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Sikkerhedsdatablad

Revision: 03-03-2014

Erstatter: 05-12-2013

Version: 01.02/DNK

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn: Maxi 3

Varenummer: 11113

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalede anvendelser: Alkalisk rensevæske 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Leverandør: Besma International Chem A/S

Friis Hansens Vej 6
7100 Vejle

Tlf.: +45 7585 7433
E-mail: besma@besma.dk

1.4. Nødtelefon
82 12 12 12 (Giftlinjen) 

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

DPD-klassificering (Direktiv 
1999/45/EF):

Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter reglerne for klassificering og mærkning af 
stoffer og blandinger.

Væsentligste skadevirkninger:

Kan virke let irriterende på hud og øjne. 

2.2. Mærkningselementer

Fareangivelse: Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter reglerne for klassificering og mærkning af 
stoffer og blandinger.

Kode-nummer: 00-3 (1993)

2.3. Andre farer
Vurdering for PBT og vPvB er ikke foretaget. 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger
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Registrerings-
nummer

CAS/
EF-nummer

Stof DSD-klassificering (Direktiv 67/548/EØF)/
CLP-klassificering (Forordning (EF) nr. 
1272/2008)

w/w% Note

.

.

.

.

.

.

68439-46-3
--
68439-46-3
--
68604-71-7

271-704-5

Fedtalkoholethoxylat 
.
Fedtalkoholethoxylat
.
Alkyl imidazolinium carboxylat

.

Xn;R22 Xi;R41
Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 4;H302
Xi;R41
Eye Dam. 1;H318
Xi; R36

Eye Irrit. 2; H319

1-5
.
1-5
.
1-5

.

.

.

.

.

.

.

Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger.

Øvrige oplysninger: I henhold til forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler.  
under 5%  
amfotere overfladeaktive stoffer  
fosfater 
nonioniske overfladeaktive stoffer 
 
I henhold til Miljøstyrelsens vejledning "Tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg" 

indeholder produktet udelukkende C-stoffer.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Indånding: Søg frisk luft. 

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke.  Søg læge ved vedvarende ubehag. 

Hud: Fjern forurenet tøj.  Vask huden med vand.  Søg læge ved vedvarende ubehag. 

Øjne: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. 
Søg læge ved fortsat irritation. 

Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Kan virke let irriterende på hud og øjne. 

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Behandl symptomer.  Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Slukningsmidler vælges ud fra den omgivende 

brand. 

Uegnede slukningsmidler Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk 
luft.  Ved brand dannes farlige røggasser. 

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding 
af dampe og røggasser - søg frisk luft.  Anvend luftforsynet åndedrætsværn og handsker, der er 
bestandige over for kemikalier. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
For ikke-indsatspersonel: Stop lækagen, hvis dette kan gøres uden risiko.  Brug handsker.  Brug beskyttelsesbriller ved 

risiko for stænk i øjnene. 

For indsatspersonel: Udover ovenstående:  Normal indsatsbeklædning svarende til EN 469 anbefales. 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til 
egnede affaldsbeholdere.  Mindre spild tørres op med en klud. 

6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 8 for værnemiddeltype.  Se punkt 13 for bortskaffelse. 
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PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller.  Vask hænder før pauser, toiletbesøg og 
efter endt arbejde. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Produktet bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, 
foderstoffer, lægemidler o.lign.  Opbevaringstemperatur: 5-40 ˚C. 

7.3. Særlige anvendelser
Ingen. 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Retsgrundlag: Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 507/2011. Senest ændret ved 

nr. 976/2012.  At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007. 

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til 

eksponeringskontrol:

Brug værnemidler som angivet nedenfor. 

Personlige værnemidler, 

beskyttelse af øjne/ansigt:

Ikke påkrævet. 

Personlige værnemidler, 

beskyttelse af hud:

Handsker af plast eller gummi anbefales.  Handsker skal følge EN 374. 

Personlige værnemidler, 

åndedrætsværn:

Brug åndedrætsværn med P2-filter ved risiko for dannelse af sprøjtetåger. 

Foranstaltninger til begrænsning af 

eksponering af miljøet:

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes. 

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform: Væske 

Farve: Grøn 

Lugt: Svag 

Lugttærskel: Ingen data 
pH (brugsopløsning): 9,5 (1%)
pH (koncentrat): 11,4 
Smeltepunkt/frysepunkt: Ingen data 
Begyndelseskogepunkt og 
kogepunktsinterval:

Ingen data 

Flammepunkt: Ingen data  
Fordampningshastighed: Ingen data 
Antændelighed (fast stof, luftart): Ingen data 
Øvre/nedre antændelsesgrænser: Ingen data 
Øvre/nedre eksplosionsgrænser: Ingen data 
Damptryk: Ingen data 
Dampmassefylde: Ingen data 
Relativ massefylde: 1,02
Opløselighed: Ingen data 
Fordelingskoefficient 
n-oktanol/vand:

Ingen data 

Selvantændelsestemperatur: Ingen data 
Dekomponeringstemperatur: Ingen data 
Viskositet: Ingen data 
Eksplosive egenskaber: Ingen data 
Oxiderende egenskaber: Ingen data 

9.2. Andre oplysninger
Ingen. 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
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10.1. Reaktivitet
Reagerer med følgende:  Syrer. 

10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen kendte. 

10.4. Forhold, der skal undgås
Ingen kendte. 

10.5. Materialer, der skal undgås
Syrer. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold. 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet - oral: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke.  Indtagelse kan give ubehag. 

Akut toksicitet - dermal: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Akut toksicitet - indånding: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Hudætsning/-irritation: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke.  Kan virke irriterende på huden 
- kan medføre rødme. 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke.  Kan fremkalde irritation af 
øjet. 

Sensibilisering: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Mutagenicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Kræftfremkaldende egenskaber: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Toksicitet ved en enkelt 

eksponering:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Toksicitet ved gentagen eller 

langvarig eksponering:

Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Aspirationsfare: Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

Andre toksikologiske virkninger: Ingen kendte. 

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Produktet er ikke klassificeringspligtigt.  Testdata foreligger ikke. 

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Produktets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering 

(EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengøringsmidler. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Testdata foreligger ikke.  Bioakkumulering forventes ikke. 

12.4. Mobilitet i jord

Testdata foreligger ikke. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Vurdering er ikke foretaget. 

12.6. Andre negative virkninger
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Ingen kendte. 

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak. 

Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og 
affald bortskaffes via den kommunale affaldsordning med nedenstående specifikationer. 

EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 16 05 09  Kasserede kemikalier, bortset 
fra affald henhørende under 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08 

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: EAK-kode: 15 02 03 Absorptionsmidler, 
filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 
02 02.  

Tom, renset emballage bør bortskaffes til genanvendelse. 

PUNKT 14: Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

14.1. UN-nummer - 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name)

-

14.3. Transportfareklasse(r) -

14.4. Emballagegrupper -

14.5. Miljøfarer -

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

-

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

-

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
Omfattet af:  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 648/2004 af 31. marts 2004 
om vaske- og rengøringsmidler.  (med senere ændringer) 

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Særlige bestemmelser: Ingen. 

PR-nummer: 140215

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger
Der er foretaget ændringer i 
følgende punkter:

9

Forklaring til forkortelser: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative 

R-sætninger: R22 Farlig ved indtagelse. 
R36 Irriterer øjnene. 
R41 Risiko for alvorlig øjenskade. 

H-sætninger: H302 Farlig ved indtagelse. 
H318 Forårsager alvorlig øjenskade. 
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 

Uddannelse: Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning. 

AOA/ Bureau Veritas HSE Denmark A/S Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding T: +45 75508811, F: +45 75508810, E-mail: infohse@dk.bureauveritas.com, Web: www.hse.bureauveritas.dk (Made in 
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Toxido®) 

 



ONE DOOR & WINDOW TECH

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark

:

1.1. Produktidentifikator

1.3. Detaljer om leverandør af sikkerhedsdatablad

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

ONE DOOR & WINDOW TECH

Anvendelsesområde : Vandfortyndbar maling til inden- og udendørs brug.

Dato for forrige udgave Ingen tidligere validering.:

Akzo Nobel Deco A/S
(Nordsjö Farver)
Holmbladsgade 70,
2300 København S, Danmark
Tlf: +45 3269 8000
www.Nordsjo-guide.dk

E-mail adresse på person 
ansvarlig for dette SDS

: HSEDanmark@akzonobel.com

1.4 Nødtelefon

Telefonnummer : Giftlinien, Bispebjerg Hospital   
Tlf. +45 82121212 (Åbningstid: Døgnåbent)

Version: : 8

Ikke klassificeret.Klassificering :

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og det's senere tilpasninger.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktdefinition : Blanding

Se den komplette tekst for R-sætninger eller H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

Klassificering ifølge Direktiv 1999/45/EF [DPD]

Ingredienser med ukendt 
toksicitet

:

Ingredienser med ukendt 
økotoksicitet

:

Ikke klassificeret.

0%

0%

Udgivelsesdato/
Revisionsdato

: Side: 1/1110-3-2014.
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PUNKT 2: Fareidentifikation

:Andre farer, som ikke 
indebærer klassificering

Ingen kendte.

2.2. Mærkningselementer

Signalord :

Faresætninger :

Forebyggelse :

Sikkerhedssætninger

Reaktion :

Opbevaring :

Bortskaffelse :

Intet signalord.

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

P262 - Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.

P312 - I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

Ikke relevant.

P501 - Indholdet/beholderen skal afleveres til den lokale modtagestation for affald.

Beholdere, som skal 
være forsynet med 
børnesikre lukninger

Ikke relevant.

Følbar advarselstrekant Ikke relevant.

:

:

Særlige krav til pakning/emballage

2.3. Andre farer

Supplementerende etiket 
elementer

: Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF no. 247-500-7], blanding med (3:
1) 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF no. 220-239-6], 3-iod-2-propynylbutylcarbamat 
og 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on.  Kan udløse allergisk reaktion.  Sikkerhedsdatablad 
kan på anmodning rekvireres.

Generelt : P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.
P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Bilag XVII -
Begrænsninger 
vedrørende fremstilling,
markedsføring og 
anvendelse af visse farlige 
stoffer, kemiske produkter 
og artikler

: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Stof/præparat Blanding:

Der er ingen indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte koncentrationer, er 
klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige, er PBT'er eller vPvB'er eller som er blevet tildelt en 
grænseværdi for arbejdspladsen og som derfor behøver nævnes i denne sektion.

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hold 
personen varm og i ro. Fremkald IKKE opkastning.

Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rindende vand i 
mindst 15 minutter mens øjenlågene holdes åbne. Søg straks lægehjælp.

Forurenet tøj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller anvend 
velegnet hudrensemiddel. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.

Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen 
vejrtrækning er, hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører,
så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Generelt I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer skal der søges lægehjælp. Giv aldrig 
en bevidstløs person noget gennem munden. Ved bevidstløshed, anbring den 
tilskadekomne i aflåst sideleje, og søg lægehjælp.

:

Hudkontakt

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indtagelse

Indånding

Øjenkontakt

:

:

:

:

Beskyttelse af 
førstehjælpere

: Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden 
passende uddannelse.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Udgivelsesdato/
Revisionsdato

: Side: 2/1110-3-2014.
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PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Se toksikologiske oplysninger (punkt 11)

Der foreligger ingen data om selve blandingen. Præparatet er ikke klassificeret som farligt ifølge EU direktiv 
1999/45/EC samt dets tilpasninger.

Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, kan det forårsage irritation og reversible skader.
Dette omfatter kendte, forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt også kroniske effekter af komponenter efter kort 
eller længere tids eksponering gennem mund eller hud, ved inhalation samt øjenkontakt.

Indeholder 3-iod-2-propynylbutylcarbamat. Kan udløse allergisk reaktion.

Anmærkninger til lægen. Der bør behandles symptomatisk.  Kontakt straks læge eller skadestue, hvis store 
mængder er blevet indtaget eller inhaleret.

:

Særlige behandlinger

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er påkrævet

Ingen specifik behandling.:

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

Anbefalet: Alkohol-resistent skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.

Brug ikke vandstråle.

Farlige 
nedbrydningsprodukter 
ved opvarmning

Risici ved stof eller 
blanding

Særlige personlige 
værnemidler, som skal 
bæres af brandmandskabet

5.1. Slukningsmidler

:

:

:

Egnede slukningsmidler :

Uegnede slukningsmidler :

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

5.3. Anvisninger til brandmandskab

Specielle 
beskyttelsesforanstaltninger 
for brandmandskab

:

Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en 
sundhedsfare.

Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Før ikke afledning fra 
brand til afløb og vandrør.

Passende åndedrætsværn kan være nødvendigt.

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer: kulmonoxid, kuldioxid,
røg, nitrogenoxider.

Undgå indånding af dampe eller spraytåger. Læs også beskyttelseforanstaltninger,
der er anført i sektion 7 og 8.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Spild begrænses og opsamles med ikke-brændbart absorberende materiale, f.eks.
sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i 
overensstemmelse med gældende regler (se punkt 13). Rengør helst med 
rengøringsmidler, undgå brug af opløsningsmidler.

Må ikke hældes i afløb eller vandløb. Hvis produktet forurener søer, vandløb eller 
kloakker, skal de behørige myndigheder underrettes i henhold til gældende regler.

6.2.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

6.3. Metoder og udstyr til 
inddæmning og oprensning

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel :

For indsatspersonel : Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være 
opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om egnede og uegnede materialer.   Se 
også informationen under "For ikke-akut personale".

:

:

Udgivelsesdato/
Revisionsdato

: Side: 3/1110-3-2014.
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PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.4. Henvisning til andre 
punkter

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.
Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

:

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåger.
Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt 
håndteres, oplagres og forarbejdes.
Brug egnede personlige værnemidler (se sektion 8).
Brug aldrig tryk ved tømning. Beholderen er ikke en trykbeholder.
Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.
Følg reglerne i arbejdsmiljøloven.
Må ikke hældes i afløb eller vandløb.

Når medarbejdere – uanset om der sprøjtemales – skal arbejde inde i et sprøjterum,
anses ventilation ikke altid for at være tilstrækkeligt til at kontrollere partikelformet 
materiale og opløsningsmiddeldampe. Under sådanne omstændigheder skal der 
under sprøjteprocessen bæres trykluftsmaske, indtil koncentrationen af 
partikelformet materiale og opløsningsmiddeldampe er faldet til under 
tærskelværdierne.

Opbevares i henhold til lokale regler.
Bemærkninger om fælles opbevaring
Holdes væk fra: oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer.
Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold
Opbevar på tørt, køligt og godt ventileret sted. Emballagen skal holdes tæt lukket.
Rygning forbudt. Undgå, at uvedkommende får adgang. Åbnede beholdere skal 
lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør 
konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.2. Betingelser for sikker 
opbevaring, herunder 
eventuel uforenelighed

7.3.Særlige anvendelser

Anbefalinger :

:Specifikke løsninger til 
den industrielle sektor

Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig.

:

7.1. Forholdsregler for 
sikker håndtering

:

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør 
konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

Arbejdstilsynets grænseværdier

Ingen kendt grænseværdi.

8.1. Kontrolparametre

Anbefalede 
målingsprocedurer

Hvis dette produkt indeholder stoffer med grænseværdier for eksponering, kan det 
være nødvendigt at foretage personlig og og biologisk overvågning samt 
overvågning af atmosfæren på arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af 
ventilationen og andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden af at 
anvende åndedrætsværn.   Der bør henvises til overvågningsstandarder, såsom 
følgende:  Europæisk Standard EN 689 (Luftundersøgelse. Arbejdspladsluft.
Vejledning i vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til 
grænseværdier og målestrategi)  Europæisk Standard EN 14042 (Arbejdspladsluft -
Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for 
kemiske og biologiske stoffer)  Europæisk Standard EN 482 (Arbejdspladsluft -
Generelle krav til ydeevne ved procedurer til måling af kemiske midler)  Reference 
til nationale vejledningsdokumenter for metoder til fastsættelse af farlige stoffer vil 
også være påkrævet.

:

Ingen tilgængelige DNEL'er/DMEL'er.

PNEC'er

DNEL'er/DMEL'er
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Under normale forhold kræves der ikke brug af åndedrætsværn.

Brug åndedrætsværn ved risiko for dannelse af støv eller sprøjtetåge (partikelfilter 
EN143 type P2).
Brug åndedrætsværn ved risiko for dannelse af dampe (halvmaske med 
kombinationsfilter A2-P2 op til koncentrationer på 0,5 vol%)

Ikke relevant.

Brug egnede beskyttelsesbriller, som beskyttelse mod væskestænk.

:

Anbefalingen af type eller typer af handsker, som skal anvendes ved håndtering af 
produktet, er baseret på information fra følgende kilde:

Brugeren må sikre sig, at det endelige valg af handsketype, er den bedst egnede 
udfra de pågældende anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette 
produkt.

Ved vedvarende eller gentagende brug bør følgende type af handsker anvendes:

Anbefalet: nitrilgummi, neopren, butylgummi
Anbefales ikke: naturgummi (latex), polyvinylalkohol (PVA)

Handsker

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Hvor det er muligt, bør dette opnås ved hjælp af 
lokal udsugning og god tilstrækkelig ventilation.

Må ikke hældes i afløb eller vandløb.

Beskyttelse af øjne/ansigt

Åndedrætsværn :

:

Beskyttelse af hud

:

Foranstaltninger til 
begrænsning af 
eksponering af miljøet

:

Egnede foranstaltninger til 
eksponeringskontrol

:

Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter,
før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning.  De 
rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet.  Vask 
forurenet tøj, før det atter tages i brug.  Sørg for, at øjenvaskestationer og 
nødbruser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.

8.2. Eksponeringskontrol

Hygiejniske 
foranstaltninger

:

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Beskyttelse af krop :

Anden hudbeskyttelse Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges 
baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af 
en specialist før håndtering af dette produkt.

Ingen tilgængelige PNEC'er.

Beskyttelse af hænder

Der findes intet handskemateriale eller kombination af materialer, der vil give ubegrænset modstandsdygtighed 
overfor noget individuelt kemikalie eller blanding af kemikalier.
Gennembrudstiden skal være større end produktets slutanvendelsestid.
Handskeproducentens anvisninger og informationer om anvendelse, opbevaring, vedligeholdelse og udskiftning 
skal følges.
Handskerne skal udskiftes regelmæssigt, og hvis der er tegn på beskadigelse af handskematerialet.
Sørg altid for, at handskerne er fri for defekter, og at de opbevares og anvendes korrekt.
Handskens ydeevne eller effektivitet kan blive nedsat af fysiske/kemiske skader og dårlig vedligeholdelse.
Beskyttende creme kan beskytte de udsatte hudområder, men bør ikke påføres efter, at huden har været udsat 
for præparatet.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

Fysisk tilstandsform Væske.

Ikke tilgængelig.Lugt

pH-værdi

Ikke tilgængelig.Farve

8,3

Ikke tilgængelig.Lugttærskel

:

:

:

:

:

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende
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PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

100°C

Smeltepunkt/frysepunkt

Begyndelseskogepunkt og 
kogepunktsinterval

Damptryk

Relativ massefylde

Dampmassefylde

Opløselighed

Ikke tilgængelig.

1,216

Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig.

Opløses nemt i de følgende materialer: koldt vand.

Fordampningsgrad Ikke tilgængelig.

Selvantændelsestemperatur

Flammepunkt

Ikke tilgængelig.

Lukket beholder: 900°C

Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig.

Viskositet Kinematisk (rumtemperatur): 32,89 cm2/s

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand

Øvre/nedre antændelses- eller 
eksplosionsgrænser

Eksplosionsegenskaber

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ikke tilgængelig.Oxiderende egenskaber :

9.2. Andre oplysninger

Dekomponeringstemperatur : Ikke tilgængelig.

Ingen yderligere oplysninger.

Opløselighed i vand : Ikke tilgængelig.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

Undgå kontakt med følgende materialer for at undgå kraftige eksotermiske 
reaktioner: oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer.

10.6. Farlige 
nedbrydningsprodukter

10.4. Forhold, der skal 
undgås

Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.

Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se Punkt 7).10.2. Kemisk stabilitet :

:

:

10.5. Materialer, der skal 
undgås

:

10.3. Risiko for farlige 
reaktioner

:

10.1. Reaktivitet : Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller 
dets indholdsstoffer.

Ved normale opbevarings-og brugsforhold forventes der ikke dannelse af farlige 
nedbrydningsprodukter.

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige 
reaktioner.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Der foreligger ingen data om selve blandingen. Præparatet er ikke klassificeret som farligt ifølge EU direktiv 
1999/45/EC samt dets tilpasninger.

Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, kan det forårsage irritation og reversible skader.
Dette omfatter kendte, forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt også kroniske effekter af komponenter efter kort 
eller længere tids eksponering gennem mund eller hud, ved inhalation samt øjenkontakt.

Indeholder 3-iod-2-propynylbutylcarbamat. Kan udløse allergisk reaktion.

Estimater for akut toksicitet
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Kræftfremkaldende egenskaber

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Mutagenicitet

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Teratogenicitet

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Reproduktionstoksicitet

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Irritation/ætsning

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Overfølsomhed

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig.

Enkel STOT-eksponering

Gentagne STOT-eksponeringer

Aspirationsfare

Andre oplysninger :

Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Der foreligger ingen data om selve blandingen.
Må ikke hældes i afløb eller vandløb.

Blandingen er blevet vurdet  i henhold til den konventionelle metode anført i Præperatdirektivet 1999/45/EF og er ikke 
klassificeret som miljøfarlig.

12.1. Toksicitet

Mobilitet Ikke tilgængelig.:

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

12.4. Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for 
jord/vand (KOC)

Ikke tilgængelig.:

12.6. Andre negative 
virkninger

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PBT : Ikke relevant.

P: Ikke tilgængelig. B: Ikke tilgængelig. T: Ikke tilgængelig.

vPvB : Ikke relevant.

vP: Ikke tilgængelig. vB: Ikke tilgængelig.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

:
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PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Efter leverandørens bedste overbevisning regnes dette produkt ikke for farligt affald 
i henhold til EU direktiv 91/689/EC.

Farligt Affald :

:Metoder for bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør 
konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Emballage

Metoder for bortskaffelse :

Særlige forholdsregler :

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt.
Affaldsemballage bør genbruges.  Forbrænding eller deponering på losseplads bør 
kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.  Tomme beholdere 
eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet.  Undgå 
spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og 
kloakker.

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt.
Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver 
tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald 
og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav.  Overskudsprodukter og 
produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
Ubehandlet affald må ikke smides i kloakken med mindre det er fuldstændig i 
overensstemmelse med alle kompetente myndighedskrav.

Må ikke hældes i afløb eller vandløb.
Bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger.
Hvis dette produkt blandes med andet affald, gælder den oprindelige affaldskode 
ikke længere og den egnede affaldskode skal tildeles på ny.
Kontakt den lokale affaldsmyndighed for at få yderligere oplysninger.

CEPE Paint Guidelines 15 01 10* Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med 
farlige stoffer

Type af emballage Europæisk affaldskatalog (EWC)

Bortskaffelse :

Bortskaffelse : Ved brug af oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad skal der indhentes rådgivning 
fra de relevante affaldsmyndigheder om klassificering af tomme beholdere.
Tomme beholdere skal skrottes eller rengøres.
Beholdere, der ikke er tømt, er farligt affald.

PUNKT 14: Transportoplysninger

-

-

-

-

-

-

Ikke reguleret. Ikke reguleret.

ADR IMDG

14.1. UN-nummer

14.2. UN-
forsendelsesbetegnelse 

(UN proper 
shipping name)

14.3.
Transportklassificering

14.4.
Emballagegruppe

14.5. Miljøfarer

Klasse

Sekundær klasse - -

Marine pollutant 
(Forurener havet)

Marineforurenende 
stoffer

Nej.

Ikke tilgængelig.

Nej.
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PUNKT 14: Transportoplysninger

Ikke tilgængelig.

Not applicable.

Farenummer

14.6. Særlige 
forsigtighedsregler 
for brugeren

14.7 Bulktransport i 
henhold til bilag II til 
MARPOL 73/78 og IBC-
koden

: Ikke relevant.

Nødsituationsskemaer 
(EmS)

Yderligere 
oplysninger

- -

Transport indenfor fabriksområdet: Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede 
beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild 
og uheld.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

VOC for Klar-Til-Brug 
Blanding

: Ikke relevant.

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed 
og miljø

Nationale regler

Andre EU regler

Ikke relevant.Bilag XVII -
Begrænsninger 
vedrørende fremstilling,
markedsføring og 
anvendelse af visse 
farlige stoffer, kemiske 
produkter og artikler

:

Europa's register : Mindst en bestanddel er ikke angivet.

EU regulativ (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)

Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse

Mal-kode (1993) 00-1:

Beskyttelse baseret på 
MAL-kode

: Ifølge bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter gælder 
følgende bestemmelser for brug af personlige værnemidler:

Generelt:  Ved alt arbejde som kan indebære tilsmudsning skal handsker anvendes.
Forklæde/overtræksdragt/beskyttelsedragt skal anvendes hvor der sker 
tilsmudsning i en sådan grad, at almindeligt arbejdstøj ikke beskytter effektivt mod 
hudkontakt med produktet. Hvis helmaske ikke anbefales skal ansigtsskærm 
anvendes ved stænkende arbejde. Eventuelt anvist øjenbeskyttelse bortfalder i 
såfald.

Ved al sprøjtearbejde, hvor der er returspray (tilbageslag), skal der anvendes 
åndedrætsværn og ærmebeskyttere/forklæde/overtræksdragt/beskyttelsedragt som 
anbefalet eller instrueret.

Særligt problematiske stoffer

Ingen af bestanddelene er angivet.
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PUNKT 15: Oplysninger om regulering
MAL-kode (1993): 00-1
Anvendelse:  Ved sprøjtning i eksisterende* sprøjtebokse hvis operatøren er 
udenfor sprøjtezonen.

- Ærmebeskyttere skal anvendes.

Ved al sprøjtning med aerosoldannelse i kabine eller sprøjteboks, hvor operatøren 
er i sprøjtezonen og ved sprøjtning udenfor lukkede anlæg, kabine eller boks.

- Der skal anvendes helmaske med kombineret filter, overtræksdragt og hætte.

Tørring:  Elementer til tørring/tørreovne, som midlertidigt er placeret f. eks. i en 
reolvogn, skal være forsynet med mekanisk udsugning, så dampe fra de våde 
emner ikke passerer arbejderes indåndingszone.

Polering:  Ved polering af behandlede overflader skal støvfiltermaske anvendes.
Ved maskinslibning skal der anvendes beskyttelsesbriller. Arbejdshandsker skal 
altid anvendes.

Forsigtig  Reglerne indeholder andre bestemmelser udover de ovennævnte.

*Se regulativer.

15.2.
Kemikaliesikkerhedsvurdering

: Ikke relevant.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Bemærkning til læseren

CEPE kode : 7

Udgivelsesdato/
Revisionsdato

Version: :

:

Ikke relevant.:Komplet tekst af forkortede 
R-sætninger

Komplet tekst af 
klassificeringer [DSD/DPD]

: Ikke relevant.

Komplet tekst af forkortede 
H-sætninger

:

Forkortelser og initialord : ATE = Vurdering af Akut Toksicitet
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og 
blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
DNEL-værdi = Derived-No-Effect-Level
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning
PNEC-værdi = Predicted-No-Effect-Concentration
RRN = REACH Registreringsnummer

Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassificering Begrundelse

Ikke klassificeret.

Fulde tekst af 
klassificeringer [CLP/GHS]

:

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Ikke klassificeret.

8

10-3-2014.
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PUNKT 16: Andre oplysninger
VIGTIGT Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende 
lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende.
Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget 
ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det 
angivne formål.
Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatabladet 
og det teknisk datablad, hvis disse er tilgængelige.
Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over 
kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet.
Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne 
eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet.
Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -
betingelser. De bør anmode om en kopi af disse dokumenter og gennemgå dem grundigt.
Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende 
udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet 
anvendes.
Varemærker nævnt i dette datablad tilhører AkzoNobel

Udgivelsesdato/
Revisionsdato

: Side: 11/1110-3-2014.



3$16$52/�*581'

6,..(5+('6'$7$%/$'

3URGXNWQDYQ

(U�L�RYHUHQVVWHPPHOVH�PHG�IRURUGQLQJ��()��QU�������������5($&+���%LODJ�,,���'DQPDUN

�

����3URGXNWLGHQWLILNDWRU

����'HWDOMHU�RP�OHYHUDQG¡U�DI�VLNNHUKHGVGDWDEODG

(�PDLO�DGUHVVH�Sn�SHUVRQ�
DQVYDUOLJ�IRU�GHWWH�6'6

� +6('DQPDUN#DN]RQREHO�FRP

����5HOHYDQWH�LGHQWLILFHUHGH�DQYHQGHOVHU�IRU�VWRIIHW�HOOHU�EODQGLQJHQ�VDPW�DQYHQGHOVHU��GHU�IUDUnGHV

381.7����,GHQWLILNDWLRQ�DI�VWRIIHW�EODQGLQJHQ�RJ�DI�VHOVNDEHW�YLUNVRPKHGHQ

����1¡GWHOHIRQ

7HOHIRQQXPPHU � *LIWOLQLHQ��%LVSHEMHUJ�+RVSLWDO���
7OI����������������cEQLQJVWLG��'¡JQnEHQW�

3$16$52/�*581'

$N]R�1REHO�'HFR�$�6
�1RUGVM|�)DUYHU�
+ROPEODGVJDGH����
�����.¡EHQKDYQ�6��'DQPDUN
7OI���������������
ZZZ�1RUGVMR�JXLGH�GN

$QYHQGHOVHVRPUnGH � 2SO¡VQLQJVPLGGHOEDVHUHW�PDOLQJ�WLO�LQGHQ��RJ�XGHQG¡UV�EUXJ�

3URGXNWUHJLVWUHULQJVQXPPHU � �������

9HUVLRQ� � �

5��
5����5��
5�����

.ODVVLILFHULQJ �

3URGXNWHW�HU�NODVVLILFHUHW�VRP�IDUOLJW�L�KHQKROG�WLO�'LUHNWLYHW���������()�RJ�GHW
V�VHQHUH�WLOSDVQLQJHU�

)\VLVNH�NHPLVNH�IDUHU � %UDQGIDUOLJ�

.ODVVLILFHULQJ�L�KHQKROG�WLO�(XURSD�3DUODPHQWHWV�RJ�5nGHWV�IRURUGQLQJ��()��QU������������>&/3�*+6@

381.7����)DUHLGHQWLILNDWLRQ
����.ODVVLILFHULQJ�DI�VWRIIHW�HOOHU�EODQGLQJHQ

3URGXNWGHILQLWLRQ � %ODQGLQJ

.ODVVLILFHULQJ�LI¡OJH�'LUHNWLY���������()�>'3'@

,QJUHGLHQVHU�PHG�XNHQGW�
WRNVLFLWHW

�

,QJUHGLHQVHU�PHG�XNHQGW�
¡NRWRNVLFLWHW

�

)ODP��/LT�����+���
6727�6(����+���
$TXDWLF�&KURQLF����+���

��

��

8GJLYHOVHVGDWR�
5HYLVLRQVGDWR

� 6LGH�����������������
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381.7����)DUHLGHQWLILNDWLRQ

)DUOLJH�LQGKROGVVWRIIHU � QDSKWKD��UnROLH���K\GURJHQEHKDQGOHW�WXQJ
QDSKWKD��UnROLH���K\GURJHQEHKDQGOHW�WXQJ

�$QGUH�IDUHU��VRP�LNNH�
LQGHE UHU�NODVVLILFHULQJ

,QJHQ�NHQGWH�

6XQGKHGVIDUHU�IRU�
PHQQHVNHU

*HQWDJHQ�XGV WWHOVH�NDQ�JLYH�W¡U�HOOHU�UHYQHW�KXG���'DPSH�NDQ�JLYH�VO¡YKHG�RJ�
VYLPPHOKHG�

�

6H�DIVQLW����IRU�PHUH�GHWDOMHUHGH�RSO\VQLQJHU�RP�KHOEUHGVSnYLUNQLQJHU�RJ�V\PSWRPHU�

0LOM¡IDUHU � 6NDGHOLJ�IRU�RUJDQLVPHU��GHU�OHYHU�L�YDQG��NDQ�IRUnUVDJH�X¡QVNHGH�
ODQJWLGVYLUNQLQJHU�L�YDQGPLOM¡HW�

6H�GHQ�NRPSOHWWH�WHNVW�IRU�5�V WQLQJHU�HOOHU�+�IDUHV WQLQJHU�Q YQW�RYHQIRU�L�SXQNW����

����0 UNQLQJVHOHPHQWHU

)DUHSLNWRJUDPPHU �

6LJQDORUG �

)DUHV WQLQJHU �

)RUHE\JJHOVH �

6LNNHUKHGVV WQLQJHU

5HDNWLRQ �

2SEHYDULQJ �

%RUWVNDIIHOVH �

$GYDUVHO

%UDQGIDUOLJ�Y VNH�RJ�GDPS�
.DQ�IRUnUVDJH�VO¡YKHG�HOOHU�VYLPPHOKHG�
6NDGHOLJ�IRU�YDQGOHYHQGH�RUJDQLVPHU��PHG�ODQJYDULJH�YLUNQLQJHU�

+ROGHV�Y N�IUD�YDUPH��JQLVWHU��nEHQ�LOG�RJ�YDUPH�RYHUIODGHU����5\JQLQJ�IRUEXGW�
+ROG�EHKROGHUHQ�W W�OXNNHW���0n�LNNH�NRPPH�L�NRQWDNW�PHG�¡MQH��KXG�HOOHU�W¡M�

,�WLOI OGH�DI�XEHKDJ�ULQJ�WLO�HQ�*,)7,1)250$7,21�HOOHU�HQ�O JH�

2SEHYDUHV�N¡OLJW�

,QGKROGHW�EHKROGHUHQ�VNDO�DIOHYHUHV�WLO�GHQ�ORNDOH�PRGWDJHVWDWLRQ�IRU�DIIDOG�

%HKROGHUH��VRP�VNDO�
Y UH�IRUV\QHW�PHG�
E¡UQHVLNUH�OXNQLQJHU

,NNH�UHOHYDQW�

)¡OEDU�DGYDUVHOVWUHNDQW ,NNH�UHOHYDQW�

�

�

6 UOLJH�NUDY�WLO�SDNQLQJ�HPEDOODJH

����$QGUH�IDUHU

6XSSOHPHQWHUHQGH�HWLNHW�
HOHPHQWHU

� ,QGHKROGHU���EXWDQRQR[LP���.DQ�XGO¡VH�DOOHUJLVN�UHDNWLRQ���*HQWDJHQ�NRQWDNW�NDQ�
JLYH�W¡U�HOOHU�UHYQHW�KXG�

*HQHUHOW � 2SEHYDUHV�XWLOJ QJHOLJW�IRU�E¡UQ���+YLV�GHU�HU�EUXJ�IRU�O JHKM OS��PHGEULQJ�GD�
EHKROGHUHQ�HOOHU�HWLNHWWHQ�

%LODJ�;9,,��
%HJU QVQLQJHU�
YHGU¡UHQGH�IUHPVWLOOLQJ�
PDUNHGVI¡ULQJ�RJ�
DQYHQGHOVH�DI�YLVVH�IDUOLJH�
VWRIIHU��NHPLVNH�SURGXNWHU�
RJ�DUWLNOHU

� ,NNH�UHOHYDQW�

381.7����6DPPHQV WQLQJ�DI�RSO\VQLQJ�RP�LQGKROGVVWRIIHU
6WRI�SU SDUDW %ODQGLQJ�

8GJLYHOVHVGDWR�
5HYLVLRQVGDWR

� 6LGH�����������������
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381.7����6DPPHQV WQLQJ�DI�RSO\VQLQJ�RP�LQGKROGVVWRIIHU

,GHQWLILNDWRUHU �������(�)3URGXNW�LQJUHGLHQV�
QDYQ

'HQ�NRPSOHWWH�WHNVW�
IRU�GH�RYHQIRU�
Q YQWH�5�V WQLQJHU�
YLVHV�L�VHNWLRQ����

� 7\SH)RURUGQLQJ��()��QU�
����������>&/3@

.ODVVLILFHULQJ

6H�GHQ�NRPSOHWWH�
WHNVW�IRU�+�
IDUHV WQLQJHU�Q YQW�
RYHQIRU�L�SXQNW����

QDSKWKD��UnROLH��
K\GURJHQEHKDQGOHW�
WXQJ

()�����������
&$6������������
,QGHNV��������������

����
���

5��
;Q��5��
5����5��

)ODP��/LT�����+���
6727�6(����+���
$VS��7R[�����+���

>�@�>�@

QDSKWKD��UnROLH��
K\GURJHQEHKDQGOHW�
WXQJ

()�����������
&$6������������
,QGHNV��������������

�����
���

5��
;Q��5��
5����5��
5�����

)ODP��/LT�����+���
6727�6(����+���
$VS��7R[�����+���
$TXDWLF�&KURQLF����+���

>�@�>�@

WUL]LQNELV
�RUWKRSKRVSKDW�

()�����������
&$6�����������
,QGHNV��������������

������
����

1��5����� $TXDWLF�$FXWH����+���
$TXDWLF�&KURQLF����+���

>�@

QDSKWKD��UnROLH��
K\GURJHQEHKDQGOHW�
WXQJ

()�����������
&$6������������
,QGHNV������
������������
�����������������

��� ;Q��5��
5��

$VS��7R[�����+��� >�@�>�@

��EXWDQRQR[LP ()�����������
&$6���������
,QGHNV��������������

�������� &DUF��&DW�����5��
;Q��5��
;L��5��
5��

$FXWH�7R[�����+���
(\H�'DP�����+���
6NLQ�6HQV�����+���
&DUF�����+���

>�@�>�@

*U QVHY UGLHU�HU�Q YQW�XQGHU�DIVQLW����KYLV�GH�HU�WLOJ QJHOLJH�

'HU�HU�LQJHQ�VXSSOHUHQGH�LQGKROGVVWRIIHU�WLOVWHGH��VRP�HIWHU�OHYHUDQG¡UHQV�QXY UHQGH�NHQGVNDE�RJ�L�DQYHQGWH�
NRQFHQWUDWLRQHU��HU�NODVVLILFHUHW�VRP�VXQGKHGVVNDGHOLJH�HOOHU�PLOM¡IDUOLJH��HU�3%7
HU�HOOHU�Y3Y%
HU�HOOHU�VRP�HU�EOHYHW�
WLOGHOW�HQ�JU QVHY UGL�IRU�DUEHMGVSODGVHQ�RJ�VRP�GHUIRU�EHK¡YHU�Q YQHV�L�GHQQH�VHNWLRQ�

>�@�6WRIIHW�HU�NODVVLILFHUHW�PHG�HQ�VXQGKHGV��HOOHU�PLOM¡IDUH
>�@�6WRIIHW�KDU�HQ�DI�$UEHMGVWLOV\QHW�IDVWVDW�JU QVHY UGL
>�@�6WRIIHW�RSI\OGHU�NULWHULHUQH�IRU�3%7�L�KHQKROG�WLO�5HJXODWLY��()��QU�������������ELODJ�;,,,
>�@�6WRIIHW�RSI\OGHU�NULWHULHUQH�IRU�Y3Y%�L�KHQKROG�WLO�5HJXODWLY��()��QU�������������ELODJ�;,,,

7\SH

9HG�LQGWDJHOVH��NRQWDNW�RPJnHQGH�O JH�RJ�YLV�GHQQH�EHKROGHU�HOOHU�HWLNHW��+ROG�
SHUVRQHQ�YDUP�RJ�L�UR��)UHPNDOG�,..(�RSNDVWQLQJ�

.RQWUROOHU�IRU�RJ�IMHUQ�HYW��NRQWDNWOLQVHU��6N\O�VWUDNV�¡MQHQH�PHG�ULQGHQGH�YDQG�L�
PLQGVW����PLQXWWHU�PHQV�¡MHQOnJHQH�KROGHV�nEQH��6¡J�VWUDNV�O JHKM OS�

)RUXUHQHW�W¡M�RJ�VNR�WDJHV�DI��9DVN�KXGHQ�JUXQGLJW�PHG�YDQG�RJ�V EH�HOOHU�DQYHQG�
YHOHJQHW�KXGUHQVHPLGGHO��%UXJ�,..(�RSO¡VQLQJVPLGOHU�HOOHU�IRUW\QGHUH�

%ULQJ�SHUVRQHQ�XG�L�IULVN�OXIW��+ROG�SHUVRQHQ�YDUP�RJ�L�UR��+YLV�GHU�LQJHQ�
YHMUWU NQLQJ�HU��KYLV�YHMUWU NQLQJHQ�HU�XUHJHOP VVLJ�HOOHU�KYLV�nQGHGU WWHW�RSK¡UHU�
Vn�V¡UJ�IRU�NXQVWLJW�nQGHGU W�HOOHU�LOW�IUD�XGGDQQHW�SHUVRQDOH�

381.7����)¡UVWHKM OSVIRUDQVWDOWQLQJHU

*HQHUHOW ,�WYLYOVWLOI OGH�HOOHU�YHG�YHGYDUHQGH�V\PSWRPHU�VNDO�GHU�V¡JHV�O JHKM OS��*LY�DOGULJ�
HQ�EHYLGVWO¡V�SHUVRQ�QRJHW�JHQQHP�PXQGHQ��9HG�EHYLGVWO¡VKHG��DQEULQJ�GHQ�
WLOVNDGHNRPQH�L�DIOnVW�VLGHOHMH��RJ�V¡J�O JHKM OS�

�

+XGNRQWDNW

����%HVNULYHOVH�DI�I¡UVWHKM OSVIRUDQVWDOWQLQJHU

,QGWDJHOVH

,QGnQGLQJ

�MHQNRQWDNW

�

�

�

�

%HVN\WWHOVH�DI�
I¡UVWHKM OSHUH

� 'HU�Pn�LNNH�LY UNV WWHV�KDQGOLQJ��GHU�PHGI¡UHU�SHUVRQOLJ�ULVLNR��HOOHU�XGHQ�
SDVVHQGH�XGGDQQHOVH���+YLV�GHU�VWDGLJ�HU�PLVWDQNH�RP�WLOVWHGHY UHOVH�DI�U¡J��VNDO�
UHGQLQJVSHUVRQHQ�E UH�HQ�SDVVHQGH�ILOWHUPDVNH�HOOHU�OXIWIRUV\QHW�nQGHGU WVY UQ�
'HW�NDQ�Y UH�IDUOLJW�IRU�GHQ�SHUVRQ��GHU�JLYHU�KM OS��DW�\GH�PXQG�WLO�PXQG�
JHQRSOLYQLQJ�

����9LJWLJVWH�V\PSWRPHU�RJ�YLUNQLQJHU��EnGH�DNXWWH�RJ�IRUVLQNHGH

8GJLYHOVHVGDWR�
5HYLVLRQVGDWR

� 6LGH�����������������
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381.7����)¡UVWHKM OSVIRUDQVWDOWQLQJHU

6H�WRNVLNRORJLVNH�RSO\VQLQJHU��SXQNW����

'HU�IRUHOLJJHU�LQJHQ�GDWD�RP�VHOYH�EODQGLQJHQ��3URGXNWHW�HU�EOHYHW�YXUGHUHW�L�KHQKROG�WLO�GHQ�NRQYHQWLRQHOOH�PHWRGH�
DQI¡UW�L�GLUHNWLYHW�RP�IDUOLJH�SU SDUDWHU���������()��RJ�HU�HIWHUI¡OJHQGH�EOHYHW�NODVVLILFHUHW�IRU�WRNVLNRORJLVNH�ULVLFL�
6H�$IVQLW���RJ���IRU�Q UPHUH�RSO\VQLQJHU�

8GV WWHOVH�IUD�GDPSNRQFHQWUDWLRQHU�IUD�RSO¡VQLQJVPLGOHU�RYHU�GH�WLOODGWH�JU QVHY UGLHU�NDQ�PHGI¡UH�DOYRUOLJH�
VXQGKHGVVNDGHU��VnVRP�LUULWDWLRQ�DI�VOLPKLQGHUQH�RJ�nQGHGU WVRUJDQHUQH�VDPW�DOYRUOLJH�VNDGHU�Sn�Q\UHUQH��OHYHUHQ�
RJ�FHQWUDOQHUYHV\VWHPHW��)RUJLIWQLQJVV\PWRPHU�RPIDWWHU�KRYHGSLQH��VYLPPHOKHG��WU WKHG��PXVNHOVY NNHOVH�
VO¡YKHG�RJ�L�HNVWUHPH�WLOI OGH�EHYLGVWO¡VKHG�
2SO¡VQLQJVPLGOHU�NDQ�YHG�RSWDJHOVH�JHQQHP�KXGHQ�IRUnUVDJH�GH�VDPPH�V\PSWRPHU�VRP�Q YQW�RYHQIRU��*HQWDJHQ�
HOOHU�ODQJYDULJ�NRQWDNW�PHG�EODQGLQJHQ�NDQ�IRUnUVDJH�IMHUQHOVH�DI�QDWXUOLJW�IHGW�IUD�KXGHQ�RJ�PHGI¡UH�LNNH�DOOHUJLVN�
NRQWDNWHNVHP�RJ�RSWDJHOVH�JHQQHP�KXGHQ�
+YLV�SURGXNWHW�NRPPHU�L�NRQWDNW�PHG�¡MQHQH��NDQ�GHW�IRUnUVDJH�LUULWDWLRQ�RJ�UHYHUVLEOH�VNDGHU�
,QGWDJHOVH�NDQ�PHGI¡UH�NYDOPH��GLDUUH�RJ�RSNDVW�
'HWWH�RPIDWWHU�NHQGWH��IRUVLQNHGH�RJ�¡MHEOLNNHOLJH�YLUNQLQJHU�VDPW�RJVn�NURQLVNH�HIIHNWHU�DI�NRPSRQHQWHU�HIWHU�NRUW�
HOOHU�O QJHUH�WLGV�HNVSRQHULQJ�JHQQHP�PXQG�HOOHU�KXG��YHG�LQKDODWLRQ�VDPW�¡MHQNRQWDNW�

,QGHKROGHU���EXWDQRQR[LP��.DQ�XGO¡VH�DOOHUJLVN�UHDNWLRQ�

$QP UNQLQJHU�WLO�O JHQ� 'HU�E¡U�EHKDQGOHV�V\PSWRPDWLVN���.RQWDNW�VWUDNV�O JH�HOOHU�VNDGHVWXH��KYLV�VWRUH�
P QJGHU�HU�EOHYHW�LQGWDJHW�HOOHU�LQKDOHUHW�

�

6 UOLJH�EHKDQGOLQJHU

����$QJLYHOVH�DI�RP�¡MHEOLNNHOLJ�O JHKM OS�RJ�V UOLJ�EHKDQGOLQJ�HU�SnNU YHW

,QJHQ�VSHFLILN�EHKDQGOLQJ��

381.7����%UDQGEHN PSHOVH

$QEHIDOHW��$ONRKRO�UHVLVWHQW�VNXP��NXOV\UH��SXOYHUH��YDQGWnJH�

%UXJ�LNNH�YDQGVWUnOH�

)DUOLJH�
QHGEU\GQLQJVSURGXNWHU�
YHG�RSYDUPQLQJ

5LVLFL�YHG�VWRI�HOOHU�
EODQGLQJ

6 UOLJH�SHUVRQOLJH�
Y UQHPLGOHU��VRP�VNDO�
E UHV�DI�EUDQGPDQGVNDEHW

����6OXNQLQJVPLGOHU

�

�

�

(JQHGH�VOXNQLQJVPLGOHU �

8HJQHGH�VOXNQLQJVPLGOHU �

����6 UOLJH�IDUHU�L�IRUELQGHOVH�PHG�VWRIIHW�HOOHU�EODQGLQJHQ

����$QYLVQLQJHU�WLO�EUDQGPDQGVNDE

6SHFLHOOH�
EHVN\WWHOVHVIRUDQVWDOWQLQJHU�
IRU�EUDQGPDQGVNDE

�

%UDQG�YLO�XGYLNOH�W W�VRUW�U¡J��8GV WWHOVH�IRU�QHGEU\GQLQJVSURGXNWHU�NDQ�XGJ¡UH�HQ�
VXQGKHGVIDUH�

/XNNHGH�EHKROGHUH��GHU�XGV WWHV�IRU�LOG��DIN¡OHV�PHG�YDQG��)¡U�LNNH�DIOHGQLQJ�IUD�
EUDQG�WLO�DIO¡E�RJ�YDQGU¡U�

3DVVHQGH�nQGHGU WVY UQ�NDQ�Y UH�Q¡GYHQGLJW�

1HGEU\GQLQJVSURGXNWHU�NDQ�RPIDWWH�GH�I¡OJHQGH�PDWHULDOHU��NXOPRQR[LG��NXOGLR[LG�
U¡J��QLWURJHQR[LGHU�

)MHUQ�RP�PXOLJW�DQW QGHOVHVNLOGHU�RJ�YHQWLOHU�RPUnGHW��8QGJn�LQGnQGLQJ�DI�GDPSH�
HOOHU�VSUD\WnJHU��/ V�RJVn�EHVN\WWHOVHIRUDQVWDOWQLQJHU��GHU�HU�DQI¡UW�L�VHNWLRQ���RJ���

381.7����)RUKROGVUHJOHU�RYHU�IRU�XGVOLS�YHG�XKHOG

0n�LNNH�K OGHV�L�DIO¡E�HOOHU�YDQGO¡E��+YLV�SURGXNWHW�IRUXUHQHU�V¡HU��YDQGO¡E�HOOHU�
NORDNNHU��VNDO�GH�EHK¡ULJH�P\QGLJKHGHU�XQGHUUHWWHV�L�KHQKROG�WLO�J OGHQGH�UHJOHU�

����
0LOM¡EHVN\WWHOVHVIRUDQVWDOWQLQJHU

����3HUVRQOLJH�VLNNHUKHGVIRUDQVWDOWQLQJHU��SHUVRQOLJH�Y UQHPLGOHU�RJ�Q¡GSURFHGXUHU

)RU�LNNH�LQGVDWVSHUVRQHO �

)RU�LQGVDWVSHUVRQHO � +YLV�V UOLJ�EHNO GQLQJ�HU�SnNU YHW�IRU�DW�KnQGWHUH�VSLOGHW��VNDO�PDQ�Y UH�
RSP UNVRP�Sn�DOOH�RSO\VQLQJHU�L�SXQNW���RP�HJQHGH�RJ�XHJQHGH�PDWHULDOHU����6H�
RJVn�LQIRUPDWLRQHQ�XQGHU��)RU�LNNH�DNXW�SHUVRQDOH��

�

8GJLYHOVHVGDWR�
5HYLVLRQVGDWR

� 6LGH�����������������
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381.7����)RUKROGVUHJOHU�RYHU�IRU�XGVOLS�YHG�XKHOG

6SLOG�EHJU QVHV�RJ�RSVDPOHV�PHG�LNNH�EU QGEDUW�DEVRUEHUHQGH�PDWHULDOH��I�HNV�
VDQG��MRUG��YHPLFXOLWH��GLDWRPHMRUG�RJ�SODFHUHV�L�EHKROGHU�RJ�ERUWVNDIIHV�L�
RYHUHQVVWHPPHOVH�PHG�J OGHQGH�UHJOHU��VH�SXQNW������5HQJ¡U�KHOVW�PHG�
UHQJ¡ULQJVPLGOHU��XQGJn�EUXJ�DI�RSO¡VQLQJVPLGOHU�

����0HWRGHU�RJ�XGVW\U�WLO�
LQGG PQLQJ�RJ�RSUHQVQLQJ

����+HQYLVQLQJ�WLO�DQGUH�
SXQNWHU

6H�$IVQLW���IRU�NRQWDNWRSO\VQLQJHU�L�Q¡GVLWXDWLRQHU�
6H�SXQNW���IRU�RSO\VQLQJHU�RP�HJQHW��SHUVRQOLJW�EHVN\WWHOVHVXGVW\U�
6H�$IVQLW����IRU�\GHUOLJHUH�RSO\VQLQJHU�RP�DIIDOGVKnQGWHULQJ�

�

�

381.7����+nQGWHULQJ�RJ�RSEHYDULQJ

8QGJn�GDQQHOVHQ�DI�EU QGEDUH�HOOHU�HNVSORVLYH�NRQFHQWUDWLRQHU�DI�GDPSH�L�OXIWHQ�
RJ�XQGJn�NRQFHQWUDWLRQHU�DI�GDPSH��GHU�RYHUVWLJHU�$UEHMGVWLOV\QHWV�JU QVHY UGLHU�
'HUXGRYHU��Pn�SURGXNWHW�NXQ�DQYHQGHV�Sn�VWHGHU�XGHQ�nEHQ�LOG�HOOHU�DQGUH�
DQW QGHOVHVNLOGHU��(OHNWULVNH�LQVWDOODWLRQHU�VNDO�EHVN\WWHV�L�KHQKROG�WLO�
6W UNVWU¡PVUHJOHPHQWHWV�EHVWHPPHOVHU�
%ODQGLQJHQ�NDQ�ODGH�HOHNWURVWDWLVN��DQYHQG�DOWLG�OHGQLQJHU�PHG�MRUGIRUELQGHOVH�YHG�
RYHUI¡UVHO�IUD�HQ�EHKROGHU�WLO�HQ�DQGHQ�
3HUVRQDOH�E¡U�E UH�DQWLVWDWLVN�IRGW¡M�RJ�EHNO GQLQJ��*XOYH�E¡U�Y UH�OHGHQGH�
+ROGHV�ERUWH�IUD�YDUPH��JQLVWHU�RJ�LOG��%UXJ�LNNH�JQLVWGDQQHQGH�Y UNW¡M�
8QGJn�NRQWDNW�PHG�KXGHQ�RJ�¡MQHQH��8QGJn�LQGnQGLQJ�DI�VW¡Y��SDUWLNOHU��VSUD\�HOOHU�
WnJH��VRP�RSVWnU�YHG�DQYHQGHOVH�DI�GHQQH�EODQGLQJ��8QGJn�DW�LQGnQGH�VOLEHVW¡Y�
5\JQLQJ��LQGWDJHOVH�DI�PDG�RJ�GULNNH�HU�LNNH�WLOODGW�L�RPUnGHU��KYRU�GHWWH�SURGXNW�
KnQGWHUHV��RSODJUHV�RJ�IRUDUEHMGHV�
%UXJ�HJQHGH�SHUVRQOLJH�Y UQHPLGOHU��VH�VHNWLRQ����
%UXJ�DOGULJ�WU\N�YHG�W¡PQLQJ��%HKROGHUHQ�HU�LNNH�HQ�WU\NEHKROGHU�
2SEHYDUHV�DOWLG�L�EHKROGHUH�DI�VDPPH�PDWHULDOH�VRP�GHQ�RULJLQDOH�
)¡OJ�UHJOHUQH�L�DUEHMGVPLOM¡ORYHQ�
0n�LNNH�K OGHV�L�DIO¡E�HOOHU�YDQGO¡E�
2SO\VQLQJHU�RP�EHVN\WWHOVH�PRG�EUDQG�RJ�HNVSORVLRQ
'DPSH�HU�WXQJHUH�HQG�OXIW��RJ�NDQ�VSUHGHV�ODQJV�JXOYHW��'DPSH�NDQ�GDQQH�
HNVSORVLYH�EODQGLQJHU�PHG�OXIW�

1nU�PHGDUEHMGHUH�±�XDQVHW�RP�GHU�VSU¡MWHPDOHV�±�VNDO�DUEHMGH�LQGH�L�HW�VSU¡MWHUXP�
DQVHV�YHQWLODWLRQ�LNNH�DOWLG�IRU�DW�Y UH�WLOVWU NNHOLJW�WLO�DW�NRQWUROOHUH�SDUWLNHOIRUPHW�
PDWHULDOH�RJ�RSO¡VQLQJVPLGGHOGDPSH��8QGHU�VnGDQQH�RPVW QGLJKHGHU�VNDO�GHU�
XQGHU�VSU¡MWHSURFHVVHQ�E UHV�WU\NOXIWVPDVNH��LQGWLO�NRQFHQWUDWLRQHQ�DI�
SDUWLNHOIRUPHW�PDWHULDOH�RJ�RSO¡VQLQJVPLGGHOGDPSH�HU�IDOGHW�WLO�XQGHU�
W UVNHOY UGLHUQH�

2SEHYDUHV�L�KHQKROG�WLO�ORNDOH�UHJOHU�
%HP UNQLQJHU�RP�I OOHV�RSEHYDULQJ
+ROGHV�Y N�IUD��R[LGDWLRQVPLGOHU��VW UNH�EDVHU��VW UNH�V\UHU�
<GHUOLJHUH�RSO\VQLQJHU�RP�RSEHYDULQJVIRUKROG
)¡OJ�IRUKROGVUHJOHUQH�Sn�HWLNHWWHQ��2SEHYDU�Sn�W¡UW��N¡OLJW�RJ�JRGW�YHQWLOHUHW�VWHG�
+ROGHV�ERUWH�IUD�YDUPH�RJ�GLUHNWH�VROO\V��+ROGHV�Y N�IUD�DQW QGHOVHVNLOGHU�
5\JQLQJ�IRUEXGW��8QGJn��DW�XYHGNRPPHQGH�InU�DGJDQJ��cEQHGH�EHKROGHUH�VNDO�
OXNNHV�RPK\JJHOLJW�RJ�RSEHYDUHV�RSUHMVW�IRU�DW�IRUHE\JJH�O NDJH�

2SO\VQLQJHUQH�L�GHWWH�SXQNW�LQGHKROGHU�JHQHUHOOH�UnG�RJ�YHMOHGQLQJ��/LVWHQ�RYHU�LGHQWLILFHUHGH�DQYHQGHOVHU�L�SXQNW���E¡U�
NRQVXOWHUHV�IRU�DW�In�HQKYHU�RSO\VQLQJ�UHODWHUHW�WLO�VSHFLILN�EUXJ�YHG�HNVSRQHULQJVVFHQDULHU�

����%HWLQJHOVHU�IRU�VLNNHU�
RSEHYDULQJ��KHUXQGHU�
HYHQWXHO�XIRUHQHOLJKHG

����6 UOLJH�DQYHQGHOVHU

$QEHIDOLQJHU �

�6SHFLILNNH�O¡VQLQJHU�WLO�
GHQ�LQGXVWULHOOH�VHNWRU

,NNH�WLOJ QJHOLJ�

,NNH�WLOJ QJHOLJ�

�

����)RUKROGVUHJOHU�IRU�
VLNNHU�KnQGWHULQJ

�

8GJLYHOVHVGDWR�
5HYLVLRQVGDWR

� 6LGH�����������������
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381.7����(NVSRQHULQJVNRQWURO�SHUVRQOLJH�Y UQHPLGOHU

%UXJ�HJQHGH�EHVN\WWHOVHVEULOOHU��VRP�EHVN\WWHOVH�PRG�Y VNHVW QN�

6¡UJ�IRU�WLOVWU NNHOLJ�YHQWLODWLRQ��+YRU�GHW�HU�PXOLJW��E¡U�GHWWH�RSQnV�YHG�KM OS�DI�
ORNDO�XGVXJQLQJ�RJ�JRG�WLOVWU NNHOLJ�YHQWLODWLRQ��+YLV�GHWWH�LNNH�HU�WLOVWU NNHOLJW�WLO�DW�
KROGH�NRQFHQWUDWLRQHUQH�DI�SDUWLNOHU�RJ�GDPSH�IUD�RSO¡VQLQJVPLGOHU�XQGHU�
JU QVHY UGLHUQH��E¡U�GHU�E UHV�HJQHW�nQGHGU WVY UQ�L�KHQKROG�WLO�J OGHQGH�
ORYJLYQLQJ�

2SO\VQLQJHUQH�L�GHWWH�SXQNW�LQGHKROGHU�JHQHUHOOH�UnG�RJ�YHMOHGQLQJ��/LVWHQ�RYHU�LGHQWLILFHUHGH�DQYHQGHOVHU�L�SXQNW���E¡U�
NRQVXOWHUHV�IRU�DW�In�HQKYHU�RSO\VQLQJ�UHODWHUHW�WLO�VSHFLILN�EUXJ�YHG�HNVSRQHULQJVVFHQDULHU�

3URGXNW�LQJUHGLHQV�QDYQ *U QVHY UGLHU�IRU�HNVSRQHULQJ

$UEHMGVWLOV\QHWV�JU QVHY UGLHU

QDSKWKD��UnROLH���K\GURJHQEHKDQGOHW�
WXQJ

$UEHMGVWLOV\QHW��'DQPDUN����������
��������PJ�Pñ���WLPHU��)RUP��'DPS
�������SSP���WLPHU��)RUP��'DPS

QDSKWKD��UnROLH���K\GURJHQEHKDQGOHW�
WXQJ

$UEHMGVWLOV\QHW��'DQPDUN��
��*9������PJ�Pñ���WLPHU�
��*9�����SSP���WLPHU�

QDSKWKD��UnROLH���K\GURJHQEHKDQGOHW�
WXQJ

$UEHMGVWLOV\QHW��'DQPDUN����������
��*9�����SSP���WLPHU��)RUP��'DPS

��EXWDQRQR[LP $UEHMGVWLOV\QHW��'DQPDUN�����������+XGVHQVLELOLVHUHQGH�
&DUFLQRJHQ���%HP UNQLQJHU��7HQWDWLY7HQWDWLY
��*9�����SSP���WLPHU��)RUP��'DPS

%HVN\WWHOVH�DI�¡MQH�DQVLJW �

%HVN\WWHOVH�DI�KXG

(JQHGH�IRUDQVWDOWQLQJHU�WLO�
HNVSRQHULQJVNRQWURO

�

9DVN�K QGHU��XQGHUDUPH�RJ�DQVLJW�JUXQGLJW�HIWHU�KnQGWHULQJ�DI�NHPLVNH�SURGXNWHU�
I¡U�GHU�VSLVHV��U\JHV�HOOHU�EHQ\WWHV�WRLOHW��RJ�YHG�DUEHMGVSHULRGHQV�DIVOXWQLQJ���'H�
UHWWH�WHNQLNNHU�E¡U�EUXJHV�WLO�DW�IMHUQH�EHNO GQLQJ��GHU�PXOLJYLV�HU�IRUXUHQHW���9DVN�
IRUXUHQHW�W¡M��I¡U�GHW�DWWHU�WDJHV�L�EUXJ���6¡UJ�IRU��DW�¡MHQYDVNHVWDWLRQHU�RJ�
Q¡GEUXVHU�EHILQGHU�VLJ�W W�Sn�DUEHMGVVWDWLRQHQV�EHOLJJHQKHG�

����(NVSRQHULQJVNRQWURO

+\JLHMQLVNH�
IRUDQVWDOWQLQJHU

�

,QGLYLGXHOOH�EHVN\WWHOVHVIRUDQVWDOWQLQJHU

����.RQWUROSDUDPHWUH

$QEHIDOHGH�
PnOLQJVSURFHGXUHU

+YLV�GHWWH�SURGXNW�LQGHKROGHU�VWRIIHU�PHG�JU QVHY UGLHU�IRU�HNVSRQHULQJ��NDQ�GHW�
Y UH�Q¡GYHQGLJW�DW�IRUHWDJH�SHUVRQOLJ�RJ�RJ�ELRORJLVN�RYHUYnJQLQJ�VDPW�
RYHUYnJQLQJ�DI�DWPRVI UHQ�Sn�DUEHMGVSODGVHQ�IRU�DW�NRQWUROOHUH�HIIHNWLYLWHWHQ�DI�
YHQWLODWLRQHQ�RJ�DQGUH�NRQWUROIRUDQVWDOWQLQJHU�RJ�HOOHU�Q¡GYHQGLJKHGHQ�DI�DW�
DQYHQGH�nQGHGU WVY UQ����'HU�E¡U�KHQYLVHV�WLO�RYHUYnJQLQJVVWDQGDUGHU��VnVRP�
I¡OJHQGH���(XURS LVN�6WDQGDUG�(1������/XIWXQGHUV¡JHOVH��$UEHMGVSODGVOXIW�
9HMOHGQLQJ�L�YXUGHULQJ�DI�HNVSRQHULQJ�YHG�LQKDODWLRQ�DI�NHPLVNH�VWRIIHU�L�IRUKROG�WLO�
JU QVHY UGLHU�RJ�PnOHVWUDWHJL���(XURS LVN�6WDQGDUG�(1��������$UEHMGVSODGVOXIW��
9HMOHGQLQJ�L�DQYHQGHOVH�RJ�EUXJ�DI�IUHPJDQJVPnGHU�WLO�YXUGHULQJ�DI�HNVSRQHULQJ�IRU�
NHPLVNH�RJ�ELRORJLVNH�VWRIIHU���(XURS LVN�6WDQGDUG�(1������$UEHMGVSODGVOXIW��
*HQHUHOOH�NUDY�WLO�\GHHYQH�YHG�SURFHGXUHU�WLO�PnOLQJ�DI�NHPLVNH�PLGOHU���5HIHUHQFH�
WLO�QDWLRQDOH�YHMOHGQLQJVGRNXPHQWHU�IRU�PHWRGHU�WLO�IDVWV WWHOVH�DI�IDUOLJH�VWRIIHU�YLO�
RJVn�Y UH�SnNU YHW�

�

,QJHQ�WLOJ QJHOLJH�'1(/
HU�'0(/
HU�

31(&
HU

,QJHQ�WLOJ QJHOLJH�31(&
HU�

'1(/
HU�'0(/
HU

%HVN\WWHOVH�DI�K QGHU

'HU�ILQGHV�LQWHW�KDQGVNHPDWHULDOH�HOOHU�NRPELQDWLRQ�DI�PDWHULDOHU��GHU�YLO�JLYH�XEHJU QVHW�PRGVWDQGVG\JWLJKHG�
RYHUIRU�QRJHW�LQGLYLGXHOW�NHPLNDOLH�HOOHU�EODQGLQJ�DI�NHPLNDOLHU�
*HQQHPEUXGVWLGHQ�VNDO�Y UH�VW¡UUH�HQG�SURGXNWHWV�VOXWDQYHQGHOVHVWLG�
+DQGVNHSURGXFHQWHQV�DQYLVQLQJHU�RJ�LQIRUPDWLRQHU�RP�DQYHQGHOVH��RSEHYDULQJ��YHGOLJHKROGHOVH�RJ�XGVNLIWQLQJ�
VNDO�I¡OJHV�
+DQGVNHUQH�VNDO�XGVNLIWHV�UHJHOP VVLJW��RJ�KYLV�GHU�HU�WHJQ�Sn�EHVNDGLJHOVH�DI�KDQGVNHPDWHULDOHW�
6¡UJ�DOWLG�IRU��DW�KDQGVNHUQH�HU�IUL�IRU�GHIHNWHU��RJ�DW�GH�RSEHYDUHV�RJ�DQYHQGHV�NRUUHNW�
+DQGVNHQV�\GHHYQH�HOOHU�HIIHNWLYLWHW�NDQ�EOLYH�QHGVDW�DI�I\VLVNH�NHPLVNH�VNDGHU�RJ�GnUOLJ�YHGOLJHKROGHOVH�

8GJLYHOVHVGDWR�
5HYLVLRQVGDWR
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381.7����(NVSRQHULQJVNRQWURO�SHUVRQOLJH�Y UQHPLGOHU

+YLV�DQVDWWH�XGV WWHV�IRU�NRQFHQWUDWLRQHU��GHU�RYHUVNULGHU�GHQ�WLOODGWH�JU QVHY UGL�
VNDO�GH�EHQ\WWH�HJQHGH�RJ�FHUWLILFHUHGH�nQGHGU WVY UQ�

7¡UVOLEQLQJ��DUEHMGH�PHG�VN UHEU QGHU�RJ�HOOHU�VYHMVQLQJ�L�GHQ�W¡UUH�ILOP�YLO�GDQQH�
VW¡Y�RJ�HOOHU�VXQGKHGVVNDGHOLJH�GDPSH��9nGVOLEQLQJ�E¡U�DQYHQGHV�KYRU�GHW�HU�
PXOLJW��+YLV�HNVSRQHULQJ�LNNH�NDQ�IRUKLQGUHV�YHG�KM OS�DI�SXQNWXGVXJQLQJ��VNDO�GHU�
DQYHQGHV�HJQHW�nQGHGU WVY UQ�

3HUVRQDOH�E¡U�DQYHQGH�DQWL�VWDWLVN�DUEHMGVW¡M�ODYHW�DI�QDWXUILEUH�HOOHU�DI�V\QWHWLVNH�
ILEUH�VRP�HU�UHVLVWHQWH�RYHUIRU�K¡MH�WHPSHUDWXUHU�

�

$QEHIDOLQJHQ�DI�W\SH�HOOHU�W\SHU�DI�KDQGVNHU��VRP�VNDO�DQYHQGHV�YHG�KnQGWHULQJ�DI�
SURGXNWHW��HU�EDVHUHW�Sn�LQIRUPDWLRQ�IUD�I¡OJHQGH�NLOGH�

%UXJHUHQ�Pn�VLNUH�VLJ��DW�GHW�HQGHOLJH�YDOJ�DI�KDQGVNHW\SH��HU�GHQ�EHGVW�HJQHGH�
XGIUD�GH�SnJ OGHQGH�DQYHQGHOVHVIRUKROG�VDPW�ULVLNRYXUGHULQJ�IRU�EUXJHQ�DI�GHWWH�
SURGXNW�

9HG�YHGYDUHQGH�HOOHU�JHQWDJHQGH�EUXJ�E¡U�I¡OJHQGH�W\SH�DI�KDQGVNHU�DQYHQGHV�

$QEHIDOHW��SRO\HWK\OHQ��3(�
$QEHIDOHV�LNNH��QDWXUJXPPL��ODWH[�

+DQGVNHU

0n�LNNH�K OGHV�L�DIO¡E�HOOHU�YDQGO¡E�

%HVN\WWHOVH�DI�
nQGHGU WVRUJDQHU

�

�

)RUDQVWDOWQLQJHU�WLO�
EHJU QVQLQJ�DI�
HNVSRQHULQJ�DI�PLOM¡HW

�

%HVN\WWHOVH�DI�NURS �

$QGHQ�KXGEHVN\WWHOVH 3DVVHQGH�IRGW¡M�RJ�DOOH�\GHUOLJHUH�KXGEHVN\WWHOVHVIRUDQVWDOWQLQJHU�E¡U�Y OJHV�
EDVHUHW�Sn�RSJDYHQ��VRP�VNDO�XGI¡UHV�RJ�GH�LQYROYHUHGH�ULVLFL��RJ�E¡U�JRGNHQGHV�DI�
HQ�VSHFLDOLVW�I¡U�KnQGWHULQJ�DI�GHWWH�SURGXNW�

%HVN\WWHQGH�FUHPH�NDQ�EHVN\WWH�GH�XGVDWWH�KXGRPUnGHU��PHQ�E¡U�LNNH�SnI¡UHV�HIWHU��DW�KXGHQ�KDU�Y UHW�XGVDW�
IRU�SU SDUDWHW�

381.7����)\VLVN�NHPLVNH�HJHQVNDEHU

����&

)\VLVN�WLOVWDQGVIRUP

6PHOWHSXQNW�IU\VHSXQNW

%HJ\QGHOVHVNRJHSXQNW�RJ�
NRJHSXQNWV�LQWHUYDO

'DPSWU\N

5HODWLY�PDVVHI\OGH

'DPSPDVVHI\OGH

2SO¡VHOLJKHG

9 VNH�

,NNH�WLOJ QJHOLJ�

�����

,NNH�WLOJ QJHOLJ�

,NNH�WLOJ QJHOLJ�

8RSO¡VHOLJ�L�GH�I¡OJHQGH�PDWHULDOHU��NROGW�YDQG�

,NNH�WLOJ QJHOLJ�/XJW

S+�Y UGL

,NNH�WLOJ QJHOLJ�)DUYH

)RUGDPSQLQJVJUDG ,NNH�WLOJ QJHOLJ�

6HOYDQW QGHOVHVWHPSHUDWXU

)ODPPHSXQNW

,NNH�WLOJ QJHOLJ�

/XNNHW�EHKROGHU�����&

,NNH�WLOJ QJHOLJ�

,NNH�WLOJ QJHOLJ�

,NNH�WLOJ QJHOLJ�

,NNH�WLOJ QJHOLJ�

9LVNRVLWHW .LQHPDWLVN��UXPWHPSHUDWXU���������FP��V

,NNH�WLOJ QJHOLJ�/XJWJU QVH

)RUGHOLQJVNRHIILFLHQW��Q�
RNWDQRO�YDQG

�YUH�QHGUH�DQW QGHOVHV��HOOHU�
HNVSORVLRQVJU QVHU

(NVSORVLRQVHJHQVNDEHU

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����2SO\VQLQJHU�RP�JUXQGO JJHQGH�I\VLVNH�RJ�NHPLVNH�HJHQVNDEHU

8GVHHQGH

'HNRPSRQHULQJVWHPSHUDWXU � ,NNH�WLOJ QJHOLJ�

2SO¡VHOLJKHG�L�YDQG � ,NNH�WLOJ QJHOLJ�

8GJLYHOVHVGDWR�
5HYLVLRQVGDWR

� 6LGH�����������������
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381.7����)\VLVN�NHPLVNH�HJHQVNDEHU
,NNH�WLOJ QJHOLJ�2[LGHUHQGH�HJHQVNDEHU �

����$QGUH�RSO\VQLQJHU

,QJHQ�\GHUOLJHUH�RSO\VQLQJHU�

381.7�����6WDELOLWHW�RJ�UHDNWLYLWHW

8QGJn�NRQWDNW�PHG�I¡OJHQGH�PDWHULDOHU�IRU�DW�XQGJn�NUDIWLJH�HNVRWHUPLVNH�
UHDNWLRQHU��R[LGDWLRQVPLGOHU��VW UNH�EDVHU��VW UNH�V\UHU�

�����)DUOLJH�
QHGEU\GQLQJVSURGXNWHU

�����)RUKROG��GHU�VNDO�
XQGJnV

9HG�XGV WWHOVH�IRU�K¡MH�WHPSHUDWXUHU�NDQ�GHU�GDQQHV�IDUOLJH�QHGEU\GQLQJVSURGXNWHU�

6WDELO�YHG�DQEHIDOHGH�RSEHYDULQJV��RJ�KnQGWHULQJVIRUKROG��VH�3XQNW���������.HPLVN�VWDELOLWHW �

�

�

�����0DWHULDOHU��GHU�VNDO�
XQGJnV

�

�����5LVLNR�IRU�IDUOLJH�
UHDNWLRQHU

�

�����5HDNWLYLWHW � ,QJHQ�VSHFLILNNH�WHVWGDWD�UHODWHUHW�WLO�UHDNWLYLWHW�HU�WLOJ QJHOLJH�IRU�GHWWH�SURGXNW�HOOHU�
GHWV�LQGKROGVVWRIIHU�

9HG�QRUPDOH�RSEHYDULQJV�RJ�EUXJVIRUKROG�IRUYHQWHV�GHU�LNNH�GDQQHOVH�DI�IDUOLJH�
QHGEU\GQLQJVSURGXNWHU�

8QGHU�QRUPDOH�RSEHYDULQJV��RJ�DQYHQGHOVHVIRUKROG�RSVWnU�GHU�LQJHQ�IDUOLJH�
UHDNWLRQHU�

381.7�����7RNVLNRORJLVNH�RSO\VQLQJHU
�����2SO\VQLQJHU�RP�WRNVLNRORJLVNH�YLUNQLQJHU

$NXW�WRNVLFLWHW

.RQNOXVLRQ�6DPPHQGUDJ � ,NNH�WLOJ QJHOLJ�

.U IWIUHPNDOGHQGH�HJHQVNDEHU

0XWDJHQLFLWHW

.RQNOXVLRQ�6DPPHQGUDJ � ,NNH�WLOJ QJHOLJ�

,UULWDWLRQ� WVQLQJ

��EXWDQRQR[LP �MQH���,UULWHUHU�NUDIWLJW .DQLQ � � �

3URGXNW�LQJUHGLHQV�QDYQ 5HVXOWDW 6FRUH (NVSRQHULQJ 2EVHUYDWLRQ

.RQNOXVLRQ�6DPPHQGUDJ � ,NNH�WLOJ QJHOLJ�

2YHUI¡OVRPKHG

.RQNOXVLRQ�6DPPHQGUDJ � ,NNH�WLOJ QJHOLJ�

$UWHU

'HU�IRUHOLJJHU�LQJHQ�GDWD�RP�VHOYH�EODQGLQJHQ��3URGXNWHW�HU�EOHYHW�YXUGHUHW�L�KHQKROG�WLO�GHQ�NRQYHQWLRQHOOH�PHWRGH�
DQI¡UW�L�GLUHNWLYHW�RP�IDUOLJH�SU SDUDWHU���������()��RJ�HU�HIWHUI¡OJHQGH�EOHYHW�NODVVLILFHUHW�IRU�WRNVLNRORJLVNH�ULVLFL�
6H�$IVQLW���RJ���IRU�Q UPHUH�RSO\VQLQJHU�

8GV WWHOVH�IUD�GDPSNRQFHQWUDWLRQHU�IUD�RSO¡VQLQJVPLGOHU�RYHU�GH�WLOODGWH�JU QVHY UGLHU�NDQ�PHGI¡UH�DOYRUOLJH�
VXQGKHGVVNDGHU��VnVRP�LUULWDWLRQ�DI�VOLPKLQGHUQH�RJ�nQGHGU WVRUJDQHUQH�VDPW�DOYRUOLJH�VNDGHU�Sn�Q\UHUQH��OHYHUHQ�
RJ�FHQWUDOQHUYHV\VWHPHW��)RUJLIWQLQJVV\PWRPHU�RPIDWWHU�KRYHGSLQH��VYLPPHOKHG��WU WKHG��PXVNHOVY NNHOVH�
VO¡YKHG�RJ�L�HNVWUHPH�WLOI OGH�EHYLGVWO¡VKHG�
2SO¡VQLQJVPLGOHU�NDQ�YHG�RSWDJHOVH�JHQQHP�KXGHQ�IRUnUVDJH�GH�VDPPH�V\PSWRPHU�VRP�Q YQW�RYHQIRU��*HQWDJHQ�
HOOHU�ODQJYDULJ�NRQWDNW�PHG�EODQGLQJHQ�NDQ�IRUnUVDJH�IMHUQHOVH�DI�QDWXUOLJW�IHGW�IUD�KXGHQ�RJ�PHGI¡UH�LNNH�DOOHUJLVN�
NRQWDNWHNVHP�RJ�RSWDJHOVH�JHQQHP�KXGHQ�
+YLV�SURGXNWHW�NRPPHU�L�NRQWDNW�PHG�¡MQHQH��NDQ�GHW�IRUnUVDJH�LUULWDWLRQ�RJ�UHYHUVLEOH�VNDGHU�
,QGWDJHOVH�NDQ�PHGI¡UH�NYDOPH��GLDUUH�RJ�RSNDVW�
'HWWH�RPIDWWHU�NHQGWH��IRUVLQNHGH�RJ�¡MHEOLNNHOLJH�YLUNQLQJHU�VDPW�RJVn�NURQLVNH�HIIHNWHU�DI�NRPSRQHQWHU�HIWHU�NRUW�
HOOHU�O QJHUH�WLGV�HNVSRQHULQJ�JHQQHP�PXQG�HOOHU�KXG��YHG�LQKDODWLRQ�VDPW�¡MHQNRQWDNW�

,QGHKROGHU���EXWDQRQR[LP��.DQ�XGO¡VH�DOOHUJLVN�UHDNWLRQ�

(VWLPDWHU�IRU�DNXW�WRNVLFLWHW

,NNH�WLOJ QJHOLJ�

8GJLYHOVHVGDWR�
5HYLVLRQVGDWR

� 6LGH�����������������
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381.7�����7RNVLNRORJLVNH�RSO\VQLQJHU
.RQNOXVLRQ�6DPPHQGUDJ � ,NNH�WLOJ QJHOLJ�

7HUDWRJHQLFLWHW

.RQNOXVLRQ�6DPPHQGUDJ � ,NNH�WLOJ QJHOLJ�

5HSURGXNWLRQVWRNVLFLWHW

.RQNOXVLRQ�6DPPHQGUDJ � ,NNH�WLOJ QJHOLJ�

(QNHO�6727�HNVSRQHULQJ

*HQWDJQH�6727�HNVSRQHULQJHU

3URGXNW�LQJUHGLHQV�QDYQ .DWHJRUL

$VSLUDWLRQVIDUH

3URGXNW�LQJUHGLHQV�QDYQ 5HVXOWDW

(NVSRQHULQJVPHWRGH 0nORUJDQHU

$QGUH�RSO\VQLQJHU �

QDSKWKD��UnROLH���K\GURJHQEHKDQGOHW�WXQJ $63,5$7,216)$5(���.DWHJRUL��
QDSKWKD��UnROLH���K\GURJHQEHKDQGOHW�WXQJ $63,5$7,216)$5(���.DWHJRUL��
QDSKWKD��UnROLH���K\GURJHQEHKDQGOHW�WXQJ $63,5$7,216)$5(���.DWHJRUL��

QDSKWKD��UnROLH���K\GURJHQEHKDQGOHW�WXQJ .DWHJRUL�� ,NNH�UHOHYDQW� 1DUNRWLVNH�
YLUNQLQJHU

QDSKWKD��UnROLH���K\GURJHQEHKDQGOHW�WXQJ .DWHJRUL�� ,NNH�UHOHYDQW� 1DUNRWLVNH�
YLUNQLQJHU

,NNH�WLOJ QJHOLJ�

,NNH�WLOJ QJHOLJ�

381.7�����0LOM¡RSO\VQLQJHU

'HU�IRUHOLJJHU�LQJHQ�GDWD�RP�VHOYH�EODQGLQJHQ�
0n�LNNH�K OGHV�L�DIO¡E�HOOHU�YDQGO¡E�

3URGXNWHW�HU�NODVVLILFHUHW�PLOM¡IDUOLJ�L�KHQKROG�WLO�EHUHJQLQJVPHWRGHQ�L�%HNHQGWJ¡UHOVHQ�RP�NODVVLILVHULQJ��P UNLQJ�P�
Y��DI�NHPLVNH�VWRIIHU�RJ�SURGXNWHU��6H�SXQNW���RJ���IRU�\GHUOLJ�LQIRUPDWLRQ�

�����7RNVLFLWHW

3URGXNW�LQJUHGLHQV�QDYQ

0RELOLWHW ,NNH�WLOJ QJHOLJ��

�����%LRDNNXPXOHULQJVSRWHQWLDOH

WUL]LQNELV�RUWKRSKRVSKDW� $NXW�/&��������PJ�O )LVN���2QFRUK\QFKXV�NLVXWFK ���WLPHU
$NXW�/&��������PJ�O )LVN���3LPHSKDOHV�SURPHODV ���WLPHU
$NXW�/&��������PJ�O )LVN���7K\PDOOXV�DUWLFXV ���WLPHU

$UWHU5HVXOWDW (NVSRQHULQJ

.RQNOXVLRQ�6DPPHQGUDJ � ,NNH�WLOJ QJHOLJ�

�����3HUVLVWHQV�RJ�QHGEU\GHOLJKHG

.RQNOXVLRQ�6DPPHQGUDJ � ,NNH�WLOJ QJHOLJ�

�����0RELOLWHW�L�MRUG

)RUGHOLQJVNRHIILFLHQW�IRU�
MRUG�YDQG��.2&�

,NNH�WLOJ QJHOLJ��

�����$QGUH�QHJDWLYH�
YLUNQLQJHU

,QJHQ�NHQGWH�EHW\GHOLJH�YLUNQLQJHU�HOOHU�NULWLVNH�ULVLFL�

3%7 � ,NNH�UHOHYDQW�

3��,NNH�WLOJ QJHOLJ��%��,NNH�WLOJ QJHOLJ��7��,NNH�WLOJ QJHOLJ�

Y3Y% � ,NNH�UHOHYDQW�

Y3��,NNH�WLOJ QJHOLJ��Y%��,NNH�WLOJ QJHOLJ�

�����5HVXOWDWHU�DI�3%7��RJ�Y3Y%�YXUGHULQJ

�

8GJLYHOVHVGDWR�
5HYLVLRQVGDWR

� 6LGH�����������������
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381.7�����)RUKROG�YHGU¡UHQGH�ERUWVNDIIHOVH

.ODVVLILFHULQJHQ�DI�SURGXNWHW�RSI\OGHU�NULWHULHUQH�IRU�IDUOLJW�DIIDOG�)DUOLJW�$IIDOG �

�0HWRGHU�IRU�ERUWVNDIIHOVH

2SO\VQLQJHUQH�L�GHWWH�SXQNW�LQGHKROGHU�JHQHUHOOH�UnG�RJ�YHMOHGQLQJ��/LVWHQ�RYHU�LGHQWLILFHUHGH�DQYHQGHOVHU�L�SXQNW���E¡U�
NRQVXOWHUHV�IRU�DW�In�HQKYHU�RSO\VQLQJ�UHODWHUHW�WLO�VSHFLILN�EUXJ�YHG�HNVSRQHULQJVVFHQDULHU�

�����0HWRGHU�WLO�DIIDOGVEHKDQGOLQJ

3URGXNW

(PEDOODJH

0HWRGHU�IRU�ERUWVNDIIHOVH �

6 UOLJH�IRUKROGVUHJOHU �

3URGXNWLRQ�DI�DIIDOG�E¡U�XQGJnV�HOOHU�PLQLPHUHV�KYRU�VRP�KHOVW��GHW�HU�PXOLJW�
$IIDOGVHPEDOODJH�E¡U�JHQEUXJHV���)RUEU QGLQJ�HOOHU�GHSRQHULQJ�Sn�ORVVHSODGV�E¡U�
NXQ�RYHUYHMHV��KYLV�JHQYLQGLQJ�LNNH�HU�PXOLJW�

0DWHULDOHW�RJ�GHWV�EHKROGHU�VNDO�ERUWVNDIIHV�Sn�HQ�VLNNHU�PnGH���'HU�VNDO�XGYLVHV�
RPKX�YHG�KnQGWHULQJ�DI�WRPPH�EHKROGHUH��VRP�LNNH�HU�EOHYHW�UHQJMRUWH�HOOHU�
VN\OOHGH�DI���7RPPH�EHKROGHUH�HOOHU�GHQ�LQGYHQGLJH�EHNO GQLQJ�NDQ�LQGHKROGH�
UHVWHU�IUD�SURGXNWHW���'DPSH�IUD�SURGXNWHWV�UHVWVWRIIHU�NDQ�GDQQH�HQ�\GHUVW�
EUDQGIDUOLJ�HOOHU�HNVSORVLY�DWPRVI UH�LQGH�L�EHKROGHUHQ���%UXJWH�EHKROGHUH�Pn�LNNH�
VN UHV�L��VYHMVHV�HOOHU�SXOYHULVHUHV��PHG�PLQGUH�GH�HU�RPK\JJHOLJW�UHQJMRUWH�
LQGYHQGLJW���8QGJn�VSUHGQLQJ�DI�VSLOGW�PDWHULDOH�RJ�DIVWU¡PQLQJ�RJ�NRQWDNW�PHG�MRUG�
YDQGYHMH��DIO¡E�RJ�NORDNNHU�

3URGXNWLRQ�DI�DIIDOG�E¡U�XQGJnV�HOOHU�PLQLPHUHV�KYRU�VRP�KHOVW��GHW�HU�PXOLJW�
%RUWVNDIIHOVH�DI�GHWWH�SURGXNW��RSO¡VQLQJHU�RJ�HYHQWXHOOH�ELSURGXNWHU�E¡U�WLO�HQKYHU�
WLG�RYHUKROGH�NUDYHQH�L�ORYJLYQLQJHQ�RP�PLOM¡EHVN\WWHOVH�RJ�ERUWVNDIIHOVH�DI�DIIDOG�
RJ�DOOH�UHJLRQDOH�RJ�ORNDOH�P\QGLJKHGHUV�HYHQWXHOOH�NUDY���2YHUVNXGVSURGXNWHU�RJ�
SURGXNWHU�GHU�LNNH�NDQ�JHQEUXJHV�ERUWVNDIIHV�YLD�HQ�JRGNHQGW�DIIDOGVRUGQLQJ�
8EHKDQGOHW�DIIDOG�Pn�LNNH�VPLGHV�L�NORDNNHQ�PHG�PLQGUH�GHW�HU�IXOGVW QGLJ�L�
RYHUHQVVWHPPHOVH�PHG�DOOH�NRPSHWHQWH�P\QGLJKHGVNUDY�

0n�LNNH�K OGHV�L�DIO¡E�HOOHU�YDQGO¡E�
%RUWVNDIIHV�L�RYHUHQVVWHPPHOVH�PHG�GH�ORNDOH�P\QGLJKHGHUV�DQYLVQLQJHU�
+YLV�GHWWH�SURGXNW�EODQGHV�PHG�DQGHW�DIIDOG��J OGHU�GHQ�RSULQGHOLJH�DIIDOGVNRGH�
LNNH�O QJHUH�RJ�GHQ�HJQHGH�DIIDOGVNRGH�VNDO�WLOGHOHV�Sn�Q\�
.RQWDNW�GHQ�ORNDOH�DIIDOGVP\QGLJKHG�IRU�DW�In�\GHUOLJHUH�RSO\VQLQJHU�

&(3(�3DLQW�*XLGHOLQHV �������� (PEDOODJH��VRP�LQGHKROGHU�UHVWHU�DI�HOOHU�HU�IRUXUHQHW�PHG�
IDUOLJH�VWRIIHU

7\SH�DI�HPEDOODJH (XURS LVN�DIIDOGVNDWDORJ��(:&�

%RUWVNDIIHOVH �

%RUWVNDIIHOVH � 9HG�EUXJ�DI�RSO\VQLQJHUQH�L�GHWWH�VLNNHUKHGVGDWDEODG�VNDO�GHU�LQGKHQWHV�UnGJLYQLQJ�
IUD�GH�UHOHYDQWH�DIIDOGVP\QGLJKHGHU�RP�NODVVLILFHULQJ�DI�WRPPH�EHKROGHUH�
7RPPH�EHKROGHUH�VNDO�VNURWWHV�HOOHU�UHQJ¡UHV�
%HKROGHUH��GHU�LNNH�HU�W¡PW��HU�IDUOLJW�DIIDOG�

��� 75$16325723/<61,1*(5

0$/,1*

�

,,,

0$/,1*

�

,,,

81���� 81����

$'5 ,0'*

�����81�QXPPHU

�����81�
IRUVHQGHOVHVEHWHJQHOVH�

�81�SURSHU�
VKLSSLQJ�QDPH�

�����
7UDQVSRUWNODVVLILFHULQJ

�����
(PEDOODJHJUXSSH

�����0LOM¡IDUHU

.ODVVH

6HNXQG U�NODVVH � �

8GJLYHOVHVGDWR�
5HYLVLRQVGDWR

� 6LGH������������������
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��� 75$16325723/<61,1*(5

��

)�(��6�(

)DUHQXPPHU

�����6 UOLJH�
IRUVLJWLJKHGVUHJOHU�
IRU�EUXJHUHQ

�����%XONWUDQVSRUW�L�
KHQKROG�WLO�ELODJ�,,�WLO�
0$532/�������RJ�,%&�
NRGHQ

� ,NNH�UHOHYDQW�

1¡GVLWXDWLRQVVNHPDHU�
�(P6�

0DULQH�SROOXWDQW�
�)RUXUHQHU�KDYHW�

0DULQHIRUXUHQHQGH�
VWRIIHU

1HM�

,NNH�WLOJ QJHOLJ�

<GHUOLJHUH�
RSO\VQLQJHU

VSHFLHOOH�IRUKROGVUHJOHU
�����*�

)ULWDJHOVH�IRU�W\NWIO\GHQGH�VWRI
)RU�HPEDOODJHVW¡UUHOVHU�XQGHU�����OLWHU�HU�GHWWH�

SURGXNW��L�KHQKROG�WLO�SXQNW�����������
�LNNH�RPIDWWHU�DI�$'5�UHJOHUQH�

7XQQHONRGH
�'�(�

)ULWDJHOVH�IRU�W\NWIO\GHQGH�VWRI
)RU�HPEDOODJHVW¡UUHOVHU�Sn����OLWHU�RJ�GHUXQGHU�
HU�GHWWH�SURGXNW��L�KHQKROG�WLO�SXQNW����������LNNH�

RPIDWWHW�DI��,0'*�UHJOHUQH�YHGU¡UHQGH�
HPEDOOHULQJ�

HWLNHWWHULQJ�RJ�P UNQLQJ��PHQ�IXOG�
GRNXPHQWDWLRQ�RJ�P UNQLQJ�DI�

WUDQVSRUWHQKHGHQ�HU�VWDGLJ�SnNU YHW�

1HM�

7UDQVSRUW�LQGHQIRU�IDEULNVRPUnGHW��7UDQVSRUWHU�DOWLG�L�OXNNHGH��RSUHWVWnHQGH�RJ�VLNUHGH�
EHKROGHUH��3HUVRQHU��GHU�WUDQVSRUWHUHU�SURGXNWHW�VNDO�KDYH�NHQGVNDE�WLO�IRUKROGVUHJOHU�YHG�VSLOG�
RJ�XKHOG�

381.7�����2SO\VQLQJHU�RP�UHJXOHULQJ

92&�IRU�.ODU�7LO�%UXJ�
%ODQGLQJ

� ,NNH�UHOHYDQW�

�����6 UOLJH�EHVWHPPHOVHU�V UOLJ�ORYJLYQLQJ�IRU�VWRIIHW�HOOHU�EODQGLQJHQ�PHG�KHQV\Q�WLO�VLNNHUKHG��VXQGKHG�RJ�
PLOM¡

1DWLRQDOH�UHJOHU

$QGUH�(8�UHJOHU

,NNH�UHOHYDQW�%LODJ�;9,,��
%HJU QVQLQJHU�
YHGU¡UHQGH�IUHPVWLOOLQJ�
PDUNHGVI¡ULQJ�RJ�
DQYHQGHOVH�DI�YLVVH�
IDUOLJH�VWRIIHU��NHPLVNH�
SURGXNWHU�RJ�DUWLNOHU

�

(XURSD
V�UHJLVWHU � 0LQGVW�HQ�EHVWDQGGHO�HU�LNNH�DQJLYHW�

3ULRULWHUHGH�NHPLNDOLHU�
��������((&�

� 2SWDJHW�Sn�OLVWH

,QWHJUHUHW�OLVWH�RYHU�
IRUXUHQLQJVEHN PSHOVH�
RJ��NRQWURO��,33&����OXIW

� 2SWDJHW�Sn�OLVWH

(8�UHJXODWLY��()��1U�������������5($&+�

)RUWHJQHOVH�RYHU�VWRIIHU��GHU�NU YHU�JRGNHQGHOVH

3URGXNW�LQJUHGLHQV�QDYQ &DUFLQRJHQ�
HIIHNWHU

0XWDJHQH�HIIHNWHU 8GYLNOLQJVHIIHNWHU )HUWLOLWHWV�HIIHNWHU

��EXWDQRQR[LP &DUF�����+��� � � �

6 UOLJW�SUREOHPDWLVNH�VWRIIHU

,QJHQ�DI�EHVWDQGGHOHQH�HU�DQJLYHW�

8GJLYHOVHVGDWR�
5HYLVLRQVGDWR

� 6LGH������������������
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381.7�����2SO\VQLQJHU�RP�UHJXOHULQJ

3URGXNW�LQJUHGLHQV�QDYQ /LVWHQDYQ 1DYQ�Sn�OLVWH .ODVVLILFHULQJ %HP UNQLQJHU

��EXWDQRQR[LP /LVWHQ�RYHU�
NU IWIUHPNDOGHQGH�
VWRIIHU

��EXWDQRQR[LP 2SWDJHW�Sn�OLVWH �

0DO�NRGH������� ����

'DQPDUN�±�.U IWULVLNR � $UEHMGVWLOV\QHWV�%HNHQGWJ¡UHOVH�RP�IRUDQVWDOWQLQJHU�WLO�IRUHE\JJHOVH�DI�NU IWULVLNRHQ�
YHG�DUEHMGH�PHG�VWRIIHU�RJ�PDWHULDOHU�

'DQVN�EUDQGNODVVH � �,,��

%HVN\WWHOVH�EDVHUHW�Sn�
0$/�NRGH

� ,I¡OJH�EHNHQGWJ¡UHOVHQ�RP�DUEHMGH�PHG�NRGHQXPPHUHUHGH�SURGXNWHU�J OGHU�
I¡OJHQGH�EHVWHPPHOVHU�IRU�EUXJ�DI�SHUVRQOLJH�Y UQHPLGOHU�

*HQHUHOW���9HG�DOW�DUEHMGH�VRP�NDQ�LQGHE UH�WLOVPXGVQLQJ�VNDO�KDQGVNHU�DQYHQGHV�
)RUNO GH�RYHUWU NVGUDJW�EHVN\WWHOVHGUDJW�VNDO�DQYHQGHV�KYRU�GHU�VNHU�
WLOVPXGVQLQJ�L�HQ�VnGDQ�JUDG��DW�DOPLQGHOLJW�DUEHMGVW¡M�LNNH�EHVN\WWHU�HIIHNWLYW�PRG�
KXGNRQWDNW�PHG�SURGXNWHW��+YLV�KHOPDVNH�LNNH�DQEHIDOHV�VNDO�DQVLJWVVN UP�
DQYHQGHV�YHG�VW QNHQGH�DUEHMGH��(YHQWXHOW�DQYLVW�¡MHQEHVN\WWHOVH�ERUWIDOGHU�L�
VnIDOG�

9HG�DO�VSU¡MWHDUEHMGH��KYRU�GHU�HU�UHWXUVSUD\��WLOEDJHVODJ���VNDO�GHU�DQYHQGHV�
nQGHGU WVY UQ�RJ� UPHEHVN\WWHUH�IRUNO GH�RYHUWU NVGUDJW�EHVN\WWHOVHGUDJW�VRP�
DQEHIDOHW�HOOHU�LQVWUXHUHW�

0$/�NRGH������������
$QYHQGHOVH���9HG�DQYHQGHOVH�DI�VSDUWHO��SHQVHO��UXOOH�R�OLJQ��IRU�IRU��RJ�
HIWHUEHKDQGOLQJ�L�NDELQH�HOOHU�ERNVH�DI�W\SHQ�HNVLVWHUHQGH�DQO J�KYLV�RSHUDW¡UHQ�
HU�L�VSU¡MWH]RQHQ���9HG�DQYHQGHOVH�DI�VSDUWHO��SHQVHO��UXOOH�R�OLJQ��IRU�IRU��RJ�
HIWHUEHKDQGOLQJ�XGHQIRU�OXNNHW�DQO J��VSU¡MWHERNV�HOOHU�VSU¡MWHNDELQH�

��*DVILOWHUPDVNH�VNDO�DQYHQGHV�

9HG�VSU¡MWQLQJ�L�HNVLVWHUHQGH�VSU¡MWHERNVH�KYLV�RSHUDW¡UHQ�HU�XGHQIRU�
VSU¡MWH]RQHQ�

��/XIWIRUV\QHW�KDOYPDVNH�� UPHEHVN\WWHUH�RJ�¡MHQEHVN\WWHOVH�VNDO�DQYHQGHV�

9HG�VSU¡MWQLQJ�XGHQ�DHURVROGDQQHOVH�L�HNVLVWHUHQGH�DQO J�DI�W\SHQ�NRPELNDELQHU�
VSU¡MWHNDELQHU�RJ�VSU¡MWHERNVH�KYRU�RSHUDW¡UHQ�HU�LQGHQIRU�L�VSU¡MWH]RQHQ���9HG�
GULIWVVWRS��UHQVQLQJ�RJ�UHSDUDWLRQ�DI�OXNNHW�DQO J��VSU¡MWHERNV�HOOHU�NDELQH�KYLV�GHU�
HU�ULVLNR�IRU�NRQWDNW�PHG�YnG�PDOLQJ�HOOHU�RUJDQLVNH�RSO¡VQLQJVPLGOHU�

��'HU�VNDO�DQYHQGHV�OXIWIRUV\QHW�KDOYPDVNH�RJ�¡MHQEHVN\WWHOVH�

9HG�DO�VSU¡MWQLQJ�PHG�DHURVROGDQQHOVH�L�NDELQH�HOOHU�VSU¡MWHERNV��KYRU�RSHUDW¡UHQ�
HU�L�VSU¡MWH]RQHQ�RJ�YHG�VSU¡MWQLQJ�XGHQIRU�OXNNHGH�DQO J��NDELQH�HOOHU�ERNV�

��/XIWIRUV\QHW�KDOYPDVNH��¡MHQEHVN\WWHOVH��RYHUWU NVGUDJW�RJ�K WWH�VNDO�DQYHQGHV�

7¡UULQJ���(OHPHQWHU�WLO�W¡UULQJ�W¡UUHRYQH��VRP�PLGOHUWLGLJW�HU�SODFHUHW�I��HNV��L�HQ�
UHROYRJQ��VNDO�Y UH�IRUV\QHW�PHG�PHNDQLVN�XGVXJQLQJ��Vn�GDPSH�IUD�GH�YnGH�
HPQHU�LNNH�SDVVHUHU�DUEHMGHUHV�LQGnQGLQJV]RQH�

3ROHULQJ���9HG�SROHULQJ�DI�EHKDQGOHGH�RYHUIODGHU�VNDO�VW¡YILOWHUPDVNH�DQYHQGHV�
9HG�PDVNLQVOLEQLQJ�VNDO�GHU�DQYHQGHV�EHVN\WWHOVHVEULOOHU��$UEHMGVKDQGVNHU�VNDO�
DOWLG�DQYHQGHV�

)RUVLJWLJ��5HJOHUQH�LQGHKROGHU�DQGUH�EHVWHPPHOVHU�XGRYHU�GH�RYHQQ YQWH�

6H�UHJXODWLYHU�

8GJLYHOVHVGDWR�
5HYLVLRQVGDWR

� 6LGH������������������
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381.7�����2SO\VQLQJHU�RP�UHJXOHULQJ
$QYHQGHOVHVEHJU QVQLQJHU 0n�LNNH�DQYHQGHV�HUKYHUYVP VVLJW�DI�XQJH�XQGHU����nU��M YQI¡U�

$UEHMGVPLQLVWHULHWV�EHNHQGWJ¡UHOVH�RP�XQJHV�DUEHMGH�
�

/LVWHQ�RYHU�X¡QVNHGH�
VWRIIHU

� 2SWDJHW�Sn�OLVWH

.U IWIUHPNDOGHQGH�DIIDOG � $IIDOGVEHKROGHUH��VNDO�P UNHV�PHG��,QGHKROGHU�HW�VWRI�HOOHU�VWRIIHU��GHU�HU�RPIDWWHW�
DI�GDQVN�DUEHMGVPLOM¡UHJXOHULQJ�PHG�KHQV\Q�WLO�NU IWULVLNR�

�����
.HPLNDOLHVLNNHUKHGVYXUGHULQJ

� ,NNH�UHOHYDQW�

381.7�����$QGUH�RSO\VQLQJHU
&(3(�NRGH � �

5����%UDQGIDUOLJ�
5����0XOLJKHG�IRU�NU IWIUHPNDOGHQGH�HIIHNW�
5����)DUOLJ�YHG�KXGNRQWDNW�
5����)DUOLJ��NDQ�JLYH�OXQJHVNDGH�YHG�LQGWDJHOVH�
5����5LVLNR�IRU�DOYRUOLJ�¡MHQVNDGH�
5����.DQ�JLYH�RYHUI¡OVRPKHG�YHG�NRQWDNW�PHG�KXGHQ�
5����*HQWDJHQ�XGV WWHOVH�NDQ�JLYH�W¡U�HOOHU�UHYQHW�KXG�
5����'DPSH�NDQ�JLYH�VO¡YKHG�RJ�VYLPPHOKHG�
5�������0HJHW�JLIWLJ�IRU�RUJDQLVPHU��GHU�OHYHU�L�YDQG��NDQ�IRUnUVDJH�X¡QVNHGH�
ODQJWLGVYLUNQLQJHU�L�YDQGPLOM¡HW�

�.RPSOHW�WHNVW�DI�IRUNRUWHGH�
5�V WQLQJHU

.RPSOHW�WHNVW�DI�IRUNRUWHGH�
+�V WQLQJHU

�

)RUNRUWHOVHU�RJ�LQLWLDORUG � $7(� �9XUGHULQJ�DI�$NXW�7RNVLFLWHW
&/3� �/RYJLYQLQJ�RP�.ODVVLILFHULQJ��0 UNQLQJ�RJ�(PEDOOHULQJ�DI�VWRIIHU�RJ�
EODQGLQJHU�>(XURSD�3DUODPHQWHWV�RJ�5nGHWV�)RURUGQLQJ��()��1U�����������@
'1(/�Y UGL� �'HULYHG�1R�(IIHFW�/HYHO
(8+�V WQLQJ� �&/3�VSHFLILFHUHW�IDUHV WQLQJ
31(&�Y UGL� �3UHGLFWHG�1R�(IIHFW�&RQFHQWUDWLRQ
551� �5($&+�5HJLVWUHULQJVQXPPHU

3URFHGXUH�EUXJW�WLO�DW�RSQn�NODVVLILFHULQJHQ�L�KHQKROG�WLO�)RURUGQLQJ��()��QU������������>&/3�*+6@

.ODVVLILFHULQJ %HJUXQGHOVH

)ODP��/LT�����+��� 3n�EDVLV�DI�WHVWGDWD
6727�6(����+��� .DONXODWLRQVPHWRGH
$TXDWLF�&KURQLF����+��� .DONXODWLRQVPHWRGH
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SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark

:

1.1 Produktidentifikator

1.3 Detaljer om leverandør af sikkerhedsdatablad

E-mail adresse på person
ansvarlig for dette SDS

: HSEDanmark@akzonobel.com

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.4 Nødtelefon

Telefonnummer : Giftlinien, Bispebjerg Hospital  
Tlf. +45 82121212 (Åbningstid: Døgnåbent)

SUPERFINISH V 40 TRÆVÆRK INDENDØRS

Akzo Nobel Deco A/S
(Nordsjö Farver)
Holmbladsgade 70,
2300 København S, Danmark
Tlf: +45 3269 8000
www.Nordsjo-guide.dk

Anvendelsesområde : Vandfortyndbar maling til indendørs brug.

Version: : 3

Risikosætninger Ikke klassificeret.:

Sikkerhedssætninger : S2- Opbevares utilgængeligt for børn.
S24/25- Undgå kontakt med huden og øjnene.
S29- Må ikke tømmes i kloakafløb.
S46- Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Ikke klassificeret.Klassificering :

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og det's senere tilpasninger.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktdefinition : Blanding

Se den komplette tekst for R-sætninger eller H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

Klassificering ifølge Direktiv 1999/45/EF [DPD]

2.2 Mærkningselementer

Særlige krav til pakning/emballage

Supplementerende
mærkningselementer

: Ikke relevant.

Udgivelsesdato/Revisionsdato : Side: 1/918-6-2012.
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PUNKT 2: Fareidentifikation

:Andre farer, som ikke
indebærer klassificering

Ikke tilgængelig.

Beholdere, som skal være
forsynet med børnesikre
lukninger

Ikke relevant.

Følbar advarselstrekant Ikke relevant.

:

:

2.3 Andre farer

Stoffet opfylder kriterierne
for PBT i henhold til
Regulativ (EF) nr.
1907/2006, bilag XIII

: Ikke relevant.

P: Ikke tilgængelig. B: Ikke tilgængelig. T: Ikke tilgængelig.

Stoffet opfylder kriterierne
for vPvB i henhold til
Regulativ (EF) nr.
1907/2006, bilag XIII

: Ikke relevant.

vP: Ikke tilgængelig. vB: Ikke tilgængelig.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Produktet indeholder ikke stoffer som er klassificeret sundheds- eller miljøfarlige, er PBT´er eller vPvB´er  eller som er
blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen, i en koncentration hvor de skal oplyses i denne sektion.

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hold
personen varm og i ro. Fremkald ikke opkastning.

Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rindende vand i
mindst 15 minutter mens øjenlågene holdes åbne. Søg straks lægehjælp.

Forurenet tøj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller anvend
velegnet hudrensemiddel. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.

Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen
vejrtrækning er, hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører,
så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Generelt I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer skal der søges lægehjælp. Giv aldrig
en bevidstløs person noget gennem munden. Ved bevidstløshed, anbring den
tilskadekomne i aflåst sideleje, og søg lægehjælp.

:

Se toksikologiske oplysninger (punkt 11)

Der er ingen data tilgængelige om selve produktet. Præparatet er ikke klassificeret som farligt ifølge EU direktiv
1999/45/EC samt dets tilpasninger.

Udsættelse fra dampkoncentrationer fra opløsningsmidler over de tilladte grænseværdier kan medføre alvorlige
sundhedsskader, såsom irritation af slimhinderne og åndedrætsorganerne samt alvorlige skader på nyrerne, leveren
og centralnervesystemet. Forgiftningssymtomer omfatter hovedpine, svimmelhed, træthed, muskelsvækkelse, sløvhed
og i ekstreme tilfælde bevidstløshed.
Opløsningsmidler kan ved optagelse gennem huden forårsage de samme symptomer som nævnt ovenfor.
Gentagende eller vedvarende kontakt med præparatet kan medføre tab af hudens naturlige fedtlag, som kan medføre
en ikke-allergisk kontakteksem og hudabsorbtion. Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, kan det forårsage
irritation og reversible skader.

Hudkontakt

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Anmærkninger til lægen. Der bør behandles symptomatisk.  Kontakt straks læge eller skadestue, hvis store
mængder er blevet indtaget eller inhaleret.

Indtagelse

Indånding

Øjenkontakt

:

:

:

:

:

Særlige behandlinger

Beskyttelse af
førstehjælpere

: Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden
passende uddannelse.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er påkrævet

Ingen specifik behandling.:

Udgivelsesdato/Revisionsdato : Side: 2/918-6-2012.
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PUNKT 5: Brandbekæmpelse

Anbefalet: Alkohol-resistent skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.

Brug ikke vandstråle.

Farlige
nedbrydningsprodukter
ved opvarmning

Risici ved stof eller
blanding

Særlige personlige
værnemidler, som skal
bæres af brandmandskabet

5.1 Slukningsmidler

:

:

:

Egnede slukningsmidler :

Uegnede slukningsmidler :

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

5.3 Anvisninger til brandmandskab

Specielle
beskyttelsesforanstaltninger
for brandmandskab

:

Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en
sundhedsfare.

Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Før ikke afledning fra
brand til afløb og vandrør.

Passende åndedrætsværn kan være nødvendigt.

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer: kulmonoxid, kuldioxid,
røg, nitrogenoxider.

Fjern om muligt antændelseskilder og ventiler området. Undgå indånding af dampe
eller spraytåger. Læs også beskyttelseforanstaltninger, der er anført i sektion 7 og 8.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Spild begrænses og opsamles med ikke-brændbart absorberende materiale, f.eks.
sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i
overensstemmelse med gældende regler (se punkt 13). Rengør helst med
rengøringsmidler, undgå brug af opløsningsmidler.

Må ikke hældes i afløb eller vandløb. Hvis produktet forurener søer, vandløb eller
kloakker, skal de behørige myndigheder underrettes i henhold til gældende regler.

6.2
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

6.3 Metoder og udstyr til
inddæmning og oprensning

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel :

For indsatspersonel :

6.4 Henvisning til andre
punkter

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.
Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være
opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om egnede og uegnede materialer.   Se
også punkt 8.2 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.

:

:

:

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

På grund af indholdet af organiske opløsningsmidler i præparatet:

Undgå dannelsen af brændbare eller eksplosive koncentrationer af dampe i luften og
undgå koncentrationer af dampe, der overstiger Arbejdstilsynets grænseværdier.
Derudover, må produktet kun anvendes på steder uden åben ild eller andre
antændelseskilder. Elektriske installationer skal beskyttes i henhold til
Stærkstrømsreglementets bestemmelser.
Holdes borte fra varme, gnister og ild. Brug ikke gnistdannende værktøj.
Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå at indånde støv, partikler og spray eller
spøjtetåger, der dannes ved anvendelsen af dette præparat. Undgå at indånde
slibestøv.
Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt
håndteres, oplagres og forarbejdes.
Brug egnede personlige værnemidler (se sektion 8).

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør
konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.1 Forholdsregler for sikker
håndtering

:

Udgivelsesdato/Revisionsdato : Side: 3/918-6-2012.
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PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
Brug aldrig tryk ved tømning. Beholderen er ikke en trykbeholder.
Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.
Følg reglerne i arbejdsmiljøloven.
Oplysninger om beskyttelse mod brand og eksplosion
Dampe er tungere end luft, og kan spredes langs gulvet. Dampe kan danne
eksplosive blandinger med luft.

Når medarbejdere – uanset om der sprøjtemales – skal arbejde inde i et sprøjterum,
anses ventilation ikke altid for at være tilstrækkeligt til at kontrollere partikelformet
materiale og opløsningsmiddeldampe. Under sådanne omstændigheder skal der
under sprøjteprocessen bæres trykluftsmaske, indtil koncentrationen af
partikelformet materiale og opløsningsmiddeldampe er faldet til under
tærskelværdierne.

Opbevares i henhold til lokale regler.
Bemærkninger om fælles opbevaring
Holdes væk fra: oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer.
Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold
Følg forholdsreglerne på etiketten. Opbevar på tørt, køligt og godt ventileret sted.
Holdes borte fra varme og direkte sollys.
Emballagen skal holdes tæt lukket.
Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå, at uvedkommende får
adgang. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at
forebygge lækage.

7.2 Betingelser for sikker
opbevaring, herunder
eventuel uforenelighed

7.3 Særlige anvendelser

Anbefalinger :

:Specifikke løsninger til den
industrielle sektor

Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig.

:

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Brug egnede beskyttelsesbriller, som beskyttelse mod væskestænk.

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Hvor det er muligt, bør dette opnås ved hjælp af
lokal udsugning og god tilstrækkelig ventilation. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at
holde koncentrationerne af partikler og dampe fra opløsningsmidler under
grænseværdierne, bør der bæres egnet åndedrætsværn i henhold til gældende
lovgivning.

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør
konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

Anbefalede
målingsprocedurer

Arbejdstilsynets grænseværdier

Hvis dette produkt indeholder stoffer med grænseværdier for eksponering, kan det
være nødvendigt at foretage personlig og og biologisk overvågning samt
overvågning af atmosfæren på arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af
ventilationen og andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden af at
anvende åndedrætsværn.   Der henvises til Arbejdstilsynets vejledning om
arbejdshygiejniske målinger herunder DS/EN 689:1995 vedrørende metoder til
vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier
og målestrategi.

Ingen kendt grænseværdi.

:

Beskyttelse af øjne/ansigt :

Beskyttelse af hud

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol

:

Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter,
før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning.  De
rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet.  Vask
forurenet tøj, før det atter tages i brug.  Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruser
befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.

8.2 Eksponeringskontrol

Hygiejniske
foranstaltninger

:

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

8.1 Kontrolparametre

Udgivelsesdato/Revisionsdato : Side: 4/918-6-2012.
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Hvis ansatte udsættes for koncentrationer, der overskrider den tilladte grænseværdi,
skal de benytte egnede og certificerede åndedrætsværn.

Tørslibning, arbejde med skærebrænder og/eller svejsning i den tørre film vil danne
støv og/eller sundhedsskadelige dampe. Vådslibning bør anvendes hvor det er
muligt. Hvis eksponering ikke kan forhindres ved hjælp af punktudsugning, skal der
anvendes egnet åndedrætsværn.

Personale bør anvende anti-statisk arbejdstøj lavet af naturfibre eller af syntetiske
fibre som er resistente overfor høje temperaturer.

:

Anbefalingen af type eller typer af handsker, som skal anvendes ved håndtering af
produktet, er baseret på information fra følgende kilde:

Brugeren må sikre sig, at det endelige valg af handsketype, er den bedst egnede
udfra de pågældende anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette
produkt.

Ved vedvarende eller gentagende brug bør følgende type af handsker anvendes:

Anbefalet: nitrilgummi, neopren, butylgummi
Anbefales ikke: naturgummi (latex), polyvinylalkohol (PVA)

Beskyttende creme kan beskytte de udsatte hudområder, men bør ikke påføres
efter, at huden har været udsat for præparatet.

Handsker

Må ikke hældes i afløb eller vandløb.

Beskyttelse af hænder

Beskyttelse af
åndedrætsorganer

:

:

Foranstaltninger til
begrænsning af
eksponering af miljøet

:

Beskyttelse af krop :

Anden hudbeskyttelse Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges
baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af
en specialist før håndtering af dette produkt.

:

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

Ikke tilgængelig.

Fysisk tilstandsform

Smeltepunkt/frysepunkt

Begyndelseskogepunkt og
kogepunkts interval

Damptryk

Relativ massefylde

damp densitet

Opløselighed(er)

Væske.

Ikke tilgængelig.

1,29

Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig.

Opløses nemt i de følgende materialer: koldt vand.

Ikke tilgængelig.Lugt

pH

Ikke tilgængelig.Farve

Fordampningsgrad Ikke tilgængelig.

Selvantændelsestemperatur

Flammepunkt

Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig.

Viskositet Kinematisk: 12,4 cm2/s

Ikke tilgængelig.Lugtgrænse

Oktanol/vand
fordelingskoefficient

Øvre/nedre grænser for
antændelse eller eksplosion

Eksplosionsegenskaber

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ikke tilgængelig.Oxiderende egenskaber :

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

9.2 Andre oplysninger

Nedbrydningstemperatur : Ikke tilgængelig.

Ingen yderligere oplysninger.

Ikke relevant.
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PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

Undgå kontakt med følgende materialer for at undgå kraftige eksotermiske
reaktioner: oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer.

10.6 Farlige
nedbrydningsprodukter

10.4 Forhold, der skal
undgås

Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.

Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se punkt 7).10.2 Kemisk stabilitet :

:

:

10.5 Materialer, der skal
undgås

:

10.3 Risiko for farlige
reaktioner

:

10.1 Reaktivitet : Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller
dets indholdsstoffer.

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige
reaktioner.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut giftighed

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Carcinogenicitet

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Mutagenicitet

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Teratogenicitet

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Reproduktionstoksicitet

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Irritation/ætsning

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Overfølsomhed

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Der er ingen data tilgængelige om selve produktet. Præparatet er ikke klassificeret som farligt ifølge EU direktiv
1999/45/EC samt dets tilpasninger.

Udsættelse fra dampkoncentrationer fra opløsningsmidler over de tilladte grænseværdier kan medføre alvorlige
sundhedsskader, såsom irritation af slimhinderne og åndedrætsorganerne samt alvorlige skader på nyrerne, leveren
og centralnervesystemet. Forgiftningssymtomer omfatter hovedpine, svimmelhed, træthed, muskelsvækkelse, sløvhed
og i ekstreme tilfælde bevidstløshed.
Opløsningsmidler kan ved optagelse gennem huden forårsage de samme symptomer som nævnt ovenfor.
Gentagende eller vedvarende kontakt med præparatet kan medføre tab af hudens naturlige fedtlag, som kan medføre
en ikke-allergisk kontakteksem og hudabsorbtion. Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, kan det forårsage
irritation og reversible skader.

Andre oplysninger : Ikke tilgængelig.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Der er ingen data tilgængelige om selve produktet.
Må ikke hældes i afløb eller vandløb.

Produktet er ikke klassiceret miljøfarlig i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om klassificering,
mærkning m.v. af kemiske stoffer og produkter.

12.1 Toksicitet

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.
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PUNKT 12: Miljøoplysninger

Mobilitet Ikke tilgængelig.:

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for
jord/vand (KOC)

Ikke tilgængelig.:

12.6 Andre negative
virkninger

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PBT : Ikke relevant.

P: Ikke tilgængelig. B: Ikke tilgængelig. T: Ikke tilgængelig.

vPvB : Ikke relevant.

vP: Ikke tilgængelig. vB: Ikke tilgængelig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB vurdering

:

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Efter leverandørens bedste overbevisning regnes dette produkt ikke for farligt affald i
henhold til EU direktiv 91/689/EC.

Farligt Affald :

:Metoder for bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør
konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Emballage

Metoder for bortskaffelse :

Særlige forholdsregler :

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt.
Affaldsemballage bør genbruges.  Forbrænding eller deponering på losseplads bør
kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.  Tomme beholdere
eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet.  Undgå
spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og
kloakker.

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt.
Betydelige mængder af rester af affaldsproduktet bør ikke bortskaffes via kloakken,
men skal behandles i et passende anlæg til behandling af spildevand.
Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en
godkendt affaldsordning.  Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle
biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse
og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav.

Må ikke hældes i afløb eller vandløb.
Bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Not applicable.

Not applicable.

Not applicable.

Ikke reguleret. Not regulated.

ADR/RID IMDG

14.1 UN-nummer

14.2 UN proper
shipping name

14.3
Transportklassificering

14.4
Emballagegruppe

14.5 Miljøfarer

Klasse

Sekundær klasse - -
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14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Transport indenfor fabriksområdet: Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede
beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild
og uheld.

Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig.

Farenummer

14.6 Særlige
forsigtighedsregler
for brugeren

14.7 Bulktransport i henhold
til bilag II til MARPOL 73/78
og IBC-koden

: Ikke relevant.

Nødsituationsskemaer
(EmS)

Marine pollutant
(Forurener havet)

Marineforurenende
stoffer

No.

Not available.

Yderligere
oplysninger

Ikke tilgængelig. Not available.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og
miljø

Nationale regler

EU Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bilag XIV Fortegnelse over stoffer der kræver godkendelse.

Mal-kode (1993) 0-3:

Listen over uønskede
stoffer

: Ikke på listen

Produkt/ingrediens navn Listenavn Navn på liste Klassificering Bemærkninger

15.2
Kemikaliesikkerhedsvurdering

Produktet indeholder stoffer, som der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering
af.

Særligt problematiske stoffer

:

Ingen af de indgående stoffer er på listen.

PUNKT 16: Andre oplysninger
CEPE kode : 9

Komplet tekst af forkortede
H-sætninger

:Ikke relevant

Forkortelser og initialord : ATE = Vurdering af Akut Toksicitet
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og
blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
DNEL-værdi = Derived-No-Effect-Level
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning
PNEC-værdi = Predicted-No-Effect-Concentration
RRN = REACH Registreringsnummer

Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassificering Begrundelse

Ikke klassificeret

Fulde tekst af
klassificeringer [CLP/GHS]

:Ikke relevant

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Ikke klassificeret
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PUNKT 16: Andre oplysninger

Bemærkning til læseren

Udgivelsesdato/
Revisionsdato

Version: :

:

Ikke relevant.:Komplet tekst af forkortede
R-sætninger

Komplet tekst af
klassificeringer [DSD/DPD]

: Ikke relevant.

VIGTIGT Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende
lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende.
Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget
ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det
angivne formål.
Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatabladet
og det teknisk datablad, hvis disse er tilgængelige.
Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over
kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet.
Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne
eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet.
Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -
betingelser. De bør anmode om en kopi af disse dokumenter og gennemgå dem grundigt.
Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende
udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet
anvendes.
Varemærker nævnt i dette datablad tilhører AkzoNobel

3

18-6-2012.
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SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark

:

1.1 Produktidentifikator

1.3 Detaljer om leverandør af sikkerhedsdatablad

E-mail adresse på person
ansvarlig for dette SDS

: HSEDanmark@akzonobel.com

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.4 Nødtelefon

Telefonnummer : Giftlinien, Bispebjerg Hospital  
Tlf. +45 82121212 (Åbningstid: Døgnåbent)

TINOVA V TRÆGRUND

Akzo Nobel Deco A/S
(Nordsjö Farver)
Holmbladsgade 70,
2300 København S, Danmark
Tlf: +45 3269 8000
www.Nordsjo-guide.dk

Anvendelsesområde : Alkydemulsionsmaling til udendørs brug.

Produktregistreringsnummer : 1696039

Version: : 5

Risikosætninger R52/53- Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet.

:

Sikkerhedssætninger : S2- Opbevares utilgængeligt for børn.
S24/25- Undgå kontakt med huden og øjnene.
S29- Må ikke tømmes i kloakafløb.
S46- Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

R52/53Klassificering :

Produktet er klassificeret som farligt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og det's senere tilpasninger.

Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

Miljøfarer : Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger
i vandmiljøet.

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktdefinition : Blanding

Se den komplette tekst for R-sætninger eller H-faresætninger nævnt ovenfor i punkt 16.

Klassificering ifølge Direktiv 1999/45/EF [DPD]

2.2 Mærkningselementer
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PUNKT 2: Fareidentifikation

:Andre farer, som ikke
indebærer klassificering

Ikke tilgængelig.

Beholdere, som skal være
forsynet med børnesikre
lukninger

Ikke relevant.

Følbar advarselstrekant Ikke relevant.

:

:

Særlige krav til pakning/emballage

2.3 Andre farer

Stoffet opfylder kriterierne
for PBT i henhold til
Regulativ (EF) nr.
1907/2006, bilag XIII

: Ikke relevant.

P: Ikke tilgængelig. B: Ikke tilgængelig. T: Ikke tilgængelig.

Stoffet opfylder kriterierne
for vPvB i henhold til
Regulativ (EF) nr.
1907/2006, bilag XIII

: Ikke relevant.

vP: Ikke tilgængelig. vB: Ikke tilgængelig.

Supplementerende
mærkningselementer

: Indeholder 3-iod-2-propynylbutylcarbamat, Cobalt carboxylat. Kan udløse allergisk
reaktion.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

IdentifikatorerKemisk navn

Den komplette tekst for de ovenfor nævnte R-
sætninger vises i sektion 16.

%

Klassificering

2-amino-2-
methylpropanol

EF: 204-709-8
CAS: 124-68-5
Indeks: 603-070-00-6

0,25-
2,5

Xi; R36/38
R52/53

Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
Aquatic Chronic 3, H412

[1]

3-iod-2-
propynylbutylcarbamat

EF: 259-627-5
CAS: 55406-53-6
Indeks: Selfclassified

0,1-1 Xn; R20/22
Xi; R41, R37
R43
N; R50

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 4, H332
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400

[1]

ammoniak EF: 215-647-6
CAS: 1336-21-6
Indeks: 007-001-01-2

< 0,2 C; R34
N; R50

Acute Tox. 4, H302
Skin Corr. 1B, H314
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aquatic Acute 1, H400

[1]

Cobalt carboxylat CAS: 68409-81-4
Indeks: Selfclassified

0,1-
0,25

Xn; R22
Xi; R38
R43
N; R51/53

Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

[1]

2-octyl-2H-isothiazol-3-
on

EF: 247-761-7
CAS: 26530-20-1
Indeks: 613-112-00-5

<0,05 T; R23/24
Xn; R22
C; R34
R43
N; R50/53

Acute Tox. 4, H302
Acute Tox. 3, H311
Acute Tox. 3, H331
Skin Corr. 1B, H314
Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

[1]

Produktet indeholder ikke stoffer som er klassificeret sundheds- eller miljøfarlige, er PBT´er eller vPvB´er  eller som er
blevet tildelt en grænseværdi for arbejdspladsen, i en koncentration hvor de skal oplyses i denne sektion.

Type

Type

Stoffer som repræsenterer en sundhedsmæssig eller miljømæssig risiko i henhold til Direktivet om farlige
stoffer 67/548/EØF eller er tildelt en erhvervsmæssig eksponeringsgrænseværdi eller er PBT´er eller vPvB´er.

67/548/EØF Forordning (EF) nr.
1272/2008 [CLP]
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PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Grænseværdier er nævnt under afsnit 8, hvis de er tilgængelige.

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare
[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi
[3] Stoffet opfylder kriterierne for PBT i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII
[4] Stoffet opfylder kriterierne for vPvB i henhold til Regulativ (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Hold
personen varm og i ro. Fremkald ikke opkastning.

Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rindende vand i
mindst 15 minutter mens øjenlågene holdes åbne. Søg straks lægehjælp.

Forurenet tøj og sko tages af. Vask huden grundigt med vand og sæbe eller anvend
velegnet hudrensemiddel. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.

Bring personen ud i frisk luft. Hold personen varm og i ro. Hvis der ingen
vejrtrækning er, hvis vejrtrækningen er uregelmæssig eller hvis åndedrættet ophører,
så sørg for kunstigt åndedræt eller ilt fra uddannet personale.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Generelt I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer skal der søges lægehjælp. Giv aldrig
en bevidstløs person noget gennem munden. Ved bevidstløshed, anbring den
tilskadekomne i aflåst sideleje, og søg lægehjælp.

:

Se toksikologiske oplysninger (punkt 11)

Der er ingen data tilgængelige om selve produktet. Produktet er blevet vurderet i henhold til den konventionelle
metode anført i direktivet om farlige præparater 1999/45/EF, og er efterfølgende blevet klassificeret for toksikologiske
risici. Se afsnit 2 og 3 for nærmere oplysninger.

Udsættelse fra dampkoncentrationer fra opløsningsmidler over de tilladte grænseværdier kan medføre alvorlige
sundhedsskader, såsom irritation af slimhinderne og åndedrætsorganerne samt alvorlige skader på nyrerne, leveren
og centralnervesystemet. Forgiftningssymtomer omfatter hovedpine, svimmelhed, træthed, muskelsvækkelse, sløvhed
og i ekstreme tilfælde bevidstløshed.
Opløsningsmidler kan ved optagelse gennem huden forårsage de samme symptomer som nævnt ovenfor.
Gentagende eller vedvarende kontakt med præparatet kan medføre tab af hudens naturlige fedtlag, som kan medføre
en ikke-allergisk kontakteksem og hudabsorbtion.
Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, kan det forårsage irritation og reversible skader.
Dette omfatter kendte, forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt også kroniske effekter af komponenter efter kort
eller længere tids eksponering gennem mund eller hud, ved inhalation samt øjenkontakt.

Indeholder 3-iod-2-propynylbutylcarbamat, Cobalt carboxylat. Kan udløse allergisk reaktion.

Hudkontakt

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Anmærkninger til lægen. Ved indånding af nedbrydningsprodukter ved brand kan symptomerne være
forsinkede.  Den tilskadekomne skal muligvis holdes under lægeopsyn i 48 timer.

Indtagelse

Indånding

Øjenkontakt

:

:

:

:

:

Særlige behandlinger

Beskyttelse af
førstehjælpere

: Der må ikke iværksættes handling, der medfører personlig risiko, eller uden
passende uddannelse.  Det kan være farligt for den person, der giver hjælp, at yde
mund-til-mund genoplivning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er påkrævet

Ingen specifik behandling.:

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

Anbefalet: Alkohol-resistent skum, kulsyre, pulvere, vandtåge.

Brug ikke vandstråle.

Risici ved stof eller
blanding

5.1 Slukningsmidler

:

Egnede slukningsmidler :

Uegnede slukningsmidler :

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en
sundhedsfare.
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PUNKT 5: Brandbekæmpelse
Farlige
nedbrydningsprodukter
ved opvarmning

Særlige personlige
værnemidler, som skal
bæres af brandmandskabet

:

:

5.3 Anvisninger til brandmandskab

Specielle
beskyttelsesforanstaltninger
for brandmandskab

: Lukkede beholdere, der udsættes for ild, afkøles med vand. Før ikke afledning fra
brand til afløb og vandrør.

Passende åndedrætsværn kan være nødvendigt.

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer: kulmonoxid, kuldioxid,
røg, nitrogenoxider.

Fjern om muligt antændelseskilder og ventiler området. Undgå indånding af dampe
eller spraytåger. Læs også beskyttelseforanstaltninger, der er anført i sektion 7 og 8.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Spild begrænses og opsamles med ikke-brændbart absorberende materiale, f.eks.
sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i
overensstemmelse med gældende regler (se punkt 13). Rengør helst med
rengøringsmidler, undgå brug af opløsningsmidler.

Må ikke hældes i afløb eller vandløb. Hvis produktet forurener søer, vandløb eller
kloakker, skal de behørige myndigheder underrettes i henhold til gældende regler.

6.2
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

6.3 Metoder og udstyr til
inddæmning og oprensning

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-indsatspersonel :

For indsatspersonel :

6.4 Henvisning til andre
punkter

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.
Se punkt 8 for oplysninger om egnet, personligt beskyttelsesudstyr.
Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være
opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om egnede og uegnede materialer.   Se
også punkt 8.2 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.

:

:

På grund af indholdet af organiske opløsningsmidler i præparatet:

:

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

På grund af indholdet af organiske opløsningsmidler i præparatet:

Undgå dannelsen af brændbare eller eksplosive koncentrationer af dampe i luften og
undgå koncentrationer af dampe, der overstiger Arbejdstilsynets grænseværdier.
Derudover, må produktet kun anvendes på steder uden åben ild eller andre
antændelseskilder. Elektriske installationer skal beskyttes i henhold til
Stærkstrømsreglementets bestemmelser.
Holdes borte fra varme, gnister og ild. Brug ikke gnistdannende værktøj.
Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå at indånde støv, partikler og spray eller
spøjtetåger, der dannes ved anvendelsen af dette præparat. Undgå at indånde
slibestøv.
Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i områder, hvor dette produkt
håndteres, oplagres og forarbejdes.
Brug egnede personlige værnemidler (se sektion 8).
Brug aldrig tryk ved tømning. Beholderen er ikke en trykbeholder.
Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.
Følg reglerne i arbejdsmiljøloven.
Oplysninger om beskyttelse mod brand og eksplosion
Dampe er tungere end luft, og kan spredes langs gulvet. Dampe kan danne
eksplosive blandinger med luft.

Når medarbejdere – uanset om der sprøjtemales – skal arbejde inde i et sprøjterum,
anses ventilation ikke altid for at være tilstrækkeligt til at kontrollere partikelformet
materiale og opløsningsmiddeldampe. Under sådanne omstændigheder skal der
under sprøjteprocessen bæres trykluftsmaske, indtil koncentrationen af

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør
konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.1 Forholdsregler for sikker
håndtering

:
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PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
partikelformet materiale og opløsningsmiddeldampe er faldet til under
tærskelværdierne.

Opbevares i henhold til lokale regler.
Bemærkninger om fælles opbevaring
Holdes væk fra: oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer.
Yderligere oplysninger om opbevaringsforhold
Følg forholdsreglerne på etiketten. Opbevar på tørt, køligt og godt ventileret sted.
Holdes borte fra varme og direkte sollys.
På grund af indholdet af organiske opløsningsmidler i præparatet:
Emballagen skal holdes tæt lukket.
Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Undgå, at uvedkommende får
adgang. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at
forebygge lækage.

7.2 Betingelser for sikker
opbevaring, herunder
eventuel uforenelighed

7.3 Særlige anvendelser

Anbefalinger :

:Specifikke løsninger til den
industrielle sektor

Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig.

:

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Brug egnede beskyttelsesbriller, som beskyttelse mod væskestænk.

:

Anbefalingen af type eller typer af handsker, som skal anvendes ved håndtering af
produktet, er baseret på information fra følgende kilde:

Ved vedvarende eller gentagende brug bør følgende type af handsker anvendes:

Anbefalet: nitrilgummi, neopren, butylgummi
Anbefales ikke: naturgummi (latex), polyvinylalkohol (PVA)

Beskyttende creme kan beskytte de udsatte hudområder, men bør ikke påføres
efter, at huden har været udsat for præparatet.

Handsker

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Hvor det er muligt, bør dette opnås ved hjælp af
lokal udsugning og god tilstrækkelig ventilation. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt til at
holde koncentrationerne af partikler og dampe fra opløsningsmidler under
grænseværdierne, bør der bæres egnet åndedrætsværn i henhold til gældende
lovgivning.

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør
konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

Anbefalede
målingsprocedurer

Arbejdstilsynets grænseværdier

Hvis dette produkt indeholder stoffer med grænseværdier for eksponering, kan det
være nødvendigt at foretage personlig og og biologisk overvågning samt
overvågning af atmosfæren på arbejdspladsen for at kontrollere effektiviteten af
ventilationen og andre kontrolforanstaltninger og/eller nødvendigheden af at
anvende åndedrætsværn.   Der henvises til Arbejdstilsynets vejledning om
arbejdshygiejniske målinger herunder DS/EN 689:1995 vedrørende metoder til
vurdering af eksponering ved inhalation af kemiske stoffer i forhold til grænseværdier
og målestrategi.

Ingen kendt grænseværdi.

:

Beskyttelse af hænder

Beskyttelse af øjne/ansigt :

Beskyttelse af hud

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol

:

Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter,
før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning.  De
rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet.  Vask
forurenet tøj, før det atter tages i brug.  Sørg for, at øjenvaskestationer og nødbruser
befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.

8.2 Eksponeringskontrol

Hygiejniske
foranstaltninger

:

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

:

8.1 Kontrolparametre
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PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Hvis ansatte udsættes for koncentrationer, der overskrider den tilladte grænseværdi,
skal de benytte egnede og certificerede åndedrætsværn.

Tørslibning, arbejde med skærebrænder og/eller svejsning i den tørre film vil danne
støv og/eller sundhedsskadelige dampe. Vådslibning bør anvendes hvor det er
muligt. Hvis eksponering ikke kan forhindres ved hjælp af punktudsugning, skal der
anvendes egnet åndedrætsværn.

Personale bør anvende anti-statisk arbejdstøj lavet af naturfibre eller af syntetiske
fibre som er resistente overfor høje temperaturer.

Brugeren må sikre sig, at det endelige valg af handsketype, er den bedst egnede
udfra de pågældende anvendelsesforhold samt risikovurdering for brugen af dette
produkt.

Må ikke hældes i afløb eller vandløb.

Beskyttelse af
åndedrætsorganer

:

:

Foranstaltninger til
begrænsning af
eksponering af miljøet

:

Beskyttelse af krop :

Anden hudbeskyttelse Passende fodtøj og alle yderligere hudbeskyttelsesforanstaltninger bør vælges
baseret på opgaven, som skal udføres og de involverede risici, og bør godkendes af
en specialist før håndtering af dette produkt.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

Ikke tilgængelig.

Fysisk tilstandsform

Smeltepunkt/frysepunkt

Begyndelseskogepunkt og
kogepunkts interval

Damptryk

Relativ massefylde

damp densitet

Opløselighed(er)

Væske.

Ikke tilgængelig.

1,164

Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig.

Opløses nemt i de følgende materialer: koldt vand.

Ikke tilgængelig.Lugt

pH

Ikke tilgængelig.Farve

Fordampningsgrad Ikke tilgængelig.

Selvantændelsestemperatur

Flammepunkt

Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig.

Viskositet Kinematisk: 21,74 cm2/s

Ikke tilgængelig.Lugtgrænse

Oktanol/vand
fordelingskoefficient

Øvre/nedre grænser for
antændelse eller eksplosion

Eksplosionsegenskaber

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Ikke tilgængelig.Oxiderende egenskaber :

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

9.2 Andre oplysninger

Nedbrydningstemperatur : Ikke tilgængelig.

Ingen yderligere oplysninger.

Ikke relevant.
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PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

Undgå kontakt med følgende materialer for at undgå kraftige eksotermiske
reaktioner: oxidationsmidler, stærke baser, stærke syrer.

10.6 Farlige
nedbrydningsprodukter

10.4 Forhold, der skal
undgås

Ved udsættelse for høje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.

Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se punkt 7).10.2 Kemisk stabilitet :

:

:

10.5 Materialer, der skal
undgås

:

10.3 Risiko for farlige
reaktioner

:

10.1 Reaktivitet : Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller
dets indholdsstoffer.

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige
reaktioner.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut giftighed

2-amino-2-methylpropanol LD50 Oral Rotte 2900 mg/kg -
3-iod-2-
propynylbutylcarbamat

LD50 Oral Rotte 1470 mg/kg -

ammoniak LD50 Oral Rotte 350 mg/kg -
2-octyl-2H-isothiazol-3-on LD50 Dermal Kanin 690 mg/kg -

LD50 Oral Rotte 550 mg/kg -

Produkt/ingrediens navn Resultat Arter Dosis Eksponering

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Carcinogenicitet

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Mutagenicitet

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Reproduktionstoksicitet

Irritation/ætsning

ammoniak Øjne - Irriterer kraftigt Kanin - - -
2-octyl-2H-isothiazol-3-on Øjne - Irriterer kraftigt Kanin - - -

Produkt/ingrediens navn Resultat Score Eksponering Observation

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Overfølsomhed

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Arter

Der er ingen data tilgængelige om selve produktet. Produktet er blevet vurderet i henhold til den konventionelle
metode anført i direktivet om farlige præparater 1999/45/EF, og er efterfølgende blevet klassificeret for toksikologiske
risici. Se afsnit 2 og 3 for nærmere oplysninger.

Udsættelse fra dampkoncentrationer fra opløsningsmidler over de tilladte grænseværdier kan medføre alvorlige
sundhedsskader, såsom irritation af slimhinderne og åndedrætsorganerne samt alvorlige skader på nyrerne, leveren
og centralnervesystemet. Forgiftningssymtomer omfatter hovedpine, svimmelhed, træthed, muskelsvækkelse, sløvhed
og i ekstreme tilfælde bevidstløshed.
Opløsningsmidler kan ved optagelse gennem huden forårsage de samme symptomer som nævnt ovenfor.
Gentagende eller vedvarende kontakt med præparatet kan medføre tab af hudens naturlige fedtlag, som kan medføre
en ikke-allergisk kontakteksem og hudabsorbtion.
Hvis produktet kommer i kontakt med øjnene, kan det forårsage irritation og reversible skader.
Dette omfatter kendte, forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt også kroniske effekter af komponenter efter kort
eller længere tids eksponering gennem mund eller hud, ved inhalation samt øjenkontakt.

Indeholder 3-iod-2-propynylbutylcarbamat, Cobalt carboxylat. Kan udløse allergisk reaktion.
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Teratogenicitet

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

Andre oplysninger : Ikke tilgængelig.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Der er ingen data tilgængelige om selve produktet.
Må ikke hældes i afløb eller vandløb.

Produktet er klassificeret miljøfarlig i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om klassifisering, mærking
m.v. af kemiske stoffer og produkter. Se punkt 2 og 3 for yderlig information.

12.1 Toksicitet

Produkt/ingrediens navn

Mobilitet Ikke tilgængelig.:

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

3-iod-2-
propynylbutylcarbamat

Akut EC50 0,16 mg/l Dafnie 48 timer

Akut IC50 0,053 mg/l Alger - Scenedesmus
subspicatus

72 timer

Akut LC50 2920 til 3520 ppb Havvand Krebsdyr - Neomysis mercedis -
Adult

48 timer

Akut LC50 40 til 55 ppb Ferskvand Dafnie - Daphnia magna 48 timer
Akut LC50 0,072 mg/l Fisk - Oncorhynchus Mykiss 96 timer
Kronisk NOEC <1000 ppb Havvand Krebsdyr - Neomysis mercedis -

Juvenile (Fledgling, Hatchling,
Weanling) - 10 måneder

48 timer

Kronisk NOEC <10 ppb Ferskvand Dafnie - Daphnia magna 48 timer
Kronisk NOEC <70 ppb Havvand Fisk - Oncorhynchus kisutch -

Juvenile (Fledgling, Hatchling,
Weanling) - 10 måneder

96 timer

ammoniak Akut LC50 15000 ug/L Ferskvand Fisk - Gambusia affinis - Adult 96 timer
2-octyl-2H-isothiazol-3-on Akut EC50 0,1 mg/L Dafnie - Daphnia magna 48 timer

Akut IC50 0,084 mg/l Alger - Selenastrum
capricornotum

72 timer

Akut LC50 0,18 mg/L Fisk - Lepomis macrochirus 96 timer
Akut LC50 0,03 mg/L Fisk - Ochorhyncus mykiss 96 timer
Akut LC50 0,05 mg/L Fisk - Salmo gairdneri 96 timer

ArterResultat Eksponering

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Konklusion/Sammendrag : Ikke tilgængelig.

12.4 Mobilitet i jord

Fordelingskoefficient for
jord/vand (KOC)

Ikke tilgængelig.:

12.6 Andre negative
virkninger

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PBT : Ikke relevant.

P: Ikke tilgængelig. B: Ikke tilgængelig. T: Ikke tilgængelig.

vPvB : Ikke relevant.

vP: Ikke tilgængelig. vB: Ikke tilgængelig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB vurdering

:
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PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Klassificeringen af produktet opfylder kriterierne for farligt affald.Farligt Affald :

:Metoder for bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør
konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Emballage

Metoder for bortskaffelse :

Særlige forholdsregler :

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt.
Affaldsemballage bør genbruges.  Forbrænding eller deponering på losseplads bør
kun overvejes, hvis genvinding ikke er muligt.

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.  Der skal udvises
omhu ved håndtering af tomme beholdere, som ikke er blevet rengjorte eller skyllede
af.  Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra
produktet.  Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord,
vandveje, afløb og kloakker.

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt.
Betydelige mængder af rester af affaldsproduktet bør ikke bortskaffes via kloakken,
men skal behandles i et passende anlæg til behandling af spildevand.
Overskudsprodukter og produkter der ikke kan genbruges bortskaffes via en
godkendt affaldsordning.  Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle
biprodukter bør til enhver tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse
og bortskaffelse af affald og alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav.

Må ikke hældes i afløb eller vandløb.
Bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders anvisninger.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Transport indenfor fabriksområdet: Transporter altid i lukkede, opretstående og sikrede
beholdere. Personer, der transporterer produktet skal have kendskab til forholdsregler ved spild
og uheld.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Not applicable.

Not applicable.

Not applicable.

Ikke reguleret. Not regulated.

Ikke tilgængelig.

Ikke tilgængelig.

ADR/RID IMDG

14.1 UN-nummer

14.2 UN proper
shipping name

14.3
Transportklassificering

14.4
Emballagegruppe

Farenummer

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige
forsigtighedsregler
for brugeren

14.7 Bulktransport i henhold
til bilag II til MARPOL 73/78
og IBC-koden

: Ikke relevant.

Nødsituationsskemaer
(EmS)

Klasse

Sekundær klasse - -

Marine pollutant
(Forurener havet)

Marineforurenende
stoffer

No.

Not available.
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14. TRANSPORTOPLYSNINGER
Yderligere
oplysninger

Ikke tilgængelig. Not available.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og
miljø

Nationale regler

EU Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH)

Bilag XIV Fortegnelse over stoffer der kræver godkendelse.

Produkt/ingrediens navn Listenavn Navn på liste Klassificering Bemærkninger

Cobalt carboxylat Listen over
kræftfremkaldende
stoffer

cobaltforbindelser Optaget på liste -

Mal-kode (1993) 0-3:

Danmark – Kræftrisiko : Arbejdstilsynets Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen
ved arbejde med stoffer og materialer.

Anvendelsesbegrænsninger Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør
Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.

:

Listen over uønskede
stoffer

: Ikke på listen

Kræftfremkaldende affald : Affaldsbeholdere, skal mærkes med: Indeholder et stof eller stoffer, der er omfattet
af dansk arbejdsmiljøregulering med hensyn til kræftrisiko.

Produkt/ingrediens navn Listenavn Navn på liste Klassificering Bemærkninger

15.2
Kemikaliesikkerhedsvurdering

Produktet indeholder stoffer, som der fortsat kræves en kemisk sikkerhedsvurdering
af.

Særligt problematiske stoffer

:

Ingen af de indgående stoffer er på listen.

PUNKT 16: Andre oplysninger
CEPE kode : 2

Komplet tekst af forkortede
H-sætninger

:

Forkortelser og initialord : ATE = Vurdering af Akut Toksicitet
CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og
blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
DNEL-værdi = Derived-No-Effect-Level
EUH sætning = CLP-specificeret faresætning
PNEC-værdi = Predicted-No-Effect-Concentration
RRN = REACH Registreringsnummer

Procedure brugt til at opnå klassificeringen i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassificering Begrundelse

Aquatic Chronic 3, H412 Kalkulationsmetode

H302 Farlig ved indtagelse.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H331 Giftig ved indånding.

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
Aquatic Chronic 3, H412
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PUNKT 16: Andre oplysninger

Bemærkning til læseren

Udgivelsesdato/
Revisionsdato

Version: :

:

R23/24- Giftig ved indånding og ved hudkontakt.
R22- Farlig ved indtagelse.
R20/22- Farlig ved indånding og ved indtagelse.
R34- Ætsningsfare.
R41- Risiko for alvorlig øjenskade.
R37- Irriterer åndedrætsorganerne.
R38- Irriterer huden.
R36/38- Irriterer øjnene og huden.
R43- Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R50- Meget giftig for organismer, der lever i vand.
R50/53- Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R51/53- Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R52/53- Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede
langtidsvirkninger i vandmiljøet.

:Komplet tekst af forkortede
R-sætninger

Komplet tekst af
klassificeringer [DSD/DPD]

: T - Giftig
C - Ætsende
Xn - Sundhedsskadelig
Xi - Lokalirriterende
N - Miljøfarlig

Fulde tekst af
klassificeringer [CLP/GHS]

:

H332 Farlig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Acute Tox. 3, H311 AKUT TOKSICITET: HUD - Kategori 3
Acute Tox. 3, H331 AKUT TOKSICITET: INDÅNDING - Kategori 3
Acute Tox. 4, H302 AKUT TOKSICITET: ORAL - Kategori 4
Acute Tox. 4, H332 AKUT TOKSICITET: INDÅNDING - Kategori 4
Aquatic Acute 1, H400 AKUT FARE FOR VANDMILJØET - Kategori 1
Aquatic Chronic 1, H410 KRONISK FARE FOR VANDMILJØET - Kategori 1
Aquatic Chronic 2, H411 KRONISK FARE FOR VANDMILJØET - Kategori 2
Aquatic Chronic 3, H412 KRONISK FARE FOR VANDMILJØET - Kategori 3
Eye Dam. 1, H318 ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori

1
Eye Irrit. 2, H319 ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION - Kategori

2
Skin Corr. 1B, H314 HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 1B
Skin Irrit. 2, H315 HUDÆTSNING/HUDIRRITATION - Kategori 2
Skin Sens. 1, H317 HUDSENSIBILISERING - Kategori 1
STOT SE 3, H335 SPECIFIK MÅLORGANTOKSICITET - ENKELT

EKSPONERING [Luftvejsirritation]  - Kategori 3

H302 Farlig ved indtagelse.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H331 Giftig ved indånding.
H332 Farlig ved indånding.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

5

18-6-2012.
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PUNKT 16: Andre oplysninger
VIGTIGT Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende
lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende.
Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget
ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det
angivne formål.
Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatabladet
og det teknisk datablad, hvis disse er tilgængelige.
Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over
kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet.
Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne
eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet.
Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -
betingelser. De bør anmode om en kopi af disse dokumenter og gennemgå dem grundigt.
Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende
udvikling. Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet
anvendes.
Varemærker nævnt i dette datablad tilhører AkzoNobel
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