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 SIKKERHETSDATABLAD Whiteboard Cleaner
I.h.t. forskrift (EU) nr 1907/2006 (REACH)

  

 
 
AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

Utgitt 27.10.2008
Siste revisjonsdato 27.05.2015

1.1. Produktidentifikator
Esselte Whiteboard Cleaner
Synonym: Rengjøringsmiddel for whiteboardtavler
Artikkelnr. 32432

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot
Rengjøring av whiteboardtavler
Til profesjonelt bruk
250 ml spraypumpe

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Distributør Lintex AB
Madesjövägen 17
SE-382 45 Nybro, Sverige
Tlf +46 481 799 000
Faks +46 481 799 010
info@lintex.se
http://lintex.se

1.4. Nødtelefonnummer
Giftinformasjonen: 22 59 13 00

 
AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering i henhold til CLP Flam. Liq. 3;H226;

Eye Irrit. 2;H319;
STOT SE3;H336;

Blandingens farlige egenskaper Kjemikaliet er brannfarlig. 
Irriterer øynene. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

2.2. Merkingselementer

  
Inneholder
Signalord

Propan-2-ol
Advarsel

Faresetninger H226 Brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Sikkerhetssetninger P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre 
antenningskilder. Røyking forbudt.
P261 Unngå innånding av aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen.

2.3 Andre farer
PBT-/vPvB-vurdering ikke utført.

 

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
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3.2. Stoffblandinger
Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Propan-2-ol
Synonym: 2-Propanol

CAS-nr.: 67-63-0
EC-nr.: 200-661-7
Indeksnr.: 603-117-00-0

Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

30 %

Etanol CAS-nr.: 64-17-5
EC-nr.: 200-578-6
Indeksnr.: 603-002-00-5

Flam. Liq. 2; H225 3 %

2-(2-Butoksyetoksy)etanol
Synonym: 2-2(Butoksyetoksy)etanol

CAS-nr.: 112-34-5
EC-nr.: 203-961-6
Indeksnr.: 603-096-00-8

Eye Irrit. 2; H319 1 - 3 %

Innhold i henhold til bestemmelser om 
vaskemidler:

   

Ikke-ioniske overflateaktive stoffer   < 5 %

Beskrivelse av blandingen: Vandig løsning.
Se avsnitt 16 for forklaring av faresetninger (H).
 
AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelt Nødtelefon: se avsnitt 1.4.
Innånding Frisk luft og hvile. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt Ta av tilsølte klær. Skyll straks huden med mye vann. Smør deretter huden med 

en fet krem. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Øyekontakt Skyll straks med mye vann i minst 5 minutter. Påse at eventuelle kontaktlinser er 

fjernet fra øyet før skylling. Løft øyelokket. Kontakt øyelege hvis irritasjonen 
vedvarer.

Svelging Drikk et par glass vann eller melk. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege.
4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding kan forårsake hoste, tretthet eller svimmelhet.
Øyekontakt kan gi irritasjon, rødhet og tåreflod.
Hudkontakt avfetter huden og kan gi svie og rødhet.
Svelging kan forårsake symptomer lignende ved innånding.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Ingen spesifikk informasjon fra produsent. Symptomatisk behandling.

 
AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
5.1. Slokkingsmidler

Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke eller skum. 
Bruk ikke samlet vannstråle.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Brannfarlig væske og damp. Damp kan danne eksplosive blandinger med luft 
selv ved romtemperatur.
Farlige forbrenningsprodukter kan inkludere, men er ikke begrenset til 
karbondioksid og karbonmonoksid.

5.3. Råd til brannmannskaper
Bruk trykkluftmaske når kjemikaliet er involvert i brann. Ved rømning brukes 
godkjent rømningsmaske. Se forøvrig avsnitt 8.
Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.

 
AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Fjern alle tennkilder og sørg for god ventilasjon. Benytt personlig verneutstyr som
angitt i avsnitt 8.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Samles opp i 
egnede beholdere og leveres som farlig avfall i henhold til avsnitt 13. Spyl 
området med rikelige mengder vann.
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6.4. Henvisning til andre avsnitt
Se også avsnitt 8 og 13.

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

Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av aerosoler. Unngå kontakt med 
øynene. Bruk angitt verneutstyr, se avsnitt 8.
Røyking og bruk av åpen ild og andre tennkilder forbudt. Treff tiltak mot statisk 
elektrisitet.
Vask hendene etter kontakt med kjemikaliet. Det må ikke spises, drikkes eller 
røykes under arbeidet.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Lagres som brannfarlig væske. Oppbevares i originalemballasjen. Lagres i tett 
lukket beholder på et godt ventilert sted, beskyttet mot varmekilder.
Dampene er tyngre enn luft og kan spre seg langs gulvet. Dampene kan danne 
eksplosive blandinger med luft.

Lagres adskilt fra sterke oksidasjonsmidler, sterke syrer, alkalimetaller, 
næringsmidler og dyrefôr.

7.3. Særlig sluttanvendelse
Se avsnitt 1.2.

 
AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE
8.1. Kontrollparametere
Tiltaks- og grenseverdier
Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
Propan-2-ol
Synonym: 2-Propanol

CAS-nr.: 67-63-0
EC-nr.: 200-661-7
Indeksnr.: 603-117-00-0
Synonymer: 2-Propanol

8 t.: 100 ppm 
8 t.: 245 mg/m³

2011

Etanol CAS-nr.: 64-17-5
EC-nr.: 200-578-6
Indeksnr.: 603-002-00-5

8 t.: 500 ppm 
8 t.: 950 mg/m³

2011

2-(2-Butoksyetoksy)etanol
Synonym: 2-2(Butoksyetoksy)etanol

CAS-nr.: 112-34-5
EC-nr.: 203-961-6
Indeksnr.: 603-096-00-8

8 t.: 10 ppm 
8 t.: 68 mg/m³

2011

Referanser (lover/forskrifter): FOR 2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

8.2. Eksponeringskontroll
Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Personlig verneutstyr skal 
være CE-merket og bør velges i samarbeid med leverandøren av slikt utstyr. Det 
anbefalte verneutstyret og de angitte standardene er veiledende. Standarder skal
være av nyeste versjon. 
Risikovurdering av den aktuelle arbeidsplassen/-operasjonen (faktisk risiko) kan 
medføre andre vernetiltak. Verneutstyrets egnethet og slitestyrke vil avhenge av 
bruksområde.

Åndedrettsvern
Normalt ikke nødvendig. 
Ved utilstrekkelig ventilasjon: Kombinasjonsfilter A/P2 for aerosol eller ved 
sprøyting.
Standard: NS-EN 14387 (Åndedrettsvern - Gassfiltre og kombinerte filtre - Krav, 
prøving, merking).

Håndvern
Normalt ikke nødvendig. 
Ved langvarig eller gjentatt hudkontakt skal det brukes vernehansker. 
Hansketykkelse må velges i samarbeid med hanskeleverandøren.
Standarder: NS-EN 420 (Vernehansker - Generelle krav og prøvingsmetoder).
NS-EN 374 (Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer).
Egnede materialer: nitrilgummi og butylgummi.
Ingen gjennomtrengningstid angitt fra produsent.
Ingen hansketykkelse angitt fra produsent.

Øye- / ansiktsvern
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Normalt ikke nødvendig. Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller.
Standard NS-EN 166 (Øyevern - Spesifikasjoner).

Hudvern
Normale arbeidsklær.

Passende miljømessig eksponeringskontroll
Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Annen informasjon
Mulighet for øyeskylling må finnes på arbeidsplassen.

 
AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform Væske.
Farge Fargeløs.
Lukt Alkohol.
Luktgrense Ikke angitt av produsenten.
pH (handelsvare) ~ 7
Smeltepunkt/smeltepunktintervall -60 °C
Kokepunkt / kokepunktintervall 85 °C
Flammepunkt > 23 °C
Fordampningshastighet Ikke angitt av produsenten.
Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke relevant, se flammepunkt.
Eksplosjonsgrense 2-12 vol-% i luft
Damptrykk 48 hPa (20 °C)
Damptetthet 2,1

Referansegass: Luft = 1
Relativ tetthet 0,85 g/cm³ (20 °C)
Løselighet i vann Blandbar.
Fordelingskoeffisient: n-oktanol / 
vann

Ikke bestemt.

Selvantennelighet > 400 °C
Dekomponeringstemperatur Ikke angitt av produsenten.
Viskositet 2,43 mPas (20 °C)
Oksiderende egenskaper Ikke oksiderende.
9.2. Andre opplysninger
Andre fysiske og kjemiske egenskaper

Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig.
 
AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1. Reaktivitet

Ingen testresultater tilgjengelig. Dampene kan danne eksplosive blandinger med 
luft.

10.2. Kjemisk stabilitet
Kjemikaliet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner
Ingen under normale forhold.

10.4. Forhold som skal unngås
Varme- og tennkilder. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys.

10.5. Uforenlige materialer
Sterke oksidasjonsmidler. Sterke syrer. Alkalimetaller. Kan skade pakninger, 
lakkerte og malte flater, beskyttende fettbelegg, naturgummi og visse syntetiske 
materialer.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
Ingen under normale forhold. Se også avsnitt 5.2.

 
AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Toksikologisk informasjon

Propan-2-ol:
LD50 (oralt, rotte): 4570 mg/kg
LD50 (dermalt, kanin): 13400 mg/kg
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LC50 (inhalasjon, rotte): 30 mg/l
Kilde: leverandør

Akutt toksisitet estimat for blanding
Vurdering av akutt toksisitet 
klassifisering

Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses 
for å være oppfylt.

Potensielle akutte effekter
Innånding Innånding av aerosol kan irritere luftveiene. Damp kan forårsake døsighet og 

svimmelhet.
Hudkontakt Langvarig eller gjentatt kontakt avfetter huden og kan forårsake hudirritasjon.
Øyekontakt Irriterer øynene og kan fremkalle rødhet, tåreflod og svie.
Svelging Svelging av kjemikaliet kan forårsake de samme symptomene som ved 

innånding.
Irritasjon Gir alvorlig øyeirritasjon.
Etsende Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å 

være oppfylt.
Aspirasjonsfare Kriterierne for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å 

være oppfylt.
Forsinkete effekter
Allergi Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke anses 

for å være oppfylt.
Spesifikke målorgantoksisitet - 
enkelt eksponering

Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Klassifisering: STOT SE 3: H336.

Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske effekter
Kreft Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å 

være oppfylt.
Arvestoffskader Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å 

være oppfylt.
Reproduksjonsskader Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å 

være oppfylt.
 
AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
12.1. Giftighet                                  Ikke klassifiseret som miljøskadelig.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Alle organiske løsemidler i kjemikaliet er biologisk lett nedbrytbare.
Tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk 
nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske- og 
rengjøringsmidler.

12.3. Bioakkumuleringsevne
Produktet er ikke bioakkumulerbart.

12.4. Mobilitet i jord
Blandbar med vann. Produktet inneholder organiske løsningsmidler som 
fordamper lett fra alle overflater.

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
PBT-/vPvB-vurdering ikke utført.

12.6. Andre skadevirkninger
Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

 
AVSNITT 13: DISPONERING
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig 
avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis 
bruksområdet avviker.
EAL-kode: 07 06 04 andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

 
AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
14.1. FN-nummer
ADR/RID 1993
IMDG 1993
ICAO/IATA 1993

Kan transporteres som begrenset mengde i sammensatt emballasje ihht ADR 
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3.4. Kombinasjonsemballasje: maks. 5 liter kg/inneremballasje og maks. 30 
kg/kolli. Strek- eller krympefolie: maks. 20 kg/kolli.

14.2. FN-forsendelsesnavn
ADR/RID BRANNFARLIG VÆSKE, N.O.S. (propan-2-ol)
IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (propan-2-ol)
ICAO/IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (propan-2-ol)
14.3. Transportfareklasse(r)
ADR/RID 3
IMDG 3
ICAO/IATA 3
14.4. Emballasjegruppe
ADR/RID III
IMDG III
ICAO/IATA III
14.5. Miljøfarer
Marin forurensning Nei
14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
ADR
IMDG 

Tunnelrestriksjonskode (D/E)
Fp > 23 °C c.c.

EmS F-E, S-E
14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Ikke relevant.
 
AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
Referanser Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier 

(REACH-forskriften) av 30. mai 2008 med senere endringer.
Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger 
(CLP) av 16.06.2012 med senere endringer.
Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljøverndepartementet. 
FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med senere 
endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
FOR 2004-06-01 nr. 922: Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige
kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), med senere endringer; §§2-
12, 2-14, Vaskemidler.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering av kjemikaliesikkerhet er ikke gjennomført

 
AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER
Leverandørens anmerkninger Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig for alle som håndterer 

kjemikaliet.
Liste over relevante H-setninger (i 
avsnitt 2 og 3)

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Brukte forkortelser og akronymer LC50: Konsentrasjonen av et stoff som dreper 50% av en populasjon på et gitt 
tidspunkt
LD50: Dødelig dose, den dosen som dreper 50% av en populasjon
PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig)
vPvB: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende

Opplysninger som er revidert Avsnitt som er endret fra forrige versjon: 2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 9.1, 11.1, 15.1
Versjon 2
Ansvarlig for sikkerhetsdatablad Lintex AB
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