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SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 

	  
1.1. Produktidentifikator 

Non Stick 

1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes 
	  

Bruk som blir frarådd 

Bare for yrkesmessige brukere/ fagfolk. 

1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet 

 Hager & Werken GmbH & Co.KG. 
Ackerstrasse 1, D-47269 Duisburg, Germany 
Telephone: +49 203 – 99 269-0, Telefax: +49 203 – 299283 
E-mail: info@hagerwerken.de - Website: www.hagerwerken.de 

	  
SEKSJON 2: Fareidentifikasjon 

	  
2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen 

	  

Forordning (EF) nr. 1272/2008 
Farekategorier: 
Aerosoler: Aerosol 1 
Giftvirkning på bestemte organer - enkelteksponering: STOT SE 3 
Farlig for vannmiljøet: Aquatic Chronic 2 
Fareutsagn: 
Ekstremt brennbar aerosol. 
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. 
Kan føre til døsighet og svimmelhet. 
Giftig for vannliv med langtidsvirkninger. 

2.2. Merkelementer 
	  

Forordning (EF) nr. 1272/2008 

Risikobestemmende  komponent(er) for etikettering 
Hydrokarboner, C6, isoalkane, <5% n-hexane 

Signalord:  Fare 
	  

Piktogrammer:                 
Fareutsagn 

H222  Ekstremt brennbar aerosol. 
H229  Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. 
H336  Kan føre til døsighet og svimmelhet. 
H411  Giftig for vannliv med langtidsvirkninger. 

	  

Forsiktighetsutsagn 
P102  Oppbevares utilgjengelig for barn. 
P501  Avhent innholdet/beholder ved Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til 

godkjent avfallsbehandlingsanlegg.. 
P410+P412  Vern mot sollys. Ikke utsett for temperaturer som overstiger 50 grader C/122 grader F. 
P271  Brukes kun utendørs eller på et godt ventilert område. 
P251  Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.  
P210  Holdes vekk fra varme. Røyking forbudt. 

	  

SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 
	  

3.2. Blandinger 
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Farlige komponenter 

	  

CAS-nr. Stoffnavn Innhold 

	   EF-nr. Index-nr. REACH-nr. 	  
	   Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] 	  
64742-49-0 Naphtha (petroleum), hydrotreated light; Low boiling point hydrogen treated naphtha 25-50 % 

	   265-151-9 	   01-2119484651-34 	  
	   Flam. Liq. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H336 H304 H411 	  
106-97-8 butan 25-50 % 

	   203-448-7 601-004-00-0 	   	  
	   Flam. Gas 1; H220 	  
74-98-6 propan 10-25 % 

	   200-827-9 601-003-00-5 	   	  
	   Flam. Gas 1; H220 	  
Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16. 

	  
SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak 

	  
4.1. Beskrivelse av førsthjelpstiltak 

	  
Ved innånding 

Sørg for frisk luft. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig , vis etiketten om 
mulig. 

Ved hudkontakt 
Får man stoff på huden, vask straks med: Vann. Bytt dynket bekledning. 

	  

Ved øyekontakt 
Vask straks forsiktig og grundig med øyendusj eller med vann. 

	  

Ved svelging 
Ved inntak må man straks drikke: Vann. 

4.2. Viktigste akutte symptomer/virkninger 

Ingen data tilgjengelige 

4.3. Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet  og spesiell nødvendig behandling 
Ingen data tilgjengelige 

	  
SEKSJON 5: Brannslokkingstiltak 

	  
5.1. Slukkemidler 

	  
Egnede slokkingsmidler 

Kulldioksyd (CO2). Skum. Slokningspulver. 

Uegnet slokkingsmidler 
Vann. Skum. Vann med tensidtilsetning. Vann. 

5.2. Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen 

Brennbart. Damp kan sammen med luft danne en eksplosiv blanding. Oppheting fører til trykkøkning og fare 
for brudd. 

5.3. Forsiktighetsregler  for brannmenn 
Ventilasjonsuavhengig åndedrettsapparat og kjemikaliebestandig vernedress må brukes. 

Ytterligere råd 
Til beskyttelse av personer og til kjøling av beholdere i fareområde må vannsprøytestråle innsettes . Slå ned 
gasser/damper/tåke med vann i spredt stråle. Kontaminert slukningsvann må samles adskilt. Må ikke komme i 
kloakksystemet eller i vassdrag. 



Sikkerhetsdatablad 

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 

Revisjons-nr.: 1,03 NO Revisjonsdato: 28.07.2015 

	  

	  

	  
Non-Stick 

	  

Trykkingsdato: 20.11.2015  Side 3 av 7 
	  

	  
SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 

	  
6.1. Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer 

Fjern tenningskilder. Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Ventilasjonsuavhengig åndedrettsapparat og 
kjemikaliebestandig vernedress må brukes. 

6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 
Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Eksplosjonsfare. 

6.3. Metoder og materialer for forurensning og opprensing 

Luft det impliserte området. 
	  

SEKSJON 7: Håndtering og lagring 
	  

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 
	  

Sikkert håndteringsråd 
Ved åpen omgang/håndtering må man bruke anretning med lokalt avsug. Unngå innånding av 
gass/røyk/damp/sprøytetåke. 

Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse 
Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. 

Ytterligere råd 

Ingen data tilgjengelige 

7.2. Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet 
	  

Krav til lagringsområder  og containere 

Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevares kjølig og på et godt ventilert sted. Holdes vekk fra 
antennelseskilder - Røyking forbudt. 

Tekniske forhåndsregler/lageringsbetingelser 
Ikke lagre sammen med: Material, rik på surstoff, oksiderende. 

Ytterligere informasjon om lagringsforhold 
Ingen data tilgjengelige 

	  
SEKSJON 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 

	  
8.1. Kontrollparametere 

	  

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 
	  

CAS-nr. Stoffnavn ppm mg/m³ fiber/cm³ 	   	  

106-97-8 
	  
74-98-6 

Butan 
	  
Propan 

250 
	  

500 

600 
	  

900 

	   Gjennomsnittsv. 

Gjennomsnittsv. 

	  

Ytterligere råd til kontrollparametere 

Ingen data tilgjengelige 

8.2. Eksponeringskontroll 
	  

 
Egnede tekniske styringskontrollmekanismer 

Ved åpen omgang/håndtering må man bruke anretning med lokalt avsug. Unngå innånding av 
gass/røyk/damp/sprøytetåke. 
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Beskyttelse og hygienetiltak 

Ta av tilsølte eller kontaminerte klær umiddelbart . Forebyggende hudbeskyttelse med hudbeskyttelsessalve. 
Vask hender og ansikt etter at arbeidet er slutt . Det må ikke spises eller drikkes under bruk. 

Øye-/ansiktsbeskyttelse 

Tettsittende vernebriller. 

Håndvern 

DIN EN 374 Kontrollerte beskyttelseshansker må brukes: Butylkautsjuk. Det anbefales å avklare 
kjemikalieholdbarheten til de ovenfor nevnte beskyttelseshansker for spesiell bruk med hanskeprodusenten. 

Hudvern 

vernedrakt: 
Åndedrettsvern 

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. 
	  

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 
	  

9.1. Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 

Tilstandsform: 
Farge: 
Lukt: 

	  
	  

Tilstandsendringer 

Startkokepunkt og kokeområde: 

Flammepunkt: 

Nedre eksplosjonsgrenser: 

Øvre eksplosjonsgrenser: 

Autooksidasjonstemperatur: 

Damptrykk: 
(ved 20 °C) 

Damptrykk: 
(ved 50 °C) 

Tetthet: 
	  

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet 

Aerosol 
farveløs 
karakteristisk 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

-0,5 °C 
	  

< 0 °C 
	  

1,2 vol. % 

9,4 vol. % 
	  

300 °C 

2100 hPa 
	  

4900 hPa 
	  

	  
0,725 g/cm³ 

	  
	  
	  
	  
Testnorm 

	  
10.1. Reaktivitet 

Ingen data tilgjengelige 

10.2. Kjemisk stabilitet 

Ingen data tilgjengelige 

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner 

Ingen data tilgjengelige 
	  

10.4. Forhold som skal unngås 

Må ikke utsettes for varme. Antennelsesfare. 

10.5. Ukompatible materialer 

Ingen data tilgjengelige 

10.6. Farlige spaltningsprodukter 

Ingen data tilgjengelige 
	  

SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger 
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11.1. Informasjon angående toksikologiske virkninger 
	  

Akutt forgiftning 
Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt. 

	  

CAS-nr. Stoffnavn 

	   Utsettelsesruter Metode  Dose Arter Kilde 

106-97-8 butan 

	   som kan innhaleres (4 h) gass LC50  273000 ppm Rotte GESTIS 
	  

Irritasjon- og etsevirkning 
Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt. 
Dampene kan føre til at man føler seg søvnig eller omtåket. Ved hudkontakt: Irriterende. 

Følsomme påvirkning 
Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt. 

Spesifisk målorgan-toksisitet  (engangs eksponering) 

Kan føre til døsighet og svimmelhet. (Naphtha (petroleum), hydrotreated light; Low boiling point hydrogen 
treated naphtha) 

Virkning etter gjentatt eller lengere tids eksponering 
Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt. 

Kreftfremkallende,  mutasjonsfremkallende eller giftige påvirkninger for forplantning 
Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt. 

Innåndingsfare 
Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt. 

Ytterligere opplysninger om prøver 
Plasseringen ble foretatt etter tilberedelsesretningslinjens beregningsmetode (1999/45/EF). 

	  
SEKSJON 12: Økologiske opplysninger 

	  
12.1. Giftighet 

Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede langstidsvirkninger i vannmiljøet. 

12.3. Bioakkumulasjonspotensial 
	  

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann 
	  

CAS-nr. Stoffnavn Log Pow 

106-97-8 butan 2,89 

74-98-6 propan 2,36 
	  

Andre opplysninger 

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Plasseringen ble foretatt etter tilberedelsesretningslinjens 
beregningsmetode (1999/45/EF). 

	  

SEKSJON 13: Instrukser om disponering 
	  

13.1. Metoder for behandling av avfall 
	  

Avfallsbehandling 

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter. 

Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter 

160504  Avfall som ikke er spesifisert andre steder i listen ; Gass i trykkbeholdere og kasserte kjemikalier; 
Gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer 
Innordnet som farlig avfall. 

Europeisk avfallskatalog - Forurenset emballasje 
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150104 
	  
Emballasjeavfall, absorbenter, tørkekluter, filtreringsmaterialer og vernetøy som ikke er spesifisert 
andre steder; Emballasje (herunder separat innsamlet kommunalt emballasjeavfall); Emballasje av 
metall 

Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel 

Ikke kontaminerte og resttomte emballasjer kan bli tilført en gjenutnytting. Kontaminerte emballasjer skal 
behandles etter materialets forskrifter. 

	  

SEKSJON 14: Transportopplysninger 
	  

Land transport (ADR/RID) 

14.1. UN-nr.:  UN1950 

14.2. Forsendelsesnavn: 

14.3. Fraktfareklasse: 

AEROSOLBEHOLDERE 

2 

Etiketter:  2.1 

 
Klassifisering-kode:  5F 
Spesielle bestemmelser:  190 327 625 
Begrenset mengde (LQ):  1 L 
Transportkategori:  2 
Tunnelbegrensingskode:  D 

Andre relevante opplysninger (Land transport) 
E0 

	  

Skipstransport innenlands (ADN) 

14.1. UN-nr.:  UN1950 

14.2. Forsendelsesnavn:  AEROSOLBEHOLDERE 

14.3. Fraktfareklasse:  2 

Etiketter:  2.1 

 
Klassifisering-kode: 
Spesielle bestemmelser: 

5F 
190 327 344 625 

Begrenset mengde (LQ):  1 L 

Andre relevante opplysninger (Skipstransport  innenlands) 

E0 

Sjøtransport (IMDG) 

14.1. UN-nr.:  UN1950 

14.2. Forsendelsesnavn: AEROSOLS 

14.3. Fraktfareklasse:  2 

14.4. Emballasjegruppe:  - 

Etiketter:  2, see SP63 
	  
	  
	  
	  

Spesielle bestemmelser: 63, 190, 277, 327, 344, 959 
Begrenset mengde (LQ):  See SP277 
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EmS:  F-D, S-U 
	  

Andre relevante opplysninger (Sjøtransport) 
E0 

Lufttransport (ICAO) 

14.1. UN-nr.:  UN1950 

14.2. Forsendelsesnavn: 

14.3. Fraktfareklasse: 

AEROSOLS, flammable 

2.1 

Etiketter:  2.1 

 
Spesielle bestemmelser:  A145 A167 
Begrenset mengde (LQ) Passenger:  30 kg G 
IATA-Emballeringsinstruksjon - Passenger: 
IATA-Maksimalt kvantum - Passenger: 
IATA-Emballeringsinstruksjon - Cargo: 
IATA-Maksimalt kvantum - Cargo: 

Andre relevante opplysninger (Lufttransport) 
E0 

: Y203 

14.5. Miljøfarer 

	  
	  
203 
75 kg 
203 
150 kg 

	  

MILJØFARLIG:  ja 
	  
	  
	  
	  
	  

SEKSJON 15: Regelverksmessige opplysninger 
	  

15.1. Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen 
	  

EU-forskrifter 
	  

2004/42/EF (VOC): Nasjonal 

forskrifter Vannforurensende-

klasse (D): 
	  

SEKSJON 16: Andre opplysninger 

	  

80 % (520 g/l) 
	  
	  
2 - fare for vannet 

	  
Ordlyd i H- og EUH-setningene  (Nummer og fulltekst) 

H220  Ekstremt brennbar gass 
H222  Ekstremt brennbar aerosol. 
H225  Svært brennbar væske og damp 
H229  Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. 
H304  Kan være dødelig ved svelging og hvis det kommer inn i luftveiene. 
H336  Kan føre til døsighet og svimmelhet. 
H411  Giftig for vannliv med langtidsvirkninger. 

	  
(All data for de farlige bestandelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produktdatablad.) 


