
SIKKERHETSDATABLAD

AquaNet NORTH SEA High

 06.06.2014Revisjonsdato: 5113M250RInternkode:

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Kjemikaliets navn AquaNet NORTH SEA High

Groehemmende midler (PT21)Produkt type

Deklarasjons-nr PRN 317098

Erstatter sikkerhetsdatablad fra 06.09.2013

Utgave nummer 2

1.2 Identifiserte bruksområder for 

stoffet eller stoffblandingen og 

bruk som det advares mot

Anvendelse Impregnering av notposer og tauverk.

Anvendelser som frarådes Dette produktet anbefales ikke for annen bruk enn det som er angitt over.

1.3 Opplysning om leverandør av 

sikkerhetsdatabladet

Produsent Steen-Hansen AS

Ulsmågveien 24

N-5224 NESTTUN

Norway

Telephone:  +47 55 11 62 60

Fax:  +47 55 11 62 61

www.steen-hansen.no

post@steen-hansen.noE-post

Steen-Hansen AS/Britt HopeAnsvarlig

Utarbeidet av Merete H. Selle

1.4 Nødtelefon Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00.

2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller 

blandingen

Klassifisering i henhold til 

1272/2008EC

Aquatic Chronic 2; H411: Giftig for vannmiljøet.

Klassifisering i henhold til 

67/548/EEC og 1999/45/EC

N; R51/53

2.2 Merkningselementer

Piktogram

Faresetninger H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. 

P261 Unngå innånding av sprøytetåke.

P501 Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall.

P391 Samle opp spill.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

2.3 Andre farer n/a

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2 Blandinger

Ingrediens Identifisering 1272/2008 (CLP)67/548/EEC, 1999/45/EC Vekt-%
Klassifisering etter forordning
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10-25Kobber(I)oksid Acute Tox 4; H302

Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 1; H410

Ec/Nlp nr:

Cas nr:

Index nr:

215-270-7

1317-39-1

029-002-00-X

Xn; R22

N; R50/53

Tegnforklaring Xn=Helseskadelig. N=Miljøskadelig. 

Aquatic Acute 1: Meget giftig for vannmiljøet. 

Aquatic Chronic 1: Meget giftig for vannmiljøet. 

Forklaring til relevante fare- og risikosetninger (R og H setninger) finnes i seksjon 16.

Ingredienskommentarer Alle konsentrasjoner er oppgitt som vektprosent.

Klassifiseringen gjelder for hvert enkelt stoff, ikke for produktet.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av 

førstehjelpstiltak

Frisk luft og hvile.  

Legebehandling ved åndedrettsbesvær.

Innånding

Fjern tilsølte klær.  

Vask med vann.   

Kontakt lege hvis problemer vedvarer.

Hudkontakt

Skyll øynene lenge med vann, kontakt lege hvis vedvarende plage.Øyekontakt

Gi mye melk eller vann for å fortynne stoffet.   

Om mer enn ubetydlige mengder er svelget, oppsøk lege.

Svelging

Symptomatisk behandling ved uhell.Medisinsk informasjon

Generell helsekontroll.Helsekontroll

4.2 De viktigste symptomene og 

virkningene, både akutte og 

forsinkede

Hyppig og/eller gjentatt kontakt med huden kan gi rødhet, irritasjon eller sårdannelse på huden.

4.3 Angivelse av om umiddelbar 

legehjelp og spesialbehandling 

er nødvendig

n/a

Annen informasjon Fjern den skadede fra forurenset område. 

Gi aldri noe å drikke til en bevisstløs person. 

Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slukningsmidler

Brann i omgivelsene slukkes med egnet slukkemiddel.Passende slukningsmidler

Uegnede slukningsmidler Unngå rettet vannstråle i slukkingsarbeidet.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet 

eller stoffblandingen

Ikke brannfarlig i henhold til lov om brannfarlige varer.

Bruk av åndedrettsvern anbefales.5.3 Råd til brannmannskaper

Annen informasjon Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko.   

Unngå sterk vannstråle direkte mot brannpunkt (vil spre ilden).

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

Beholdere med oppsamlet materiale skal  merkes nøye med korrekt innhold. Bruk verneutstyr som 

beskrevet i seksjon 8.2 i sikkerhetsdatabladet. Hold mennesker og dyr unna det forurensede området.

6.1 Personlige forsiktighets- 

regler, verneutstyr og nødrutiner

Begrens utslipp, kontakt brannvesenet.6.2 Forsiktighetsregler med 

hensyn til miljø

Absorberes med egnet materiale og samles opp. Leveres nærmeste mottakstasjon for destruering.6.3 Metoder og materialer for 

oppsamling og rensing

6.4 Henvisning til andre avsnitt Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.

Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.

Se avsnitt 12 for informasjon om økologi.

Se avsnitt 13 for informasjon om fjerning av avfall.

Annen informasjon Anbefalingene etter utslipp til vann og land er basert på det mest sannsynlige utslippsscenariet for 

dette produktet. Imidlertid kan geografiske forhold, vind, temperatur samt (ved utslipp til vann) 

retning og hastighet til bølger og strøm i stor grad ha betydning for hvilke tiltak som bør iverksettes.
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7. HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker 

håndtering

Det må ikke spises eller drikkes under bruk. 

Kolli som er åpnet må nøye lukkes og oppbevares stående for å unngå lekkasje.  

Les og følg bruksanvisning.  

Unngå søl i forbindelse med overtømming.  Søl samles med absorberende materiel og leveres 

mottaksstasjon for farlig avfall.

7.2 Vilkår for sikker lagring, samt 

eventuelle uforenligheter

Oppbevar beholdere lukket når de ikke er i bruk.  Lagres frostfritt.   Lagres mellom 5°C og 35°C.  

Unngå direkte sollys.

Spesielle egenskaper og farer Ingen kjente.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) n/a

Produktrester og vaskevann må ikke tømmes i avløp eller ute i naturen.Annen informasjon

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1 Kontrollparametre

8.2 Eksponeringskontroll

Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.  

Sørg for bruk av anbefalt verneutstyr og vernetøy.  

Mulighet for øyenspyling bør finnes på arbeidsplassen.  

Unngå innånding av sprøytetåke/støv.   

Unngå søl, hud- og øyekontakt.   

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 Ikke nødvendig hvis effektiv ventilasjon.

Øyevern Øyevern skal være i henhold til standarden EN 166.

Håndvern Bruk hansker.  Bruk ikke hansker av PVA når produktet er vannbasert.

Annet hudvern enn håndvern Arbeidsklær og eventuelt plastforkle.

Verneutstyr skal kontrolleres og rengjøres jevnlig.Annen informasjon

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om fysiske og 

kjemiske egenskaper

Væske.Form

Rødaktig.Farge

Lukt Ingen karakteristisk lukt

Luktterskel n/a

pH (kons.) 8,8

n/aSmeltepunkt/ frysepunkt

Startkokepunkt og kokeområde n/a

Flammepunkt -

Fordampingshastighet n/a

Antennelighet (fast stoff, gass) n/a

n/aØvre/nedre antennelighets- eller 

eksplosjonsgrense

n/aDamptrykk

Damptetthet n/a

1,26 g/cm3 ± 2,5 %Relativ tetthet

Løselighet(er) Vann

Løselighet i vann Ubegrenset

Fordelingskoeffisient 

n-oktanol/vann

n/a

Selvantenningstemperatur n/a

n/aNedbrytingstemperatur
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Viskositet 15-18 s  DIN cup 4 20°C

Eksplosjonsegenskaper n/a

Oksidasjonsegenskaper n/a

9.2 Andre opplysninger n/a

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet Ikke kjent.

Stabil under normale forhold.10.2 Kjemisk stabilitet

10.3 Mulighet for farlige 

reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner er kjent.

10.4 Forhold som skal unngås Oppbevares på tørt og godt ventilert sted, borte fra varmekilder og direkte sollys. Temperatur 5-35°C.

10.5 Uforenlige materialer Ikke kjent.

10.6 Farlige 

nedbrytningsprodukter

Ingen når produktet behandles etter forskriftene.

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om 

toksikologiske virkninger

Akutt giftighet Under normal bruk, er ingen helsemessige effekter forventet.   

Farlig ved svelgning.  Inneholder Kobber(I)oksid.

Hudetsing/ hudirritasjon Avfetter huden, kan gi sprekkdannelse og eksem ved langvarig og gjentatt kontakt (ikke allergisk 

eksem).

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon Sprut i øynene kan gi svie.  Direkte kontakt med øynene medfører ubehag som normalt er 

forbigående.

Sensibiliserende ved innånding 

eller hudkontakt

Ingen av kjemikaliene oppført i seksjon 3 er klassifisert som allergifremkallende.

Skader på arvestoffet i 

kjønnsceller

Ingen av kjemikaliene oppført i seksjon 3 er klassifisert som arvestoffskadende (mutagene).

Kreftfremkallende egenskaper Ingen av kjemikaliene oppført i seksjon 3 er klassifisert som kreftfremkallende.

Reproduksjonstoksisitet Ingen av kjemikaliene oppført i seksjon 3 er klassifisert som reproduksjonsskadelige.

STOT - enkelteksponering Ikke kjent.

Aspirasjonsfare Damp/sprøytetåke irriterer luftveier.

Helsefaren er avhengig av bruk og vernetiltak.Annen informasjon

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet Giftig for organismer som lever i vann. Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. 

Ingen kjent økotoksikologisk effekt.
For ingrediens kobber(I)oksid
          EC50 9.8-41.2 ppb

          LC50 5.0 mg/l (Daphnia)

Produktet er ikke biologisk nedbrytbart etter OECD kriteriene, men er likevel naturlig nedbrytbart 

over tid.

12.2 Persistens og 

nedbrytelighet

12.3 Bioakkumuleringsevne Bioakkumulering:  Ikke kjent.

Produktet er flytende.   Produktet er blandbart med vann i alle proporsjoner og vil kunne 

transporteres langt ved utslipp til vann.

12.4 Mobilitet i jord

12.5 Resultater av PBT- og 

vPvB-vurdering

Ingen tilgjengelige data.

12.6 Andre skadevirkninger Ingen tilgjengelig informasjon.

Unngå utslipp til miljøet. Produktet får ikke slippes ut i avløp, vassdrag eller i grunnvann.Annen informasjon

13. INSTRUKSER VED DISPONERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsgrupper EAL: *08 01 11 maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer.

Emballasje Emballasje med produktrester håndteres som produktet.   Tom og tørr emballasje leveres til 

kommunal mottaksstasjon for resirkulering.

Avfall behandles etter Miljøverndepartementet´s forskrift om farlig avfall.  

Må ikke slippes ut i kloakk.

Annen informasjon
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14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1 FN-nummer 3082

14.2 FN-forsendelsesnavn

Paint related material. (<25% Cuprous oxide in water based solution)Varenavn

IMDG proper shipping name Paint related material. (<25% Cuprous oxide in water based solution)

14.3 Transportfareklasse(r)

Fareseddel 9

ADR/RID klasse 9

ADR/RID klassifiseringskode 9

ADR/RID farenummer 90

IMDG klasse 9

IMDG marine pollutant P

IMDG EmS F-A, S-F

14.4 Emballasjegruppe III

14.5 Miljøfarer Produktet får ikke slippes ut i avløp, vassdrag eller i grunnvannet.

14.6 Særlige forsiktighetsregler 

ved bruk

n/a

14.7 Bulktransport i henhold til 

vedlegg II i MARPOL 73/78 og 

IBC-regelverket

n/a

Tunnerestriksjonskode 3 (E).Annen informasjon

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

Kommisjonsforordning (EU) nr. 453/2010 av 20. mai 2010 om endring av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger 

for kjemikalier (REACH) vedlegg II (Vedlegg II - "II"). 

Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, 

merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF 

og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006. 

ADR/RID Forskrift om landtransport av farlig gods 2013. 

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt 

smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). 

Administrative normer for forurensning  i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, 2008). 

ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database. 

Ex-ECB databasen  (http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla). 

FOR 2003-12-18 nr 1848: Forskrift om godkjenning av biocider og biocidprodukter 

(biocidforskriften). 

Kommisjonsforordning (EU) nr 944/2013 av 2 Oktober 2013 (ATP5). 

Avfallsforskriften (miljøverndepartementet) - FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og 

behandling av avfall.

15.1. Særlige bestemmelser og 

særskilt lovgivning om sikkerhet, 

helse og miljø for kjemikaliet

15.2 Vurdering av 

kjemikaliesikkerhet

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet skal ikke betraktes som brukerens egen risikovurdering. 

Det er alltid brukerens ansvar at alle nødvendige forholdsregler er fulgt for å oppfylle kravene i 

henhold til lokale regler og bestemmelser.

Annen informasjon Klassifiseringen av dette produktet er gitt på grunnlag av de foreliggende opplysninger fra  

leverandøren.

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Relevante fare og risiko 

setninger for hver ingrediens
H302 Farlig ved svelging.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

R-22 Farlig ved svelgning.

R-50/53 Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i 

vannmiljøet.

Henvisninger til viktig litteratur og 

spesielle datakilder

Sikkerhetsdatablad fra leverandøren.

Forkortelser i dokumentet n/a - Ingen relevant informasjon

Første gang utgitt 06.09.2013

Utskriftsdato 16.06.2014

Annen informasjon Informasjonen over antas å være korrekt, men inkluderer ikke nødvendigvis all informasjon om 

Databladet er utarbeidet med Sensor-chemdoc 8.4e lisensert til Steen-Hansen AS

Side 5 (6)



SIKKERHETSDATABLAD

AquaNet NORTH SEA High

Fortsettelse fra forrige side 06.06.2014Revisjonsdato: 5113M250RInternkode:

kjemikaliet og skal derfor bare brukes som veiledning. Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er 

basert på nåværende kunnskap og er ment å beskrive kjemikaliet ut fra et sikkerhetsaspekt, det er ikke 

å betrakte som en kjemisk spesifikasjon. Det er kundens ansvar å kontrollere at kjemikaliet er egnet 

til kundens spesifikke bruk. 

  

Ved lagring, håndtering og bruk av produktet må god yrkeshygienisk praksis og gjeldende lover og 

forskrifter følges.  

For utfyllende informasjon ang. bruksområde, påføringsdata etc, se separat teknisk datablad som er 

tilgjengelig på forespørsel.  

Ytterligere opplysninger kan du finne på vår hjemmeside: www.steen-hansen.no.

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