
HMS-DATABLAD
NIELSEN RAPPORT

1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket
Utgitt dato 13.02.2006
Kjemikaliets navn NIELSEN RAPPORT
Deklarasjonsnr. 34380
Kjemikaliets bruksområde Gummirens uten løsningsmiddel

Omsetter
Firmanavn Aco Norge A.L
Postadresse Postboks 502
Postnr. 3101
Poststed Tønsberg
Land Norge
Telefon 61 24 70 10
Telefaks 61 24 70 11
E-post post@aconorge.no
Hjemmeside http://www.aconorge.no
Org. nr. 948 487 004
Kontaktperson Heidi Videhi Røsdal
Utarbeidet av Teknologisk Institutt as v/Knut Finsveen
Nødtelefon Giftinformasjonen:22 59 13 00

2. Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering
CAS-nr. EC-nr. Komponentnavn Innhold Merking/klassifisering Anm.
56-81-5 200-289-5 glycerol 10 - 30 %
Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = 

European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; 
Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må 
oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, 
mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol%

FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = 
Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = 
Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig.

3. Viktigste faremomenter
Farebeskrivelse Helsefare: Produktet er ved normal bruk ikke regnet som helsefarlig.

Sikkerhet: Produktet er ikke brennbart.
Miljøfare: Produktet regnes ikke som miljøskadelig.

4. Førstehjelpstiltak
Generelt I tvilstilfeller bør lege kontaktes.
Innånding Frisk luft, ro og varme.
Hudkontakt Tilsølt tøy fjernes. Vask straks med vann og såpe.
Øyekontakt Skyll straks med store mengder vann i min. 15 min. Ved fortsatte symptomer, 

transport til lege.
Svelging Gi straks to glass vann eller melk. Kontakt lege. Fremkall ikke brekninger.

5. Tiltak ved brannslukking
Passende brannslukningsmiddel Velges i forhold til omgivende brann.
Brann- og eksplosjonsfarer Ikke klassifisert som brannfarlig i hht. Lov om brannfarlige varer.
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Personlig verneutstyr Passende beskyttelsesbekledning inklusiv åndedrettsvern skal brukes ved 
branner i lukkede rom.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Ingen spesielle tiltak er nødvendig.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Samles opp i egnede beholdere og leveres som avfall (se pkt. 13).

Metoder til opprydding og rengjøring Spill tas opp med absorberende materialer. Små mengder kan spyles bort 
med mye vann.

7. Håndtering og lagring
Oppbevaring Oppbevares beskyttet for varme og direkte sollys. Anbefalt lagringstemperatur 

0 - 40 °C.

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
Eksponeringskontroll
Begrensning av eksponering på 
arbeidsplassen

Mulighet for øyespyling bør finnes på arbeidsplassen.

Åndedrettsvern Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse.
Håndvern Ved gjentatt eller lengre tids eksponering, anbefales hansker av f. eks. 

neoprengummi Neoprengummi. Gjennomtrengningstid > 8 timer.
Øyevern Benytt øyevern ved risiko for sprut.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform Væske
Farge Klar, blå
Løselighet i vann Løselig i vann
Relativ tetthet Verdi: 1.05 g/ml
Kokepunkt/ kokepunktintervall Verdi: ~ 100 °C
pH (handelsvare) Verdi: 8

10. Stabilitet og reaktivitet
Forhold som skal unngås Produktet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelser.
Stabilitet Produktet er normalt stabilt.

11 Opplysninger om helsefare
Øvrige helsefareopplysninger
Generelt Sammensetningen er lite helseskadelig. Bare store mengder kan gi 

helseskader.
Innånding Produktet fordamper lite.
Hudkontakt Kan virke avfettende på huden, spesielt ved gjentatt eller lengre tids bruk.
Øyekontakt Moderat irriterende.
Svelging Svelging av produktet kan gi ubehag.
Kroniske effekter Produktet er ikke kjent for å gi kroniske skader.
Allergi Produktet er ikke kjent for å ha allergifremkallende egenskaper.
Kreft Produktet er ikke kjent for å ha kreftfremkallende egenskaper.
Fosterskadelige egenskaper Effekter på fosterutvikling er ikke kjent.
Reproduksjonsskader Reproduksjonsskadelige egenskaper er ikke kjent.
Arvestoffskader Produktet er ikke kjent for å ha mutagene (arvestoffskadelige) egenskaper.

12. Miljøopplysninger
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Øvrige miljøopplysninger
Økotoksisitet Produktet inneholder ingen ingredienser som er klassifisert som miljøskadelig.
Mobilitet Produktet er løselig i vann.

13 Fjerning av kjemikalieavfall
Egnede metoder til fjerning av 
kjemikaliet

Mindre mengder kan fortynnes med vann og helles i avløp. Kan deponeres i 
henhold til lokale regler på kommunal fyllplass.

14. Opplysninger om transport
Andre relevante opplysninger Ikke farlig gods i forhold til transportforskriftene.

15. Opplysninger om lover og forskrifter
Referanser (Lover/Forskrifter) Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av 

Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002,
 med senere endringer, gjeldende fra 31. oktober 2005.
FOR 1997-12-19 nr. 1323: Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse-,
 miljø- og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Sist endret 20-02-2004.
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren 2003, Direktoratet 
for Arbeidstilsynet (Best.nr. 361).
ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2005, Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap. Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, 
fra Miljøverndepartementet.

Databladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten.

16 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet
Erstatter HMS-datablad av 07.08.2003
Opplysninger som er nye, slettet 
eller revidert

Punkter som er endret fra forrige versjon: 1,11,15,16

Leverandørens anmerkninger Emballasje: 5 liter.
Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer 
produktet.

Kvalitetssikring av informasjonen Dette HMS-databladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er 
sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2000.
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