Öryggisblað
01.

Dipló Gólfsápa

Vörunafn:

Framleiðandi:

Sámur Sápugerð ehf
Lyngás 11
210 Garðabæ
Sími: 517-9303
e-mail binni@samur.is
Innihaldsupplýsingar:
Dipló Gólfsápa inniheldur eftirfarandi efni, sem falla undir
reglugerð 236/1990 um flokkun, merkingu og meðferð hættulegra efna og vörutegundir,
sem innihalda slík efni.
Efni:
Etanól > 5%
Alkýl glúkósið
Dipló gólfsápar flokkast því
samkvæmt reglugerð sem:

Varnaðarmerki
Xi (ertandi)

H setn.
H 36/38

V. setn.
2-26

Ertir augu og húð. Berist efnið í augu þá skolið strax
með miklu vatni og leitið læknis. Geymist þar
sem börn ná ekki til.

03.

Heilsuhætta vegna notkunar.
Inntaka:
Veldur ætingu í munni, koki, vélinda og maga.
Húð:
Skolið strax með miklu vatni
Augu:
Mikilvægt !Skolið strax með vatni .Haldið augnlokum sundurglentum

04.

Skyndihjálp.
Innöndun:
Inntaka:
Húð:
Augu:

Ferskt loft. Skolið nef og munnhol með vatni. Leitið læknis.
Gefið strax nokkur glös af mjólk eða vatni ef hinn slasaði er við fulla
meðvitund. Framkallið ekki uppsölur! Strax á sjúkrahús.
Slettur á húð ber að skola af með vatni .
Slettur í augu ber að skola strax með miklu vatni og leita læknis.

05.

Aðgerðir við bruna.
Almennt:
Varan er ekki eldfim,en getur myndað eldfimar gufur við upphitun
Forvarnir:
Ílát í nánd við eld fjarlægð eða kæld með vatni.

06.

Varnaraðgerðir við leka.
Persónur:
Gæta þess að efnið komist ekki í snertingu við húð og augu.
Umhverfis:
Við mikinn leka ber að binda efnið með sandi, sagi eða kísilgúr til að hindra að það berist út í umhverfið. Setja í lokað ílát
og merkja með innihaldi. Senda síðan til förgunar skv. §43 í
mengunarvarnarreglugerð 48/1994.
Við lítinn leka er best að skola efninu í niðurfall með miklu vatni.

07.

Meðhöndlun.
Almennt:
Geymsla:

Notið gúmmíhanska og viðeigandi fatnað við notkun á efninu.
Geymið á vel loftræstum stað í upprunalegu umbúðum,lokuðum og fjarri
Hitagjöfum. Geymsluhitastig 5-20°C
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08.

Persónuvarnir/mengun.
Almennt:
Notið gúmmíhanska og viðeigandi fatnað við notkun á efninu.

09.

Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar.
Útlit:
Blár vökvi
Lykt:
Ferskur sjávarilmur.
Sýrustig:
Óþynnt pH 10
Suðumark:
-95 C.
Bræðslumark: Ekki vitar.
Blossamark:
>55
Eðlisþyngd
985 + - 10
Leysanleiki:
Blandast vatni í öllum hlutföllum.
Þykkt:
U.þ.b. sama og vatns.

10.

Stöðugleiki og hvarfgirni.
Varan er stöðug við tilætlaðra notkun, og réttar geymsluaðstæður

11.

Eiturefnaupplýsingar.
Almennt:
Engar þekktar.

12.

Umhverfisupplýsingar.
Dipló Gólfsápa inniheldur efni, sem eru auðleysanleg í vatni, brotna hratt niður (> 90% á
28 dögum) og inniheldur engin efni sem safnast fyrir í sjávarlífverum.

13.

Sorplosun.
Tómar umbúðir, sem ekki er greitt skilagjald fyrir, skal farga skv. §43 í
mengunarvarnarreglugerð 48/1994.
Gallaða vöru skal senda aftur til framleiðanda.

14.

Flutningur.
Varan flokkast ekki sem hættulegur varningur samkvæmt ADR/IMDG/DGR.

15.

Upplýsingar um lög og reglugerðir.
Unnið samkvæmt reglugerð 1027/2005 um öryggisblöð,reglugerð 154/1999 um reglur og
leiðbeiningar um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum ásamt síðari
breitingum og reglugerð 737/2003 um meðhöndlun úrgangs. Merkingar eru í samræmi við reglugerð
nr236/1990 um flokkun,merkingu og meðferð eiturefna,hættulegra efna og vörutegunda sem
innihalda slík efni ásamt síðari breytingum.
Varnaðarmerki:
Xi (Ertandi)
Hættu- og varnaðarsetningar: Ertir augu og húð. Berist efnið í augu þá skolið strax
með miklu vatni og leitið læknis. Geymist þar
sem börn ná ekki til.
16.

Dags./útgáfa:

06.12.2008

Sámur Sápugerð ehf
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