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Skeljungur hf.

Öryggisleiðbeiningar(MSDS)
Samkvæmt reglum Vinnueftirlits ríkisins nr. 602/1999 og tilskipunum 91/155/EEC og 93/112/EEC.
1.

Söluheiti efnis eða vörutegundar. Nafn, heimilisfang og sími íslensks framleiðanda,
innflytjanda eða seljanda.
Söluheiti vöru: SLICKGONE NS
Vörunúmer:
Notkun:
Dreifiefni fyrir olíumengun á sjó. Viðurkennt af MAFF sem dreifiefni af gerð 2 og 3.
Dreifingaraðili: SKELJUNGUR hf., Hólmaslóð 8, 101 Reykjavík, sími 444 3000
Öryggisleiðbeiningar: EFNAVERND ehf., Breiðagerði 10, 108 Reykjavík, sími 588 8130
Útgáfudagsetning:
09.01.2006
Neyðarsímanúmer:
Neyðarlínan; sjúkrabifreið, slökkvilið og lögregla: sími 112
Eitrunarupplýsingastöð Landspítala, Fossvogi, Reykjavík: sími 525 1111

2.

Samsetning / upplýsingar um innihald.
CAS-nr.:

EB-nr.:

Efnaheiti:

577-11-7
64742-47-8

265-149-8

Ójónísk yfirborðsvirk efni
Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt

Varnaðarmerking - sjá lið 15.
3.

Styrkur %:

Hættuflokkun:

1 -10

(Xi

H36/38)

> 50

Xn

H65

Texti hættusetninga - sjá lið 16.

Varúðarupplýsingar.
Getur valdið ertingu í augum. Endurtekin eða langvarandi snerting getur valdið þurri eða
sprunginni húð.

4.

Skyndihjálp.
Almennt:
Við innöndun:
Snerting við húð:
Snerting við augu:
Við inntöku:
Upplýsingar f. lækna:

5.

Leitið alltaf læknis í vafatilfellum og ef óþægindi eru viðvarandi. Reynið
aldrei að gefa meðvitundarlausum einstaklingi fæðu eða vökva.
Tryggið hreint loft. Leitið strax læknis.
Farið strax úr fötum sem mengast af efninu og skolið húðina vandlega með
miklu vatni. Þvoið síðan vandlega með miklu vatni og sápu.
Skolið strax vandlega með nægu vatni í a.m.k. 15 mínútur með augað vel
opið; lyftið augnlokum. Leitið læknis.
Skolið munn og háls vandlega með vatni en kyngið ekki. Framkallið EKKI
uppköst. Mikilvægt er að efnið komist ekki ofan í lungun. Drekkið vatn.
Leitið umsvifalaust læknis.
Slasaði þarf að vera undir eftirliti í 24 - 48 tíma ef hætta er á að efnið hafi
borist í lungun.

Bruni / aðferðir við að slökkva eld.
Efni/aðferðir: Efnið er ekki eldfimt en brennur greiðlega ef kviknar í því. Rýmið hættusvæði ef
þörf krefur. Notið viðeigandi öndunartæki. Heppileg slökkviefni eru vatn, froða,
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Sérstök hætta:
6.

kolsýra eða duft. Haldið lokuðum umbúðum með efninu á hættusvæðinu köldum
með vatnsúða.
-

Efnaleki.
Notið persónuhlífar skv. lið 8 við hreinsunarstörf. Fjarlægið allt sem valdið getur íkveikju. Látið
efnið ekki berast í niðurföll eða vötn. Notið óvirk ísogsefni til að hefta og hreinsa upp efni sem fer
niður og látið í viðeigandi og merkt ílát til endurvinnslu eða förgunar. Skolið mengað svæði vandlega
með miklu vatni.
Ef efnið eða mengað vatn fer í niðurföll eða vatnsfarvegi þarf að láta viðkomandi yfirvöld vita. Leitið
sérfræðiaðstoðar vegna förgunar á úrgangi og menguðum efnum.

7.

Meðhöndlun og geymsla.
Meðhöndlun:
Geymsla:

8.

Notið persónuhlífar skv. lið 8. Fjarlægið allt sem valdið getur íkveikju og reykið
ekki.
Geymist í upprunalegum umbúðum á köldum og vel loftræstum stað. Geymið ekki
nærri oxandi efnum.

Eftirlit með mengun / persónulegur hlífðarbúnaður.
Tæknilegar aðgerðir:

Tryggið fullnægjandi loftræstingu.

Mengunarmörk:

-

Persónuhlífar;
Öndunargrímur:
Fyrir augu:
Fyrir hendur:
Fyrir húð:
Hreinlæti við vinnu:
9.

Notið aðeins á vel loftræstum stað. Notið viðeigandi öndunargrímu
ef loftræsting er ekki fullnægjandi.
Hlífðargleraugu / andlitshlíf.
Hlífðarhanskar úr PVC.
Viðeigandi hlífðarfatnaður.
Þvoið mengaðan hlífðarfatnað áður en hann er notaður aftur.

Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar.
Ástand / útlit / lykt:
Sýrustig (pH):
Bræðslumark:
Suðumark:
Blossamark:
Íkveikimörk:
Hætta á sjálfíkveikju:
Sprengimörk; neðri - efri:
Eldnærandi eiginleikar:
Niðurbrotshitastig:
Gufuþrýstingur:
Gufuþéttni:
Uppgufunarhraði:
Rokgjörn lífræn efni (VOC):
Fast efni, hlutfall af þunga:
Seigja:
Eðlisþyngd:
Leysni:
Deilistuðull, n-oktanól/vatn:

Vökvi / tær, brúnn / einkennandi
7 (óblandað)
< –10˚C við 760 mm/Hg
192˚C við 760 mm/Hg
72˚C (CC) við 100% af þunga
230˚C við 760 mm/Hg
0,6 - 7% (í lofti)
0,04 kPa við 20˚C
0,0076 g/sm3 við 20˚C
30 - 60 centipoise við 0˚C
0,87 g/sm3 við 20˚C
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10.

Stöðugleiki og hvarfgirni.
Stöðugleiki:
Aðstæður sem skal forðast:
Efni sem skal varast:
Hættuleg niðurbrotsefni:

11.

Eiturfræðilegar upplýsingar.
Við innöndun:
Snerting við húð:
Snerting við augu:
Við inntöku:
Bráð eiturhrif:
Langtímaáhrif:

12.

Getur valdið svima, höfuðverk og ógleði.
Endurtekin eða viðvarandi snerting þurrkar upp húðina og getur valdið
sprungum og exemi.
Getur valdið ertingu.
Getur valdið ógleið og uppköstum. Getur valdið lungnaskaða ef efnið berst í
lungun við inntöku eða uppköst.
-

Hættur gagnvart umhverfinu.
Almennt:
Hegðun í umhverfinu:

Líffræðileg áhrif:
Aðrar vistfræðilegar uppl.:
13.

Efnið hefur verið prófað og viðurkennt, sem olíudreifiefni af gerð 3,
af Ministry of Agriculture Fisheries and Foods (MAFF) í Bretlandi.
Hefur einnig verið prófað af frönskum stjórnvöldum (CEDRE).
Lífrænt niðurbrot yfirborðsvirka efnisins er 95% og hefur verið
prófað í samræmi við tilskipanir ESB nr. 82/243/EEC og
73/405/EEC. Prófanirnar hafa verið viðurkenndar af frönskum
stjórnvöldum sem hluti af viðurkenningarferli fyrir olíudreifiefni.
-

Förgun.
Förgun vörunnar:
Förgun umbúða:

14.

Efnið er stöðugt við venjulegar aðstæður.
Hiti og aðrir íkveikjuvaldar.
Oxunarmiðlar, sýrur.
CO, CO2 og ýmis brennisteinsoxíð.

Endurvinnið ef hægt er. Notað efni og skemmt, afgangar og menguð
ísogsefni skilist á móttökustöð fyrir spilliefni.
Menguðum umbúðum skal farga á sama hátt og vörunni sjálfri. Hreinum
umbúðum má farga eða endurvinna á sama hátt og almennu sorpi, ef annað
kemur ekki fram í reglum.

Flutningur.

Efnið fellur ekki undir reglur um flutninga á hættulegum farmi.

Flutningur á landi:

ADR/RID flokkur:
Nafn efnis:
Varúðarmerki:

UN-nr.:

Númer og bókstafur:

Hættunr.:

Pökkunarflokkur:

IMDG flokkur:
Ems:
Nafn efnis:
Varúðarmerki:

UN-nr.:
MFAG:

Pökkunarflokkur:

ICAO/IATA flokkur:
Nafn efnis:
Varúðarmerki:

UN-nr.:

Flutningur á sjó:

Flutningur í lofti:

Sjávarmengandi:
Pökkunarflokkur:

Vinnueftirlit ríkisins gefur upplýsingar um reglur um flutninga á hættulegum efnum.
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15.

Upplýsingar um lög, reglugerðir eða reglur sem varða notkun efnisins eða vörutegundarinnar.
Varnaðarmerkingar:

Varan er ekki merkingarskyld skv. gildandi reglum.

Varnaðarmerki: Inniheldur:

-

H - setningar: V - setningar: (V2)

EB-nr.:

GEYMIST ÞAR SEM BÖRN NÁ EKKI TIL.

Íslensk sérlög, reglugerðir eða reglur sem um vöruna gilda:
Reglugerð nr. 553/2004 um verndun starfsmanna gegn hættu á heilsutjóni af völdum
efna á vinnustöðum.
16.

Aðrar upplýsingar.
Gert þann::

09.01.2006

Breytt þann:

-

Gert fyrir:

SKELJUNGUR hf., Hólmaslóð 8, 101 Reykjavík, sími 444 3000

Unnið af:

EFNAVERND ehf., Breiðagerði 10, 108 Reykjavík, sími 588 8130 / FF

Breyttir liðir:

Dagsetning frumrits: 10.12.2002
-

Texti hættusetninga sem fram koma í lið 2:
H36/38 Ertir augu og húð.
H65
Hættulegt: getur valdið lungnaskaða við inntöku.
Annað:

Notið efnið aðeins í samræmi við notkunarleiðbeiningar framleiðanda. Ofangreindar
upplýsingar eru gefnar til að beina athygli notenda að mögulegri heilsufarshættu af
notkun vörunnar og til að koma á framfæri ráðleggingum um rétta meðhöndlun og
geymslu vörunnar. Upplýsingarnar eru gefnar eftir bestu vitund og skv. þeim
upplýsingum sem fyrir liggja á þeim tíma sem öryggisleiðbeiningarnar eru gerðar.

Þessar öryggisleiðbeiningar eru unnar eftir MSDS frá DASIC INTERNATIONAL Ltd., Hampshire SO51
7YD, UK.
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