SIKKERHEDSDATABLAD

GLO-AWAY
Dato: 03/22/01 (erstatter 02/24/00)

1.
1.
Identifikation af stoffet /
materialet og leverandøren

2.
2.
Sammensætning /
klassificering af bestanddele

3.
3.
Fareidentifikation

DK
Produktnavn:

GLO-AWAY

Leverandør:

Spectronics Corporation
956 Brush Hollow Road
Westbury, NY 11590

Forhandler:

Ahlsell Køl
Vibeholmsvej 31
2605 Brøndby
Tlf.43 44 42 99

Ved ulykkestilfælde ring til
Rigshospitalets Giftinformationscentral:
Bestanddel:

Tlf. 35457122 el. 35453545
2-butoxyethanol (renseopløsning)

CAS No.:

111-76-2

%

<1

Hygiejnisk max. værdi:

120mg/m3

Andre komponenter:

Formodes ikke giftige.

Ved indånding:

Kan forårsage irritation i de øvre luftveje
som hoste, øm hals og løbende næse.
Personer med nedsat lungefunktion er
mere udsatte for disse symptomer.

Ved kontakt med øjne:

Kan forårsage irritation.

Ved hudkontakt (også langvarig):

Irritation ved langvaring el. hyppig kontakt.

Ved nedsvælgning:

Mave/tarmirritation.
Frisk luft, hvile - hvis nødvendigt giv
kunstigt åndedræt. Tilkald læge, hvis
symptomer fortsætter.

Ved indånding:

4.
4.
Førstehjælp

5.
5.
Brandbekæmpelse
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Ved øjenkontakt:

Skyl straks øjnene med rigelige mængder
vand i ca. 15 min. Tilkald læge, hvis
symptomer fortsætter.

Ved hudkontakt:

Vask med sæbe og masser af vand.
Forurenet tøj vaskes separat før brug.
Søg læge, hvis symptomer fortsætter.

Ved nedsvælgning:

Tilkald straks læge. Opkastning må kun
fremkaldes efter instruktion fra medicinsk
personale. Behandling skal forhindre
yderligere optagelse af stoffet.

Flammepunkt:

Ikke anvendbar.

Egnede slukningsmidler:

Ingen.

Forholdsregler for brandbekæmpelse:

Ikke oplyst.

Anden fare:

Ingen.

Opsamling:

Skyl med samme mængde vand til al
farve er væk. Til større spild bruges
sugende materiale, der samles i en
passende beholder.

6.
6.
Forholdsregler ved uforsætlig
spild / udledning
Miljøbeskyttelse:

Håndtering:

7.
7.
Håndtering og oplagring
Lagring:

Se pkt.13.
Da denne substans udgør ingen påvist
miljøfare, kan man i særlig tilfælde skylle
spildt materiale direkte i afløbet.
Undgå langvarig eller hyppig kontakt med
hud eller tøj. Tom beholder kan indeholde
rester, derfor gælder samme regler som
for en fyldt beholder. Tomme beholdere
må ikke genbruges til andet formål.
Må ikke udsættes for frost.
Beholderen opbevares lukket på et køligt
sted med god ventilation, væk fra antændings-/varmekilder el. direkte sollys.
Må ikke udsættes for frost.
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Forebyggende foranstaltninger:

Sørg for effektiv udluftning / udsugning.
Se afs. 2. I tilfælde af forhøjede værdier
(pga. udslip el. lign.) anvendes anbefalet
åndedrætsværn. Vaskefacilliteter skal være
til rådighed på stedet. I tilfælde af
hudkontakt vask området omhyggeligt.
Afvaskning foretages altid før man spiser,
drikker, ryger, el. før man forlader området.
Forurenet tøj skal vaskes.

Personbeskyttelse:

Brug anbefalet beskyttelses-/dragt, briller,
handsker og andet anbefalet udstyr.

Kogepunkt:
Damptryk (mmHg):
Damptæthed: (luft=1)
Opløselighed i vand:
Flygtighed i vægtprocent:
Vægtfylde ( H2O=1):
Fordampningsgrad (buthylacetat=1):
Udseende/lugt:

>100°C
Ikke relevant
Ikke flygtig væske
100%
Ikke relevant
~1
Ikke relevnt
Lys blå farve væske / ingen lugt.

Stabilitet:
Forhold der skal undgås:
Materialer der skal undgås:
Farlige nedbrydningsprodukter:
Sundhedsskadelig polymerisation:

Stabil under normal opbevaring og brug.
Ingen
Stærke oxyderingsmidler og reduktorer.
Ingendata.
Ingen.

Aktivt stof:
CAS No.:
LD50 (rotte indtaget):
LD50 (kanin skind):
LC50 (kanin inhalleret):
Øjenirritation (kanin):

2-butoxyethanol <1% i dette produkt.
111-76-2
470mg/kg
200mg/kg
700ppm (7 timer)
Ingen data

Miljøeffekter:

Ikke bestemt

8.
8.
Begrænsning af faremoment /
personbeskyttelse

9.
9.
Fysiske og kemiske egenskaber

10.
Stabilitet og reaktivitet

11.
Toksikologiske oplysninger

12.
Miljøoplysninger

13.
Bortskaffelse

14.
Transportoplysninger

15.
Myndighedskrav

Gældende love og bestemmelser bør
overholdes. Evt. vejledning rekvireres.

DOT identifikationsnr:

Ikke relevant

Der kræves ingen mærkning efter EU regulativerne.

Anvendelse:
16.
Anden information
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Fjernelse af fluorescerende farve

Oplysninger er givet i god tro. Omstændighederne ved brug samt produktets
egnethed er udenfor vor kontrol, hvorfor risici ved anvendelse af produktet er alene
brugerens ansvar.
Kontakt evt.:

Ahlsell Køl, Vibeholmsvej 31, 2605 Brøndby, tlf. 43 44 42 99.

