra øynene, skyll i minst 15 minutter.
Kontakt lege øyeblikkelig.

Tilsølt tøy fjernes. Vask berørt område grundig med såpe og vann.

Frisk luft, ro, varme.

Kan være irriterende for huden med gjentatt eller langvarig kontakt.

Ingen forventet med dette produktet

Apparat

Farer ved 
forbrenningsproduk 
ter

Sikkerhetstiltak for 
å beskytte personell 
og miljø

Hazchem kode

Skum.
Tørrkemisk pulver. 
Karbondioksid.

Oksyder av karbon og nitrogen.

Materialet kan sprute over 100 ° C. Polymerfilm kan brenne.
Ikke tillat forurensninger og vann fra brannslukning for å komme i 
avløp eller vannbane.

Ikke spesifisert

Nødprosedyrer

Metoder og materialer 
for inneslutning og 
opprydding.

I begrensede områder bæres verneutstyr. Hold andre personer unna og unngå å 
puste støv eller damp. Gulv kan være glatt, pass på å unngå å falle.

Mindre utslipp
Behold og absorber små mengder med vermikulitt eller annet absorberende 
materiale.
Rengjør utslipp umiddelbart.
Samle rester i en avfallsbeholder.

SEKSJON 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

SEKSJON 5. TILTAK VED BRANNSLOKKING

SEKSJON 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP



Store utslipp
Forhindre på alle mulige måter utslipp fra å komme inn i avløp eller 
vannbane.
Forhindre utslipp ved hjelp av sand, jord eller vermikulitt.
Oppbevar utslipp (og så mye som mulig avrenning) ut av kommunale 
avløp og vannveier.
Overfør væske til beholdere for gjenvinning eller bortskaffelse.

Forholdsregler for 
sikker håndtering

Vilkår for sikker 
oppbevaring

Unngå skade på beholdere / rør. Lukk igjen lokk på beholdere / rør når de 
ikke er i bruk.
Personer som håndterer dette produktet, skal vaske hender og ansikt før de 
spiser og / eller røyker.
Håndter beholdere / rør forsiktig for å unngå skade og / eller spredning.

Lagringstemperaturer: Maks: 35°C, Minimum: 5°C.
Unngår for høye temperaturendringer.
Unngå lagring med sterke oksidasjonsmidler, syrer og alkalier.

Nasjonale 
eksponeringsstandarder 
for blanding

Komponent 
N/A 

Fra NOHSC "Eksponeringsstandarder for atmosfæriske forurensninger i 
arbeidsmiljøet" Henvisning til  
www.nohsc.gov.au/OHSInformation/publications 

Pustesone ppm Pustesone mg/m
3 Blanding kons. (%) 

Personlig beskyttelse

Øyne Sikkerhetsbriller med sideskjold.
Tettsittende vernebriller. 
Ansiktsskjerm

Hender/Føtter Bruk kjemiske vernehansker. 
Bruk sikkerhetssko.

Annet Beskyttelsesdrakt.

SEKSJON  7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

SEKSJON 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

http://www.nohsc.gov.au/OHSInformation/publications


Øyevask.

Respirator   I et godt ventilert område og sprøytebokser som opprettholder dampnivåer under 
de anbefalte standardene, det er ikke nødvendig med åndedrettsvern.
I begrensede rom, eller områder med begrenset ventilasjon der noen 
eksponeringsstandard kan overskrides, bruk egnet åndedrettsvern. AS /
NZS 1716.

Farget væske 

Mild amin lukt 
7-10 

N/A 
N/A 

Utseende
Lukt
pH
Damptrykk 
Damptetthet 
Kokepunkt 
Smeltepunkt 
Løselighet
Tetthet
Prosent volatilt av Vol 

100 C 
0 C 
Kan forstynnes med vann 

Omtrent 1.110 Kg/L 

< 50 

Kjemisk stabilitet

Forhold som skal unngås

Inkompatible materialer

Farlige 
nedbrytningsprodukter

Farlige reaksjoner

Produktet anses å være stabilt under normale lagrings- og 
håndteringsforhold.

Frysing, overdreven varme, raske temperaturendringer og inkompatible 
materialer.

Sterke oksidasjonsmidler, syrer og alkalier. 

Oksyder av karbon og nitrogen og røyk.

Farlig polymerisering vil ikke forekomme.

Ingen data tilgjengelig for dette produktet. Se enkelte råvarer.

SEKSJON 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

SEKSJON 10. STABILITET OG REAKTIVITET

SEKSJON 11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON



Polyamidharpiks
Oral LD50 (rat):> 5,000 mg/Kg. 

Fare for alvorlig øyeskade 

Ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Dette produktet må ikke komme inn i avløp eller vannbaner.   

Polyamide resin 

Biologisk nedbrytbarhet  Ikke lett biologisk nedbrytbar.

Unngå undergrunnsinntrengning. 
Forhindre at produktet kommer i 
avløp. Ikke forurens overflaten.

Avfallsbehandlingsmet
od er og beholdere.

Spesielle forholdsregler 
for deponering eller 
forbrenning.

Ta kontakt med Statens Landbruksavfall for avhending.

Forbrenne rester på et godkjent sted.
Gjenvinn beholdere om mulig, eller kast dem i en godkjent deponi.

UN nummer

UN fraktnavn
Klasse
Risiko

Forpakn.gruppe Spesielle 
forholdsregler for 
brukeren

Hazchem kode 

Ikke spesifisert

Vannbasert filler. Ufarlig. 
Ikke begrenset
Ingen

N.O.S.
Bruken av en mengde materiale i et uventilert eller begrenset rom kan resultere i 
økt eksponering eller utvikling av en irriterende atmosfære. Før du begynner å 
vurdere bruk av mekanisk ventilasjon for å kontrollere eksponering.

Ikke spesifisert.

SEKSJON 12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE

SEKSJON 13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL

SEKSJON 14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT



Ikke tøm i avløp.
Hold deg unna mat og drikke.

Dato for forberedelse: 5. Desember 2014

Dato for gjennomgang: N/A

Litteratur referanser

HMS-datablad for individuelle råvarer.  

www.toxnet.nlm.gov/cgi-bin/sis/htmlgen/TOXLINE 

National Occupational Health and Safety Commission 

Time weighted average 

Short term exposure limit 

Chemical Abstract Service registry number 

Forkortelser: 

NOHSC 

TWA 

STEL 

CAS Number 

TLV Threshold limit value 

Sikkerhetsdatablad oppdateres ofte. Pass på at du har en gjeldende kopi.

SLUTT

SEKSJON  15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

SEKSJON 16. ANDR OPPLYSNINGER

http://www.toxnet.nlm.gov/cgi-bin/sis/htmlgen/TOXLINE



