
HMS - DATABLAD
HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

 Sist endret: 27/06/2003  Internt nr.: Erstatter dato: 26/11/1998

WMF FLYTENDE RENGJØRINGSMIDDEL.  
1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

HANDELSNAVN WMF FLYTENDE RENGJØRINGSMIDDEL. 
PRODUKTTYPE Rensemiddel 

Pr-nr. 43065

Produsent/importør PRIMULATOR AS
Adresse Johan Scharffenbergs vei 95, Pb. 40 Bogerud
Postnr. / sted 0621 OSLO
Land NORGE
Telefon 23 03 17 60
Faks 23 03 18 00
Kontaktperson Johnny Ihlen
UTARB.AV  PRIDE ASA i henhold til norsk regelverk. 
Nødtelefonnummer Giftinformasjonssentralen

tlf: 22 59 13 00

 

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Nr. Ingrediensnavn EC-nr. Cas-nr. Kons.(vekt%) Merking
1 kaliumhydroksid 215-181-3 1310-58-3 10 - 30 C,22-35
2 Vann 231-791-2 7732-18-5 60 - 100 IK
3 natriumhypoklorittløsning <5 % aktiv klor 231-668-3 7681-52-9 1 - 5 C,31-34

Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende  E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, 
F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, Kreft=Kreftframkallende, Mut=Arvestoffskadelig, Rep=Reproduksjonsskadelig, Kons.=Konsentrasjon i 
vektprosent.

INGREDIENSKOMMENTARER
R-setninger nevnt i punkt 2 er listet opp i punkt 16 med fullstendig tekst. De øvrige komponentene er 
konfidensielle. Deres egenskaper er vurdert ved utfyllingen av databladet.

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Etsende

HELSE

Sterkt etsende. 

BRANN OG EKSPLOSJON

Produktet er ikke brennbart.

MILJØ

Pga. liten emballasjestørrelse forventes det ikke store miljøeffekter ved et evt. utslipp.Produktet er alkalisk og kan gi lokalt 

forhøyet pH ved utslipp til sjø eller vann.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK
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GENERELT
Flytt pasienten vekk fra eksponeringskilden så snart som mulig.Hold pasienten i ro, sørg for varme og frisk luft.Hvis pasienten 
er bevisstløs, men puster selv, sørg for frie luftveier og legg i stabilt sideleie.Gi kunstig åndedrett ved åndedrettsstans.Ved 
pustevansker kan øvet personell bistå pasienten ved å gi oksygen. Graden av varig skade er svært avhengig av riktig og hurtig 
førstehjelp.Etseskade skal behandles av lege.

INNÅNDING
Ved innånding av damper eller sprøytetåke:Sørg for ro, varme og frisk luft.Se under "Generelt".Kontakt lege. 

HUDKONTAKT
Skyll straks med vann. Fjern tilsølte klær, armbåndsur osv.Skyllingen må ikke avbrytes for tidlig, siden baser reagerer med 
kroppsvev og skaden kan utvikle seg i dybden og over lang tid.Forsøk aldri å nøytralisere med syrer eller lignende.Smør på fet 
hudkrem for å erstatte tapt hudfett.Kontakt lege. 

ØYEKONTAKT
Skyll straks øyet med en myk stråle lunkent vann mens øyelokkene løftes.Fjern evt. kontaktlinser.Dersom tilgjengelig skylles 
umiddelbart øynene med Diphoterine. Etter skylling med Diphoterine skal det skylles med vann, 0,9 % NaCl-
løsning eller Ringers løsning. Øyeblikkelig transport til sykehus eller øyenlege. Fortsett skyllingen under transport 
til lege.

SVELGING
FREMKALL IKKE BREKNING!Skyll nese, munn og svelg med vann. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadede 
er ved full bevissthet. Kontakt lege snarest.

MEDISINSK INFORMASJON
Kontakt Giftinformasjonssentralen, tlf. 22 59 13 00, for ytterligere informasjon om giftighet og behandling.

5. TILTAK VED BRANNSLOKKING

PASSENDE BRANNSLUKNINGSMIDDEL
Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann.

BRANN- OG EKSPLOSJONSFARER
Produktet er ikke brennbart. Ved kontakt med visse metaller dannes hydrogengass, som sammen med luft kan danne en 
eksplosiv blanding. Ved oppvarming eller reaksjon med syrer avgis klorgass. 

PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN
Evakuer alt personell, ta på verneutstyr for brannslukking.
    

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL
Bruk verneutstyr (Se pkt. 8). Spill kan være glatt, vær oppmerksom på sklifaren. Hold uvedkommende vekk. 

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE MILJØ
Dem opp med absorberende materiale og forhindre spredning og utslipp til vannkilder og kloakk. 

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRENSNING OG OPPRENSKING
Små mengder tørkes opp i klut/papirhåndklær.Skyll med vann. Større spill samles opp med egnede absorpsjonsmidler og 
deponeres eller destrueres i henhold til gjeldende forskrifter. 

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

SPESIELLE EGENSKAPER OG FARER
Sterkt etsende.

HÅNDTERINGSVEILEDNING
Håndtering av produktet må foregå med største forsiktighet.Benytt personlig verneutstyr iht. seksjon 8.Unngå innånding av 
damper.Unngå søl, hud- og øyekontakt.Alle gjennomtrengelige klær som tilsøles må fjernes øyeblikkelig og tilsølt hud vaskes 
lenge.

LAGRINGSANVISNING
Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Lagres frostfritt. Oppbevares i originalemballasjen. Ikke 
bruk beholder av metall. Holdes adskilt fra syrer og andre stoffer som produktet kan reagere med (se under reaktivitet).

8.EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR
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Ingrediensnavn Cas nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm.
klor 7782-50-5 8 timer 0,5 1,5 2001
kaliumhydroksid 1310-58-3 8 timer 2,0 2001 T

FOREBYGGENDE TILTAK
Ved eksponeringskontroll vurder egnet prøvetakingsmetode, og om stasjonær eller mobil prøvetaking er mest 
hensiktsmessig. Sørg for god ventilasjon.Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert 
stoffet.Nøddusj og øyedusj skal finnes på arbeidsplassen.Fjern tilsølt tøy.Vask hud som er blitt tilsølt og bruk en fet 
hudkrem jevnlig for å erstatte utvasket hudfett.

ÅNDEDRETTSVERN
Bruk helmaske med partikkelfilter P2 ved aerosoldannelse.

ØYEVERN
Bruk tettsluttende vernebriller eller ansiktsskjerm ved fare for sprut/dampdannelse.

ARBEIDSHANSKER
Bruk vernehansker av:Polyeten.Saranex. 

VERNEKLÆR
Benytt langermede verneklær som beskytter mot mulig hudkontakt.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Tilstandsform: Væske.
Farge: Lys gul.
Lukt: Klor.
Løslighet: Løselig i vann.
Smelte/Frysepunkt: Tetthet: 1,25 g/cm³ (20ºC)
Eksplosjonsomr., %-%: Løslighet i vann: Fullstendig
Damptrykk: Metningskons.:
Dekomponeringstemp.: Rel. tetth. i m. luft(l=1):
pH løsning: 12,3 (10g/l H2O (20ºC)) Kokepunkt: ca 100°C
Flammepunkt: pH konsentrat: ca 14
Molvekt: Viskositet:
Tenntemperatur: Luktegrense:
Rel. damptetthet,(l.=1): Rel. fordampningshast.:
Luftreaktiv: Vannreaktiv:

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET
Produktet er stabilt under normal lagring og bruk. Reagerer voldsomt med konsentrert syre.Unngå sterk 
oppvarming.

MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS
Sterke syrer.Aluminium.Bly.Sink.Tinn.Messing.Galvanisert jern.Ammoniumsalter.

FARLIGE SPALTNINGSPRODUKTER
Ved kontakt med metaller dannes hydrogen. Dampene kan danne eksplosive blandinger.Ved oppvarming eller ved kontakt med 
syrer avgis klorgass som ved innånding kan gi hoste, svie i nese og munn, kvalme, trykk for brystet og åndenød. Ved reaksjon 
med ammoniumsalter dannes ammoniakkgass.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

GENERELT
Både produktet og damper/aerosol fra produktet virker sterkt etsende.Kan gi varig skade på øyne og hud, spesielt hvis det ikke 
skylles bort raskt nok.Graden av skade er avhengig av produktets konsentrasjon og hvor lenge det er i kontakt med vevet.

INNÅNDING
Etseskader i luftveier eller lunger.Kan gi hoste og pustevansker. 
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HUDKONTAKT
Sterkt etsende.Kan gi alvorlig etseskade av huden.

ØYEKONTAKT
Sterkt etsende.Fare for varige skader på hornhinnen, synsvekkelse og blindhet.

SVELGING
Svelging av løsninger kan gi alvorlige etseskader i slimhinner, svelg, spiserør og magesekk.Skadene på spiserøret er meget 
alvorlige og vanskelige å helbrede.Kan ha dødelig utgang.

AKUTTE OG KRONISKE SKADEVIRKNINGER
Det er ikke fare for kroniske skader i vanlig forstand, men kortvarig kontakt kan gi varig vevskade.
 
12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE

MOBILITET
Produktet/stoffet er vannløselig.

ØKOTOKSITET
Ikke ansett for å være miljøfarlig.

ANDRE SKADEVIRKNINGER
Produktet er alkalisk og kan gi lokalt forhøyet pH ved utslipp til sjø eller vann.Produktet inneholder fosfat. Stor tilførsel av 
fosfor fører til uønsket algevekst i vann og vassdrag. Dette medfører problemer med oksygenmangel, vond smak og lukt, 
redusert fiskebestand og gjengroing.
 

13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL

GENERELT
Avhendes som spesialavfall i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.All emballasje skal tømmes og fjernes 
etter gjeldende regler, eller sendes til gjenbruk uten at merkingen fjernes. 

AVFALLSGRUPPER
EAL-kode vurderes av sluttbruker, evt. EAL-kode: 06 02 04  natrium- og kaliumhydroksid.

Avfallsstoffnummer: 7132  Baser, uorganiske

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert

UN-nr.: 1814

PROPER SHIPPING NAME:
Potassium hydroxide, solution 

ADR/RID (Veitransport / Jernbanetransport)
Klasse: 8 Forpakningsgr.: II
Fareseddel: 8
                                                                                                                                                
Farenummer: 80
Etsende eller svakt etsende stoff.

IMDG (Sjøtransport)
Klasse: 8 Forpakningsgr.: II
Sub Risk: EMS: F-A, S-B
Marine Pollutant:

IATA (Lufttransport)
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WMF FLYTENDE RENGJØRINGSMIDDEL.  
Klasse: 8 Forpakningsgr.: III
Sub Risk:
Etikett: Corrosive

ANNEN INFORMASJON

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Farekl. / Anm.

Etsende

EF-Etikett Ja Nei Xxxx15-5 Ikke vurdert

SAMMENSETNING
 kaliumhydroksid (10 - 30), Vann (60 - 100), natriumhypoklorittløsning <5 % aktiv klor (1 - 5)                                                      
                                                                                           

R-SETNINGER
R-35 Sterkt etsende.

S-SETNINGER
S-1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
S-25 Unngå kontakt med øynene.
S-26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
S-36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.
S-45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig.
"Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre kjemikalier. Kan avgi farlige gasser (klor)"

REFERANSER
Forskrift om helsefare-, miljøfare-, brannfare- og eksplosjonsfaremerking (2002). 
Forskrift om stoffliste (2002).  
Forskrift om farlig avfall (2003). 
Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG og IATA. 
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 2001. 

16. ANDRE OPPLYSNINGER

INFORMASJONSKILDER:
Datablader fra leverandør (26/11/1998).
Arbeidstilsynets brosjyrer om verneutstyr.
Arbeidsmiljøsenterets hanskeguide.

LEVERANDØRENS ANMERKNINGER
Databladet er kvalitetssikret av PRIDE i henhold til kravene i norsk regelverk. PRIDE ASA er ISO-sertifisert for 
utarbeidelse og kvalitetssikring av HMS-datablader. 

Utarbeidet av: John-Kåre Egeland 
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Kontrollert av: Solvor Hetlelid. 

Pride ASA har ikke ansvar for eventuelle feil i opplysninger fra importør/leverandør. 

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER
Nr. R-Setningstekst
R22 Farlig ved svelging.
R31 Ved kontakt med syre utvikles giftig gass.
R34 Etsende.
R35 Sterkt etsende.

UTGITT: 21/05/1997

REVISJONSOVERSIKT
Versjon Rev. dato Ansvarlig Endringer
1.0.0 07/07/2003 John-Kåre Egeland
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