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Dragon MICROLINE ZOBEL EXTRA 

  

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 

10.02.2005Revisjonsdato: 

Handelsnavn Dragon MICROLINE ZOBEL EXTRA

Revisjonsdato  10.02.2005 

Kjemisk navn Blanding se pkt.2

Produsent, importør Thor`s Kjemiske Fabrikker AS
Postboks 7 
1471 Lørenskog 
Tlf: 67911830 Fax:67911820 

Ansvarlig Oddbjørn Eggen

Omsetter APS Ltd. Kemitor
Raadhusgaten 28 
0151 Oslo 
Tlf: 22422072 Fax: 22422072 

CAS-nr Blanding 

Produkttype/Anvendelse Vaskemiddel. 

Utarbeidet av Security Consult

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 

Klass. Ingrediens R-setningerEC-nr. CAS-nr. Vekt-%

Alkylalkohol etoksilat (C9C11) (4 etoksilatgrupper) 41 5-10% Xi68439-46-3(1

Alkylalkohol etoksilat (C9C11) (6 etoksilatgrupper) 22-41 5-10% Xn68439-46-3(2

White spirit Xn,N 5-10%265-185-4 64742-82-1 10-51/53-65-22

kaliumhydroksid 22-35 1-5%215-181-3 1310-58-3 C

Oransje søteekstrakt(apelsinterpene) 10-65 1-5% Xn8028-48-6

Trinatriumnitrilotriacetatanhydrat Xn,IK 22-36 <1%5064-31-3

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. R-
setningenes fullstendige ordlyd finnes i seksjon 16. 

R-setningene nevnt i punkt 2 er listet opp i punkt 16 med fullstendig tekst.  
Andre inngående ingredienser bidrar ikke til klassifisering. 

Ingredienskommentarer 

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER 
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Dragon MICROLINE ZOBEL EXTRA 

Fortsettelse fra forrige side Revisjonsdato: 10.02.2005

Faresymboler 

Farebeskrivelse Irriterer huden. Fare for alvorlig øyeskade.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK 

Annen informasjon Fjern den skadede fra eksponering  Hold pasienten varm og i ro. Frisk luft. Ved bevisstløshet, 
plasser pasienten i stabilt sideleie og søk lege.  Ved hjertestans: Hjertekompresjon.  Ved tvil eller 
ved vedvarende symptomer- søk legehjelp. 

Innånding Frisk luft, varme og hvile.  Ikke gi drikke eller fremkall brekning hvis personen er bevisstløs.  Ved 
vedvarende plager oppsøkes lege. 

Hudkontakt Vask straks huden med vann og såpe.  Ved fortsatt hudirritasjon, søk legehjelp.  Fjern tilsølte klær.

Ø yekontakt Skyll straks med mye vann i minimum 15 minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle 
kontaktlinser). Kontakt lege hvis besvær vedvarer. 

Svelging Skyll munnen med rikelig vann. Oppsøk lege. Skyll nese, munn og svelg med vann.
BREKNINGER MÅ IKKE FREMKALLES.  Gi aldri noe å drikke til bevisstløs person. 

Medisinsk informasjon Fare for aspirasjon og kjemisk lungebetennelse.

Helsekontroll Symptomatisk behandling.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING 

Passende slukningsmidler Pulver, skum, CO2, sand e.l.

Uegnede slukningsmidler Rettet vannstråle.

Brann og eksplosjonsfarer Ikke brannfarlig i henhold til lov om brannfarlige varer.

Personlig verneutstyr Bruk åndedrettsbeskyttelse ved slukking av brann.

Annen informasjon Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Kjøl ned beholdere i faresonen med 
spylende vann. 

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 

http://www.kemitor.no
Side 2 av 6



HMS - DATABLAD 

Dragon MICROLINE ZOBEL EXTRA 

Fortsettelse fra forrige side Revisjonsdato: 10.02.2005

Sikkerhetstiltak for å 
beskytte personell 

Bruk personlig verneutstyr som angitt i pkt. 8.  Unngå kontakt med huden og øynene.

Sikkerhetstiltak for å 
beskytte miljø 

Unngå forurensning av vannkilder.  Vær observant på mulige vanninntak og varsle impliserte 

Egnede metoder for 
skadebegrensning og 
opprenskning 

Kontakt brannvesen eller politimyndighet ved større utslipp.  Små eller mindre mengder spyles bort 
med mye vann.  Større mengder blandes med torvstrø, sagflis, vulkanaske, jord, sand eller lignende 
og samles opp i tette merkede beholdere for levering til godkjent mottaksstasjon. 

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 

Spesielle egenskaper og farer Hold stoffet vekk fra åpen flamme eller overoppheting.  Unngå all kontakt med huden og øynene.

Håndteringsveiledning Bland aldri produktet med andre stoffer uten kunnskap om at dette er uten risiko.  Følg 
produsentens anvisninger. Unngå søl, hud og øyekontakt. 

Lagringsanvisning Lagres frostfritt.  Lagres tørt, og i godt ventilert rom. Oppbevares i originalemballasjen.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 

Ingrediens Adm. Norm CAS-nr. Norm type Anm.

White spirit 275mg/m3 64742-82-1 AN

kaliumhydroksid 2mg/m3  -ppm  (2002) 1310-58-3 T

Forebyggende tiltak Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet.  Forebygg skliulykker- spyl nøye av gulv 
og redskap som har vært i kontakt med varen.  Tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. 
Mulighet for øyenspyling bør finnes på arbeidsplassen. 

Ved arbeid i trange og dårlig ventilerte rom må det benyttes egnet åndedrettsvern..Åndedrettsvern 

Ø yevern Bruk vernebriller ved fare for sprut.

Arbeidshansker Bruk hansker av nitrilgummi eller polyvinylalkohol (PVA).

Verneklær Verneklær etter behov.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 

Væske Form 

Farge Gyllen/blank 

Lukt Aromatisk 

Oppløselig i vann 
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Dragon MICROLINE ZOBEL EXTRA 

Fortsettelse fra forrige side Revisjonsdato: 10.02.2005

0,985 g/cm3 Tetthet 

pH (kons.) 13,5 

Løselighet i vann Løselig 

 °C Flammepunkt 

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Stabilitet Produktet er stabilt under normale forhold.

Reagerer med Ingen spesielle opplysninger.

Farlige spaltnings- produkter Ingen når produktet behandles etter forskriftene.

11. HELSEFAREOPPLYSNINGER 

Annen informasjon Industriell erfaring tyder ikke på risiko for alvorlige skader.

Innånding Aspirasjon av produktet i lungene, kan forårsake kjemisk lungebetennelse.  Innånding av damp/tåke 
kan gi irritasjon i luftveiene. 

Irriterer huden. Hudkontakt 

Ø yekontakt Sprut av konsentrat eller sterk oppløsning  på øynene kan føre til alvorlig øyenskade.

Svelging Inntak kan gi lignende symptom som ved innånding. Fare for lungeskade kan ikke utelukkes ved 
større mengder. 

Akutte og kroniske 
skadevirkninger 

Ingen kroniske effekter er påvist.

Ingen data Allergi 

Ingen data Mutagene effekter 

Kreft Stoffet er ikke oppført på kreftlisten.

Produktet er ikke kjent for å redusere fruktbarhet eller gi skade på foster. Reproduksjons- skade 
effekter 

Annen toksikologisk 
informasjon 

Opplysningene er avledet fra enkeltkomponentene.

12. MILJØOPPLYSNINGER 

Mobilitet Lett løselig i vann.
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Dragon MICROLINE ZOBEL EXTRA 

Fortsettelse fra forrige side Revisjonsdato: 10.02.2005

Ingen data. Nedbrytbarhet 

Det forventes ingen skadelige langtidseffekter på vannorganismer. Akkumulering 

Ø kotoksisitet Kunnskapene om de miljøfarlige egenskapene er pr.d.d. mangelfulle, men produktet bedømmes 
ikke som miljøfarlig. 

Andre skadevirkninger Normal håndtering og mindre utslipp vurderes til å ikke utgjøre noen skaderisiko. Tilgjengelige 
miljødata tyder på at bare større lokale utslipp kan utgjøre en risiko for forgiftning av vannlevende 

Annen informasjon Ø kning i alkalitet ved utslipp av store mengder.  Produktet inneholder ikke fosfat.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL 

Generelt Søl tas opp med absorberende materiale. Sendes godkjent mottaksstasjon. Behandles som farlig 
avfall.  

ø
EAK: 190803 H4Avfallsgrupper 

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT 

Flammepunkt  °C 

Annen transport- 
informasjon 

Ikke klassifisert som farlig gods etter ADR.

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER 

Faresymboler 

R-setninger R-38 Irriterer huden.
R-41 Fare for alvorlig øyeskade. 

S-setninger S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn.
S-26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. 
S-37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. 
Tilfredstiller kravet til vaske- og avfettingsmidler i Forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann 
og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler. Inneholder IKKE FOSFAT. 
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Dragon MICROLINE ZOBEL EXTRA 

Fortsettelse fra forrige side Revisjonsdato: 10.02.2005

Referanser Administrative normer (2001). Stofflisten (2003) Produsent/importør. Forskrift om klassifisering, 
merking m.v. av farlige kjemikalier (2002). Forskrift om farlig avfall (2003). ADR/RID-
vegtransport av farlig gods (2005). 

Annen informasjon Opplysningene støtter seg til dagens kjennskaper og erfaringer.
Sikkerhetsdatabladet beskriver produkter med henblikk på sikkerhetskrav. 

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE 

Relevante risiko setninger R-10 Brannfarlig.
R-22 Farlig ved svelgning. 
R-35 Sterkt etsende. 
R-36 Irriterer øynene. 
R-41 Fare for alvorlig øyeskade. 
R-51/53 Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i 
vannmiljøet. 
R-65 Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging

Informasjonskilder Administrative normer (2001). Stofflisten (2003) Produsent/importør. Forskrift om klassifisering, 
merking m.v. av farlige kjemikalier (2002). Forskrift om farlig avfall (2003). ADR/RID-
vegtransport av farlig gods (2005). 

Første gang utgitt 10.02.2005 

12.02.2005 Utskriftsdato 
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