
Aqualoma ELF 202

Sikkerhetsdatablad

Produktkode: 00537-0230Trykkingsdato: 24.08.2016 Side 1 av 8

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Aqualoma ELF 202

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

1.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen

Malingsstoff

Det finnes ingen informasjoner hvor anvendelser frarådes.

Bruk som blir frarådd

1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Brillux GmbH & Co. KGSelskap:

www.brillux.de

Weseler Straße 401Gate:

D-48163 MünsterSted:

Telefon: +49 (0)251-7188-0 Telefax:+49 (0)251-7188-280

Ansvarlig for sikkerhetsdatabladet: sdb@brillux.de

Opplysningsgivende område:

 Telefon: +49 (0) 30686 790 (giftsentralen Berlin, hjelp på tysk og engelsk)1.4. Nødtelefon:

SEKSJON 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Stoffblandingen er ikke klassifisert som farlig etter forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2. Merkelementer

Særlig merking av visse preparater

EUH208 Inneholder 2-metyl-2H-isotiazol-3-on , 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan gi en allergisk 

reaksjon.

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Ytterligere råd

 Produktet er i henhold til EU-direktiver/respektive nasjonale lovbestemmelser ikke merkingspliktig.

Ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) inneholder dette produktet ingen 

PBT-/vPvB-substanser.

2.3. Andre farer

SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Blandinger

Emulsjonsfarge, ELF.

Sammensetning: 

Alkydharpiks-Emulsjon, Titandioksid, anorganiske/organiske fargepigmenter (alt etter fargetone), 

Silikater, Vann, Additiver, Konserveringsmiddel (Benzisotiazolinon, Metylisotiazolinon)

Kjemisk karakteristikk
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Farlige komponenter

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Innhold

CAS-nr.

REACH-nr.

Index-nr.

EF-nr. Stoffnavn

< 0,05 %2-metyl-2H-isotiazol-3-on220-239-6

2682-20-4

Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 

1, Aquatic Chronic 2; H330 H301 H314 H318 H317 H400 H411

< 0,05 %1,2-benzisotiazol-3(2H)-on220-120-9

2634-33-5

Acute Tox. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, 

Aquatic Chronic 2; H330 H302 H315 H318 H317 H400 H411

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førsthjelpstiltak

Hvis det opptrer symptomer eller i tvilstilfeller må du oppsøke råd fra lege. Ta straks av forurensede 

klær og fjern disse sikkert og vekk. 

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

Generelt råd

Bring den berørte ut i frisk luft. Hold vedkommende person varm og i ro. Ta kontakt med lege hvis det 

oppstår irritasjoner.

Ved innånding

Ved berøring med huden: vask med vann og såpe. Ikke bruk løsningsmidler eller fortynningsmiddel. 

Tilsølte klær må fjernes straks.

Ved hudkontakt

Fjern kontaktlinser. Hold omgående øyelokkene åpne og skyll i minst 15 minutter med rent, rennende 

vann. Ved fortsatt irritasjon av øynene, rådspør øyenlege.

Ved øyekontakt

Hold vedkommende person varm og i ro. Ikke fremkall brekninger. Gi vann i små slurker.  Ved 

svelging, kontakt lege omgående og vis emballasje eller etikett.

Ved svelging

4.2. Viktigste akutte symptomer/virkninger

Ingen kjent.

4.3. Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling

Ingen

SEKSJON 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slukkemidler

Produktet selv brenner ikke; tilpass slukningstiltakene til brannen i omgivelsene.

Egnede slokkingsmidler

i.a.

Uegnet slokkingsmidler

5.2. Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen

Ved brann kan det oppstå: tett, sort røyk. Innånding av farlige spaltningsprodukter kan føre til alvorlige 

helseskader.
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Bruk apparat for åndedrettsvern, uavhengig av luften omkring, og kjemikalie-vernedrakt.

5.3. Forsiktighetsregler for brannmenn

Kjøl risiko utsatte beholdere med vannsprutestråle.

Samle opp kontaminert slukningsvann separat, må ikke komme ned i kloakk eller vannavløp.

Ytterligere råd

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

Beskyttelsesforskriftene (se Avsnitt 7 og 8) må overholdes. Danner glatte overflater og fettete overflater 

i forbindelse med vann.

6.1. Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer

Må ikke tømmes i kloakkrør/overflatevann/grunnvann. Ved inntrengning i kloakk, vassdrag eller i 

bakken må ansvarlig myndighet informeres.. Forurenset vann/slokkevann beholdes. Oppfanget 

materiale skal avfallshåndteres forskriftsmessig.

6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Ta opp stoffet med væskebindende materiale (f.eks. sand, silikagel, syrebindemiddel, 

universalbindemiddel). Ta opp med spade og bring stoffet til avfallsbehandling i egnede beholdere . 

Skyll av restene med vann. Tilsmussende gjenstander og gulv renses grundig med vann under 

overholdelse av miljøforskriftene.

6.3. Metoder og materialer for forurensning og opprensing

Ingen

6.4. Referanse til andre seksjoner

SEKSJON 7: Håndtering og lagring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Ingen spesielle tiltak nødvendig ved riktig lagring og håndtering. Følg lovbestemte verne- og 

sikkerhetsforskrifter. Sørg for god ventilasjon ved håndtering av større mengder. Sørg for god 

romventilasjon, eventuelt avsugning ved arbeidsplassen. 

P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.

P103: Les etiketten før bruk

Sikkert håndteringsråd

Produktet er ikke brennbart. Kjøl risiko utsatte beholdere med vannsprutestråle.

Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse

7.2. Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet

Beholderne skal oppbevares tett lukket og på et kjølig, godt ventilert sted. Må ikke lagres på pause- 

eller oppholdelsessted. Må bare oppbevares i originalbeholdere. Beskyttes mot frost. Oppbevares 

lukket og utilgjengelig for barn.

Krav til lagringsområder og containere

Oppbevares adskilt fra næringsmidler, nytelsesmidler og dyrefor.

Tekniske forhåndsregler/lageringsbetingelser

7.3. Spesielle sluttanvendelser

Beleggstoff

SEKSJON 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1. Kontrollparametere

8.2. Eksponeringskontroll

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, spesielt i lukkede rom.

Egnede tekniske styringskontrollmekanismer
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Unngå berøring med øyne, hud og klær. Vask hendene før pauser og umiddelbart etter håndtering av 

produktet. Det må ikke spises, drikkes og røykes under arbeidet. Tilsølte, våte klær må fjernes straks.

Beskyttelse og hygienetiltak

Bruk vernebriller. Ved sprutfare eller ved sprayapplikasjon må tettsittende vernebriller (f. eks. kurvbrille) 

brukes.

Øye-/ansiktsbeskyttelse

Ved forskriftsmessig bruk skal det brukes vernehansker av nitrilkautsjuk med en materialtykkelse på 

0,4 mm. 

Penetrasjonstid for hanskematerialet: >= 8 h

For lengre eller gjentatt kontakt må man være obs på at ovennevnte gjennomtrengningstider kan være 

betydelig kortere i praksis. Vernehanskene bør skiftes ut øyeblikkelig ved skader eller første tegn på 

slitasje. 

Ved bruk av vernehansker anbefales det å bruke bomullshansker under ! 

Det anbefales forebyggende hudvern.

Håndvern

Bruk arbeidsklær/verneklær. Ved spraying må enveis- (kjemikalie-) kjeledress brukes.

Hudvern

Det er ikke nødvendig å bruke åndedrettsvern ved en maling eller pårulling av produktet dersom 

ventilasjonen og avluftningen er god. Spraytåken må ikke innåndes under sprayforløpet. Bruk 

partikkelfilter P2 (hvitt) under spraying.

Åndedrettsvern

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Sørg for tilstrekkelig luftskifte og/eller avsug i arbeidsrommene. For 

informasjon om sikker håndtering, se kapittel 7.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Iht. produktbetegnelse

VæskeTilstandsform:

Farge:

9.1. Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

Svak, KarakteristiskLukt:

Testnorm

pH (ved 20 °C): ca. 6 - 7

Tilstandsendringer

i.a.Startkokepunkt og kokeområde:

i.a.Flammepunkt:

Damptrykk:

  (ved 50 °C)

Ikke bestemt

Tetthet (ved 20 °C): ca. 1,4 - 1,55 g/cm³

Vannløselighet:

  (ved 20 °C)

Fullstendig blandbar

i.a.Autooksidasjonstemperatur:

Ingen data for hånden.Eksplosive egenskaper

TiksotropDynamisk viskositet:

Ingen data for hånden.Oksiderende egenskaper

i.a.Utløpstid:

i.a.Skilletest for løsemiddel:

max. 1 g/lLøsemiddelinnhold:

9.2. Andre opplysninger
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Ingen

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen uvanlig reaktivitet er kjent.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil ved bruk av de anbefalte forskriftene om lagring og håndtering (se avsnitt 7).

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen kjente farlige reaksjoner.

Beskyttes mot frost. Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning.

10.4. Forhold som skal unngås

Oksidasjonsmiddel, Sterke syrer og sterke baser..  (Eksoterm reaksjon.)

10.5. Ukompatible materialer

Ingen farlige spaltningsprodukter kjente. Farlige nedbrytningsstoffer kan oppstå ved høy temperatur .; 

Kullmonoksid (CO), Kulldioksid (CO2), Kvelstoff (nitrogen) oksider ( NOx ), Røyk.

10.6. Farlige spaltningsprodukter

SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Informasjon angående toksikologiske virkninger

Toksikokinetikk, stoffskifte og spredning

Toksikologiske data foreligger ikke.

Akutt forgiftning

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Akutt forgiftning

StoffnavnCAS-nr.

ArterDoseMetodeEksponeringsvei Kilde

2682-20-4 2-metyl-2H-isotiazol-3-on

ATE 100 mg/kgoral

som kan innhaleres damp ATE 0,5 mg/l

som kan innhaleres aerosol ATE 0,05 mg/l

2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

ATE 500 mg/kgoral

som kan innhaleres damp ATE 0,5 mg/l

som kan innhaleres aerosol ATE 0,05 mg/l

Irritasjon- og etsevirkning

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Følsomme påvirkning

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Kan for ømfintlige personer bevirke sensibilisering ved hudkontakt.

Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Virkning etter gjentatt eller lengere tids eksponering

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Kreftfremkallende, mutasjonsfremkallende eller giftige påvirkninger for forplantning

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.
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Innåndingsfare

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Andre opplysninger

Produkt er ikke testet. Klassifiseringen ble foretatt i henhold til beregningsmetoden i forordning (EU) 

Nr. 1272/2008. Ved sakkyndig håndtering og ved overholdelse av de generelt gjeldende 

hygieneforskrifter er det ikke kjent noen helsemessige skader.

SEKSJON 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Ingen data for hånden.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data for hånden.

12.3. Bioakkumulasjonspotensial

Ingen data for hånden.

Ingen data for hånden.

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Ifølge forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) inneholder dette produktet ingen 

PBT-/vPvB-substanser.

Ingen data for hånden.

12.6. Andre skadevirkninger

Må ikke slippes ut til kloakksystem og overflatevann.

Klassifiseringen ble foretatt i henhold til beregningsmetoden i forordning (EU) Nr. 1272/2008.

Andre opplysninger

SEKSJON 13: Instrukser om disponering

13.1. Metoder for behandling av avfall

Avfallsbehandling

Avhent innholdet/beholder ved tillatt deponi eller kommunalt samlingssted. 

Unngå at produktet kommer i avløp eller i vann. 

Beholdere med inntørkede rester kan deponeres over husholdningssøppelet eller som 

byggeplassavfall.

Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter

080112 Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (malinger, 

lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger; Avfall fra PBDB og fjerning av 

malinger og lakker; Annet maling- og lakkavfall enn det nevnt i 08 01 11

Ikke rengjorte tomme fat må behandles som stoffet selv. Kontaminert emballasje må tømmes optimalt, 

den kan etter tilsvarende rengjøring gå til gjenbruk.

Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel

14.1. UN-nr.:

14.2. Forsendelsesnavn:

14.3. Fraktfareklasse:

Ikke farlig gods som definert i transportforskriftene.

Ikke farlig gods som definert i transportforskriftene.

Ikke farlig gods som definert i transportforskriftene.

Land transport (ADR/RID); Sjøtransport (IMDG); Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR); Skipstransport innenlands (A

SEKSJON 14: Transportopplysninger
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14.4. Emballasjegruppe:

14.5. Miljøfarer

14.6. Spesielle forholdsregler for brukere

14.7. Transport i store kvanta i henhold til Tillegg II av MARPOL73/78 og IBC koden

Ikke farlig gods som definert i transportforskriftene.

Ikke farlig gods som definert i transportforskriftene.

Ikke farlig gods som definert i transportforskriftene.

Ikke farlig gods som definert i transportforskriftene.

SEKSJON 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1. Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen

EU-forskrifter

Ytterlinge henvisninger

Opplysninger iht. EU- og rådsdirektiv 2004/42/EF om begrensning av utslipp av flyktige organiske 

komponenter fra bruk av løsemidler i bestemte farger og lakker: 

Produktunderkategori og VOC-grenseverdier iht. vedlegg II, bokstav A til direktiv: 

Kategori:a; Type: Wb 

VOC-grenseverdi til kategori for 2010: 30 g/l

Dette produktet inneholder VOC maks. 1 g/l

Nasjonal forskrifter

1 - noe fare for vannetVannforurensende-klasse (D):

15.2. Stoffsikkerhetsbedømmelse

For dette stoffet ble ingen stoffsikkerhetsbedømmelse gjennomført.

SEKSJON 16: Andre opplysninger

Forandringer

Endringer i kapittel: 2, 3

Forkortelser og akronymer

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT =  Persistent Bioaccumulative and Toxic

LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)

H301 Giftig ved svelging.

H302 Farlig ved svelging.
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H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H315 Irriterer huden.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H330 Dødelig ved innånding.

H400 Meget giftig for liv i vann.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

EUH208 Inneholder 2-metyl-2H-isotiazol-3-on , 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan gi en allergisk 

reaksjon.

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Opplysningene under posisjon 4 til 8 og 10 til 12 refererer delvis ikke til bruk og forskriftsmessig 

anvendelse av produktet (se Bruks-/Produktinformasjon), men til frigjøring av større mengder ved uhell 

og uregelmessigheter.

Opplysningene beskriver utelukkende sikkerhetskravene for produktet/produktene og er basert på våre 

erkjennelser pr. idag.

Leveringsspesifikasjonen finner du på de respektive produkt-henvisningsarkene.

De utgjør ingen garanti av egenskaper for det beskrevne produktet/ de beskrevne produktene som 

definert i garantiforskriftene i henhold til lovgivningen.

(i.a. - ikke anvendbar, i.t. - ikke testet).

Utfyllende opplysninger

(All data for de farlige bestandelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produktdatablad.)
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