
SIKKERHETSDATABLAD

NETCOATING

 03.02.2014Revisjonsdato: 

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

1.1 Produktidentifikator

Kjemikaliets navn NETCOATING

Maling, lim, lakk etc.Produkt type

Erstatter sikkerhetsdatablad fra 11.12.2013

Utgave nummer 2

1.2 Relevante identifiserte 

anvendelser for stoffet eller 

blandingen, samt anvendelser 

som frarådes

Anvendelse Impregnering av not.  Tynnes minimum 30%.

1.3 Nærmere opplysninger om 

leverandøren av 

sikkerhetsdatabladet

Produsent, importør Steen-Hansen AS

Ulsmågveien 24

5224 NESTTUN

Tlf: 55 11 62 60  Fax: 55 11 62 61  

Nødtelefon: Giftinformasjonssentralen 22 59 13 00

NorwayLand

Steen-Hansen AS/Britt HopeAnsvarlig

Utarbeidet av Merete Hjertvik Selle

1.4 Nødtelefon Giftinformasjonssentralen 22 59 13 00.

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

2.1 Klassifisering av stoffet eller 

blandingen (67/548/EEC og 

1999/45/EC)

N/A

2.2 Merkningselementer N/A

R-setninger Produktet er vurdert ikke merkepliktig i henhold til merkeforeskrifter.

S-setninger S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn.

2.3 Andre farer Ikke klassifiseringspliktig i henhold til merkeforskriftene.

3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

3.2 Blandinger

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av 

førstehjelpstiltak

Innånding Sørg for frisk luft.

Fjern forurensede klær.  Vask med mye såpe og vann.Hudkontakt

Skyll straks med mye vann i flere minutter (hold øyenlokk utbrettet, ta av eventuelle kontaktlinser).Øyekontakt

Skyll munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet). Drikk mye vann. SØK LEGE.Svelging

Symptomatisk behandling.Medisinsk informasjon

Generell Helsekontroll.Helsekontroll

4.2 Viktigste symptomer og 

virkninger, både akutte og 

forsinkede

Hyppig og/eller gjentatt kontakt med huden kan gi rødhet, irritasjon eller sårdannelse på huden.
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4.3 Angivelse av om øyeblikkelig 

legehjelp og særlig behandling 

er nødvendig

Annen informasjon Fjern den skadede fra forurenset område. Forurensede klær fjernes straks. Ved tvil eller ved 

vedvarende symptomer- søk legehjelp.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

5.1 Slukningsmidler

Brann i omgivelsene slukkes med egnet slukkemiddel.Passende slukningsmidler

5.2 Særlige farer i forbindelse 

med stoffet eller blandingen

Ikke brennbart.  Produktet er brennbart førts når alt vann er fjernet.

Åndedrettsbeskyttelse med selvforsynt trykkluft eller friskluft, samt beskyttelsesdrakt må benyttes 

ved brannbekjempelse hvor kjemikalier er involvert.

5.3 Råd til 

brannbekjempningspersonale

Annen informasjon Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller avkjøles med vann. Unngå innånding av røk fra 

brannen.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Hold mennesker og dyr unna det forurensede området. Bruk beskrevet verneutstyr.6.1 Personlige 

sikkerhetsforanstaltninger, 

personlige vernemidler og 

nødprosedyrer

Begrens utslipp, kontakt brannvesenet.   Dem opp for videre spredning.  Forhindre at produktet 

havner i avløp, vanndrag etc for at ikke jord og grunnvann skal kontaminere.

6.2 Miljøbeskyttelsestiltak

Absorberes med sagmugg e.l. samles opp og leveres nærmeste mottakstasjon for destruering.   Avfall 

oppbevares i merked og lukked emballasje.  Området vaskes med vann, vaskevannet samles opp for 

senere deponering/destruksjon.

6.3 Metoder og utstyr til 

inndemning og opprenskning

6.4 Henvisning til andre avsnitt

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker 

håndtering

Ved normal håndtering er det ikke nødvendig med særskilte beskyttelsestiltak. Unngå søl i 

forbindelse med overtømming.

7.2 Forhold for sikker 

oppbevaring, herunder eventuell 

uforenlighet

Oppbevares frost fritt, tort og i lukked emballasje.  Lagres mellom 5°C og 40°C.  Unngå ekstreme 

temperaturer og direkt sollys.

Spesielle egenskaper og farer Skadelige damper kan akkumuleres ved lagring.

7.3 Særlige anvendelser

Unngå innånding av damper ved åpning av container.Annen informasjon

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1 Kontrollparametre

8.2 Eksponeringskontroll

Påse at all emballasje er riktigt merket for å forhindre uheldig inntak eller feilaktig avfalls sortering 

av produktet.  Sunn fornuft og sikkerhetsregler skal alltid brukes ved allmenn omgang med 

kjemikalier.  God personlig hygiene.  Ventiler godt.   

Arbeidshygiene:

Vask hendene før du spiser, drikker, røyker eller bruker toalettet. 

Vær nøye med rensligheten. 

Fjern skitne klær øyeblikkelig/vask dem omhyggelig før de brukes på ny. 

Dusj etter arbeidet, bruk rikelig med såpe og vann.

Begrensning av eksponering på 

arbeidsplassen

Åndedrettsvern Ved sprøyting bruk åndedrettvern av typen P3/A2  eller friskluftmaske.

Øyevern Unngå kontakt med øynene, bruk godkjent øyevern. Ved fare for sprut bruk godkjent øyevern. 

Tettsluttende vernebriller eller ansiktmaske. Øyespylingsutstyr skal være tilgjengelig, helst også 

dusjmulighet.

Håndvern Bruk vernehansker.

Annet hudvern enn håndvern Bruk verneklær etter behov.   Ved risiko for direkte kontakt eller sprut skal verneklær anvendes.  

Fjern kontaminerte klær for å unngå hud kontakt.  Barrierekrem kan være til hjelp for å beskytte 

utsatte hud område, men kan ikke erstatte handsker.

Verneutstyr skal kontrolleres og rengjøres jevnlig.Annen informasjon
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9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om 

grunnleggende fysiske og 

kjemiske egenskaper

VæskeForm

Klar og svart.Farge

Lukt Søtlig

pH (kons.) 6-7

Kokepunkt ca 100 °C

1,05 ± 0,02 g/cm³Tetthet

Løslighet Delvis løslig i vann

Løselighet i vann Delvis løslig

Viskositet 1 ± 0,2 P

9.2 Andre opplysninger

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Stabil under normale forhold.10.2 Kjemisk stabilitet

10.3 Risiko for farlige reaktioner

10.4 Forhold som skal unngås

10.5 Materialer som skal unngås Ikke kjent.

10.6 Farlige 

nedbrytningsprodukter

Ingen når produktet behandles etter foreskriftene.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

11.1 Opplysninger om 

toksikologiske virkninger

Innånding Innhalation av damp eller sprøytetåke kan medføre irritasjon av luftveier.

Hudkontakt Langvarig og/eller gjentatt hudkontakt kan gi tørr og ru hud.

Øyekontakt Sprut i øynene kan gi svie.  Kan medføre mekanisk skade.

Svelging Produktet kan føre til mageproblemer.  Kan medføre kvalme ved overeksponering.

Akutte og kroniske 

skadevirkninger

Ikke kjent.

Allergi Ikke kjent.

Mutagenitet Ikke kjent.

Kreft Ikke kjent.

Reproduksjon Ikke kjent.

I henhold til dagens kunnskap og tilgjengelig informasjon så er dette produkt vurdert som ikke 

skadelig.

Annen informasjon

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Toksisitet Ingen resultater fra økologiske tester er tilgjengelige.  Uansett bør det tas forhåndsregler for å 

forhindre ukontrollerte utslipp.

12.2 Persistens og 

nedbrytelighet

12.3 Bioakkumulerings- 

potensiale

Produktet er flytende.12.4 Mobilitet i jord

12.5 Resultater av PBT- og 

vPvB-vurdering

Dette produktet er ikke selv og inneholder ikke en PBT eller vPvB.

12.6 Andre skadevirkninger

NetCoating er registrert hos DEBIO som trygt for økologisk produksjon (EU regulativ 2092/91).Annen informasjon

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Databladet er utarbeidet med Sensor-chemdoc 8.2c lisensert til Steen-Hansen AS
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13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsgrupper Behandles som ikke farlig industrielt avfall.

Mindre utslipp absorberes i lemplig materiale (papir, sand etc) og leveres som avfall.  Større mengder 

leveres nærmeste deponi for destruksjon.    Utstyr kan vaskes med vann og vanlig vaskemiddel.  Ved 

større utslipp, ta kontakt med lokale myndigheter.

Annen informasjon

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

14.1 UN-nummer

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name)

N/A

14.3 Transportfareklasse(r) N/A

14.4 Emballasjegruppe

14.5 Miljøfarer

14.6 Særskilte forsiktighetsregler

Ikke farlig gods i henhold til transportregelverket.Annen informasjon

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

15.1 Særlige bestemmelser/ 

særlig lovgivning for stoffet eller 

blandingen med hensyn til 

sikkerhet, helse og miljø

15.2 Kjemikaliesikkerhets- 

vurdering

Annen informasjon Klassifiseringen i detter datablad er i henhold til gjeldende lovgivning i Norge og EU.

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Henvisninger til viktig litteratur og 

spesielle datakilder

Opplysninger fra produsenten og råvareleverandører.

Forkortelser i dokumentet N/A - Ingen relevant informasjon

Første gang utgitt 18.03.2013

Utskriftsdato 03.02.2014

Annen informasjon Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte 

på angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker 

håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være 

en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produktet alene, og 

ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er 

spesifisert i teksten.

---  SIKKERHETSDATABLAD i henhold til EU direktiv 67/548/EEC, 1999/45/EC og 453/2010 av 20. Mai 2010  ---
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