
SIKKERHETSDATABLAD

AIR SPONGE

 17.09.2010Revisjonsdato: 

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Kjemikaliets navn AIR SPONGE

Revisjonsdato 17.09.2010

Kjemisk navn Blanding, se pkt.3

Nødtelefon Ambulanse: 113

Brann: 110

Politiet: 112

Giftinformasjonen: 22 59 13 00.

Produsent, importør Air Sponge Norge AS

Ole Deviks vei 48

0668 Oslo

Norge

Telefon:  22659000

www.airsponge.no

post@airsponge.noE-post

Omsetter Air Sponge Norge AS

Ole Deviks vei 48

0668 Oslo

Norge

Telefon:  22659000

www.airsponge.no

CAS-nr Blanding

Kjemikaliets bruksområde Absorber

Utarbeidet av Security Consult

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Farebeskrivelse Ikke klassifisert som merkepliktig i henhold til EUs direktiver 67/548/EEC. 

(Se pkt.7,8 og 11 for sikker håndtering.)

3. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

Ingrediens Einecs nr R-setningerKlass.CAS nr Vekt-%

7732-18-5vann IK,IK

36653-82-42531490 5 %CDA 19 Alkohol IK

497-19-8207-838-8 364 %Natriumkarbonat Xi

7440-44-0231-153-3 3 %Aktivt Kull IK

19345-05-9 R-38-413 %DB-45 Calfax Xi

57-55-6 2 %Propylenglycol

Tegnforklaring R-setningenes fullstendige ordlyd finnes i seksjon 16. Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, 

Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, 

Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig.

Ingredienskommentarer R-setningene nevnt i punkt 3 er listet opp i punkt 16 med fullstendig tekst.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Annen informasjon Ved tvil eller ved vedvarende symptomer- søk legehjelp.

Innånding Ingen spesielle opplysninger. Frisk luft.

Vask huden med såpe og vann. Oppsøk lege ved vedvarende irritasjonHudkontakt

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

Oppsøk lege ved skadesymptomer.

Øyekontakt

BREKNINGER MÅ IKKE FREMKALLES. Gi aldri noe å drikke til bevisstløs person. Skyll 

munnen med vann.  Drikk rikelige mengder vann. Ved skadesymptomer søkes legehjelp.

Svelging

Om nødvendig kontakt Giftinformasjonssentralen Tlf 22 59 13 00.Medisinsk informasjon

Symptomatisk behandling.Helsekontroll
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5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

Passende slukningsmidler Vanntåke, pulver,  eller skum.

Uegnede slukningsmidler Ingen spesielle advarsler.

Brann og eksplosjonsfarer Ikke brannfarlig i henhold til lov om brannfarlige varer. Ved brann kan det dannes karbonmonoksid, 

karbondioksid.

Personlig verneutstyr Brannslukkere må benytte røykdykkerutstyr. Bruk av åndedrettsbeskyttelse med frisklufttilførsel 

anbefales.

Annen informasjon Sørg for at slukkevann ikke når avløp eller andre vannkilder. Grøft for å hindre spredning.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Bruk personlig verneutstyr som angitt i pkt. 8.Sikkerhetstiltak for å beskytte 

personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte 

miljø

Ved utslipp av store mengder: Dem opp for videre spredning og kontakt stedlige myndigheter for 

nærmere informasjon. Vær observant på mulige vanninntak og varsle impliserte brukere.

Egnede metoder for skade- 

begrensning og opprenskning

Små eller mindre mengder feies opp. Vask bort med mye vann og såpe. 

Ved utslipp av store mengder: Dem opp for videre spredning. Fei opp med sand, vermikulit. 

Tilføres avfallsbehandling i godt lukkbare beholdere. Unngå støvutvikling.

Annen informasjon Se pkt.13 for viderebehandling av avfall.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Spesielle egenskaper og farer Vanlige, som ved behandling av kjemikalier. (Se forøvrig pkt. 8 og 11 for sikker håndtering).

Håndtering Benytt verneutstyr som beskrevet i pkt.8. Unngå kontakt med hud og øyne.

Oppbevaring Oppbevares i orginalemballasjen.

Tom forbrukt emballasje behandles etter forskriftene, og kastes sammen med vanlig industriavfall.Annen informasjon

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Administrativ norm 

anmerkning

Ikke fastsatt.

Det skal utvises aktsomhet ved behandling av alle kjemikalier.Begrensning av eksponering 

på arbeidsplassen

Åndedrettsvern Normalt ikke nødvendig. Brukes kun på godt ventilerte plasser.

Øyevern Øye- eller ansiktsbeskyttelse bør anvendes ved risiko for direkte kontakt.

Håndvern Beskyttelseshansker bør anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut. Hansketypen må være av 

motstandsdyktig materiale og man bør søke råd hos hanske leverandøren. Gjennombruddstid er ikke 

fastsatt.

Annet hudvern enn håndvern Arbeidsklær.

Produktet inneholder ikke noe relevant mengde av stoffer med kritiske verdier som det må tas hensyn 

til ved arbeidsplassen. Vask hender før pauser og ved arbeidets slutt.

Annen informasjon

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Gele/ halvfast.Form

BlåFarge

Lukt Aromatisk

Oppløselig i Vann (delvis)

Delvis løseligLøselighet i vann

Flammepunkt 64 °C

Flammepunkt metode Lukket kopp

Ingen ytterligere opplysninger.Annen informasjon

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet er stabilt under normale forhold.Forhold som skal unngås

Stoffer som skal unngås Reagerer med sterke oksidasjonsmidler.

Farlige spaltnings- produkter Ved brann kan det dannes Karbonmonoksid, Karbondioksid.

Bland ikke produktet med andre kjemikalier uten først å kontakte leverandøren.Annen informasjon
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11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Innånding Ingen kjent helserisiko.

Hudkontakt Hyppig eller langvarig kontakt kan virke irriterende på huden.

Øyekontakt Kan irritere øynene.

Svelging Svelging kan forårsake mage-tarm plager.

Akutte og kroniske 

skadevirkninger

Ingen kroniske effekter er påvist.

Allergi Ingen data

Mutagene effekter Ingen data

Kreft Stoffet er ikke oppført på kreftlisten.

Reproduksjons- skade effekter Ingen data.

Annen toksikologisk 

informasjon

Opplysningene er avledet fra enkeltkomponentene. Det er ikke kjent noe tilfelle av forgiftning 

forårsaket av produktet.

Industriell erfaring tyder på at risiko for skader ikke foreligger ved normal håndtering.Annen informasjon

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Økotoksisitet Ingen kjent økotoksikologisk effekt.

Produktet er halvfast og vil spre seg lite. Delvis løselig i vann.Mobilitet

God biologisk nedbrytbarhet.Persistens og nedbrytbarhet

Bioakkumulasjons- potensiale Det forventes ingen akutt giftighet på vannorganismer ved maksimal vannløslighet av dette 

produktet.

Andre skadevirkninger Ingen spesielle opplysninger.

Annen informasjon Ingen spesielle opplysninger.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Feies opp og leveres godkjent deponering. Små rester spyles bort med mye vann.Generelt

Avfallsgrupper Avtal avfallsdisponering med kommuneing./miljøsjef/KLIF.

Konf.forskriftene vedrørende avfallsgruppe.

Emballasje Tom forbrukt emballasje behandles etter forskriftene, og kastes sammen med vanlig industriavfall.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Flammepunkt 64 °C

Ikke klassifisert som farlig gods etter ADR/RID- 2009.Annen transport- informasjon

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

CDA 19 Alkohol  5 %,   Aktivt Kull  3 %,   Propylenglycol  2 %,   DB-45 Calfax  3 %,   

Natriumkarbonat  4 %,   Vann  

Ingredienser på etiketten

R-setninger Ikke klassifisert som merkepliktig i henhold til EUs direktiver 67/548/EEC.

Referanser Administrative normer (2007/2008). Stofflisten (2005) Produktforskriften. OBS listen. 

Produsent/importør. Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2003). Forskrift 

om farlig avfall (2004). ADR/RID-vegtransport av farlig gods (2009).

Annen informasjon Opplysningene støtter seg til dagens kjennskaper og erfaringer.

Sikkerhetsdatabladet beskriver produkter med henblikk på sikkerhetskrav.

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

Relevante risiko setninger 

angitt i seksjon 3

R-36/38 Irriterer øynene og huden.

R-41 Fare for alvorlig øyeskade.

Yl-gruppe .

Informasjonskilder Administrative normer (2007/2008). Stofflisten (2005) Produktforskriften. OBS listen. 

Produsent/importør. Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (2003). Forskrift 

om farlig avfall (2004). ADR/RID-vegtransport av farlig gods (2009).
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Leverandørens anmerkninger Databladet er laget etter vår nåværende kunskap, norsk regelverk og produsentens opplysninger. 

Forhold som dukker opp som skyldes manglende opplysninger til oss, er utenfor vår kontroll og må 

svares for av produsenten. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, vil det være 

brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler blir tatt. Det er den enkelte mottakers plikt å sørge 

for at informasjon gitt i dette HMS-datablad blir lest og forstått av alle som bruker, behandler, 

avhender eller på noen måte kommer i kontakt med produktet. Dette produktet skal bare brukes til det 

formål det er beregnet for og i henhold til spesifiserte instruksjoner.Opplysningene gjelder kun for 

det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i 

noen form for bearbeidelse. Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller 

kvalitetsspesifikasjon.

01.11.2005Erstatter

Utskriftsdato 17.09.2010

---  SIKKERHETSDATABLAD i henhold til EC-regulations 1907/2006, direktiv 67/548/EEC(2006/121/EC), 99/45 EC  ---
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