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HMS - DATABLAD 
HELSE- MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD 

 

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 
 Produktdetaljer: 

 Handelsnavn: White Oil-Only Melt Blown Sorbents (Hvite, smelteblåste sorbenter kun for olje). 

 Bruk av substansen / forberedelsen: Absorberende middel 

 Produsent / Leverandør: 

 NEW PIG BV                                  Phone: ++31 76-5969250 
Hazeldonk 6480                              Fax:   ++31 76-5969250 
 
NL-4836 LH Breda·  

 Produsent: 
New Pig Corporation                             Tel. : 001-814-684-0133 
One Pork Avenue                                 Fax  : 001-814-684-1253 
Tipton, PA 16684-0304 
USA 

 

 E-post adresse til kompetent person som er ansvarlig for databladet: sdb@csb-online.de   

 Informerende avdeling: Produktsikkerhetsavdeling 

 Nødinformasjon: Som beskrevet over eller nærmeste toksikologiske informasjonssenter. 
 

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING 
 

 Kjemisk karakterisering 

 Beskrivelse: Absorberende middel 

 Farlige komponenter: Ikke relevant 

 Andre komponenter: 

CAS: 9003-07-0 
Polymer 

1-Propylen, Homopolymer 100% 

 Ytterligere informasjon 
All informasjon i dette sikkerhetsdatablad gjelder bare for produktet som levert. Produkt som er blitt 
brukt kan være farlige beroende på hvilke produkter som er blitt absorbert. 

 

3. VIKTIGE FAREMOMENTER 
 

 Fareangivelse: Ikke relevant 

 Informasjon vedrørende spesielle farer for mennesker og miljø: Ikke relevant. 

 Klassifiseringssystem 
Klassifiseringen er i henhold til siste utgave av EU-listene, og utvidet av firma og litteraturdata. 

 

4. FØRSTEHJELPSTILTAK 
 

 Generell informasjon: Fjern kontaminerte klær 

 Etter innånding: Sørg for tilførsel av frisk luft. 

 Etter hudkontakt 
Vask med såpe og vann. 
Dersom hudirritasjon vedvarer, ta kontakt med lege. 

 Etter øyekontakt: 
Skyll åpent øye under rennende vann i flere minutter. Dersom symptomene vedvarer, ta kontakt 
med lege. 

 Etter svelging: 
Ikke fremkall brekninger! 
Rens munnhulen og drikk mye vann. 
Dersom symptomene vedvarer, ta kontakt med lege. 
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5. TILTAK VED BRANNSLUKKING 
 

 Egnet slukkemiddel 
Karbondioksid (CO2), slukkepulver eller vann (spray/tåke). Bekjemp større branner med vann 
(spray/tåke) eller alkoholbestandig skum. 

 Av sikkerhetsgrunner uegnede slukkemidler: Vann med full vannstråle. 

 Spesielle farer forårsaket av materialet, dets produkter av brann eller avtrekksgasser: 
Kan frigjøres ved brann: 
Karbonmonoksid (CO) og karbondioksid (CO2). 
Aldehyder. 
Ketoner. 
Akryladrehyd. 
Under spesielle forhold, spor av andre giftige gasser kan ikke utelukkes. 

 Beskyttelsesutstyr: Benytt pusteapparat med uavhengig lufttilførsel. 

 Ytterligere informasjon 
Kjøl ned utsatte containere ved å sprøyte med vann. 
Avhending av brannavfall og kontaminert slukkevann skal foretas i henhold til gjeldende offentlige 
bestemmelser. 
 

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 
 

 Personrelatert sikkerhetsforholdsregler: 
Benytt beskyttelsesbekledning og hold personer uten slik bekledning borte. 
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. 
Unngå å forårsake støv. 
Unngå kontakt med hud og øyne. 
Unngå innåndning av støv. 

 Forholdsregler for beskyttelse av miljøet: 
Sørg for at større mengder av produktet ikke lekker ut i kloakksystemet eller i vannmasser. 

 Forholdsregler for rengjøring/oppsamling: 
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. 
Foreta mekanisk oppsamling. 
Benytt egnede industristøvsugere for fjerning av støv. 
Foreta avhending av oppsamlet materiale i henhold til gjeldende bestemmelser. 
Rengjør berørt område. 

 

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING 
 

 Håndtering 

 Informasjon for sikker håndtering: 
Sørg for tilfredsstillende ventilasjon/avtrekk på arbeidsstedet. 
Unngå kontakt med hud og øyne. 
Beholdere skal åpnes og håndteres med forsiktighet. 
Unngå støvdannelse. 
Enhver dannelse av støv som ikke kan unngås, må fjernes regelmessig. 
Unngå innåndning av støv. 
Sørg for at samtlige gjeldende grenser for arbeidsplassen overholdes. 

 Informasjon vedrørende beskyttelse mot eksplosjoner og brann: 
Støv kan, kombinert med luft danne en eksplosiv blanding. 
 

 Lagring 

 Krav som må imøtekommes i lagerrom og beholdere: 
Følg alle lokale og nasjonale bestemmelser for lagring av vannforurensende produkter. 

 Informasjon angående lagring i et vanlig lagerrom: 
Må ikke lagres sammen med næringsmidler 
Må ikke lagres sammen med oksidasjonsmidler. 
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 Ytterligere informasjon vedrørende lagringsforhold: 
Hold beholderne tett lukket. 
Lagr under kjølige og tørre forhold i godt lukkede beholdere. 
Beskytt mot varme og direkte sollys. 

 

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 
 

 Ytterligere informasjon angående utførelse av teknisk system: Ingen nærmere data; se pos. 7. 

 Komponenter med kritiske verdier som krever overvåking av arbeidsplassen: 
Følg alle støvgrenser for arbeidsplasser. 

 

 Ytterligere yrkesmessige eksponeringsgrenser for mulige skader under behandling: 

 107-02-8 Akrylaldehyd 

WEL (GB) Korttidsverdi: 0,7 mg/m
3
, 0,3 ppm 

Langtidsverdi: 0,23 mg/m
3
, 0,1 ppm 

50-00-0 Formaldehyd 

WEL (GB) Korttidsverdi: 2,5 mg/m
3
, 2 ppm 

Langtidsverdi: 2,5 mg/m
3
, 2 ppm 

64-19-7 Eddiksyre 

IOELV (EU) Langtidsverdi: 25 mg/m
3
, 10 ppm 

64-18-6 Maursyre 

IOELV (EU) Korttidsverdi: 9,6 mg/m
3
, 5 ppm 

Langtidsverdi: 9 mg/m
3
, 5 ppm 

 Ytterligere informasjon: Denne listen som var gyldig under kompilasjonen ble brukt som 
grunnlag 

 

 Personlig verneutstyr 

 Generell beskyttelse og hygieniske forholdsregler 
Hold borte fra næringsmidler, drikkevarer og mat 
Ikke spis, drikk, røyk under arbeidet. 
Kontaminerte klesplagg må fjernes omgående. 
Unngå kontakt med hud og øyne. 
Unngå innånding av støv / røyk / damp. 
Vask hendene ved pauser og når dagen er omme. 
Bruk hudbeskyttende krem for forebyggende hudbeskyttelse. 

 Pusteutstyr: 
Støvsikker maske - maske med partikkelfilter. 
Så fremt alle gjeldende grenser følges og ventilasjon sikres, er det ikke behov for spesielle 
forholdsregler. 

 Håndbeskyttelse 
Vernehansker. 
Valg av hanskemateriale etter vurdering av penetreringstider, grader av diffusjon og forringelse. 
Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og motstandsdyktig mot 
produktet/substansen/middelet. Kontroller gjennomtrengningen før hver vask av hanskene. 
For å unngå hudproblemer, reduser bruken av hansker til et nødvendig minimum. 

 Hanskemateriale 
Tekstilhansker 
Skinnhansker 
Valget av egnede hansker beror ikke bare på materialet, men også på kvaliteten som varierer fra 
produsent til produsent. Ettersom produktet utgjør en blanding av flere substanser, kan ikke 
hanskenes motstandsevne forhåndsberegnes og må derfor kontrolleres før bruk. 

 Penetreringstid for hanskemateriale 
Den eksakte gjennomtrengningstiden på opplyses fra hanskeprodusenten og den må følges. 

 Øyebeskyttelse:  
Vernebriller. 
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 Ytterligere informasjon vedrørende lagringsforhold 
Hold beholderne tett lukket. 
Lagres kaldt og tørt i godt lukkede beholdere. 
Beskytt mot varme og direkte sollys. 

 

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 
 

 Generell informasjon 
 
Form:    Fast i forskjellige former 
Farge:    Hvit 
Lukt:    Luktløs 

 

 Endring av forhold 
Smeltepunkt/Smelteområde:  >160°C 
Kokepunkt/Kokeområde:  Ikke fastsatt 
 

 Flammepunkt:   329°C 
 

 Antenningstemperatur:  357°C 
 

 Selvantenningsevne:  Produktet er ikke selvantennende. 
 

 Eksplosjonsfare:   Produktet er ikke eksplosivt. 
 

 Densitet ved 20°C:   0,88 - 0,92 g/cm
3
. 

 

 Oppløselig/blandbar med vann: Uoppløselig 
 

10. STABILITET OG REAKTIVITET 
 

 Termisk nedbrytning / forhold som må unngås: 
For å unngå termisk nedbrytning må man unngå overoppvarming. 
Ingen nedbrytning dersom produktet lagres i henhold til spesifikasjonene. 

 Materialer som må unngås: Sterke oksideringsmidler. 

 Farlige reaksjoner 
Produktet er ikke kapabelt til støveksplosjon i den leverte formen: Fortetting av fint støv kan 
forårsake fare for støveksplosjon. 

 Farlige produkter for nedbrytning: 
Karbonmonoksid (CO) og karbondioksid (CO2). 
Aldehyder. 
Ketoner. 
Akryladrehyd 

 

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE 
 

 Akutt giftighet: 

 Primært irriterende effekt: 

 På huden: Langvarig og/eller gjentagende hudkontakt kan forårsake irritasjon. 

 På øynene: Kortvarig, forbigående irriterende effekt. 

 Sensibilisering: Ingen kjent sensibiliserende effekt. 

 Ytterligere toksikologisk informasjon: 
Når stoffet brukes og håndteres i henhold til spesifikasjonene, har ikke produktet noen skadelige 
effekter. Dette er vår erfaring og den informasjonen som er forelagt oss. 



HMS Datablad i henhold til 1907/2006/EC, Artikkel 31 
Dato: 17.05.2010 Revisjonsdato: 17.05.2010 

Side 5/5 

Handelsnavn: White Oil-Only Melt Blown Sorbents (Hvite, smelteblåste sorbenter kun for olje). 

 

12. MILJØOPPLYSNINGER  
 

 Ytterligere økologisk informasjon: 

 Generelle anmerkninger: Generelt ikke skadelig for vann. 
 

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL 
 

 Produkt: 

 Anbefaling: Avhending av brukt produkt i henhold til substansen som blir absorbert. 

 Europeisk Avfallsliste: 
Farenummer fra EWC må tildeles beroende på opprinnelse og behandling. 

 Ikke rengjort emballasje: 

 Anbefalinger: Avhending må foretas i henhold til gjeldende offentlige bestemmelser. 
 

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT 
 

 Landtransport ADR/RID (på tvers av grensene): 

 ADR/RID Klasse: - 
 

 Maritim transport IMDG-Kode: 

 IMDE Klasse: - 
 

 Lufttransport ICATO-TI og IATA-DGR: 

 ICAO/IATA Klasse: - 
 

 Transport / Ytterligere informasjon: Ingen farer i henhold til ovennevnte spesifikasjoner 
 

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER 
 

 Betegnelse i henhold til EU retningslinjer: 
Produktet må ikke klassifiseres og merkes i samsvar med EU direktivene / relevante nasjonale 
lover. Følg alle sikkerhetsbestemmelser ved håndtering av kjemikaliet. 

 

 Nasjonale bestemmelser 

 Bestemmelse som skal følges ved teknisk feil: - 

 Vannfareklasse: Generelt ingen farer for vann. 
 

16. ANNEN INFORMASJON 
 

Disse data er basert på våre nåværende kunnskaper. Imidlertid kan de ikke utgjøre noen garanti 
for noen spesifikke produktegenskaper og skal ikke utgjøre et legalt gyldig kontraktsmessig forhold. 
 

 Årsaker for endringer: 
HMS sikkerhetsdatabladet er blitt endret. Endringer i de respektive avsnittene vises i den venstre 
margen med en *. 

 

 Avdeling som utsteder MSDS: 
C.S.B. GmbH                      Tel.: +49 - 2151 - 652086-0 
Parkstraße 29                     Faks:    +49 - 2151 - 652086-9 
D-47829 Krefeld 
Germany 
 

 Kilder: Disse data er basert på informasjon mottatt fra tidligere leverandører. 
 

 * Data som er endret i forhold til tidligere versjon.  
 


