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R22529 1/14 NO 

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

1.1. Produktidentifikator 

Varemerke : FROSTVÆSKE OEM 774F RØD / IBC 1125 KG 

   

PRN-nr. : 83378 

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det 
advares mot 

Bruk av 
stoffet/stoffblandingen 

: Kjøle-/varmebærer 

 
Frarådde bruksområder : For øyeblikket har vi ikke identifisert noen anvendelser som 

det advares mot. 
 

1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet 

Foretaket : Brenntag Nordic A/S 
Torvlia 2 
NO 1740 Borgenhaugen  

Telefon : +47 (0)69-102-500 
Telefaks : +47 (0)69-102-501 
E-post adresse  : SDS.NO@brenntag-nordic.com 

1.4. Nødtelefonnummer 

Nødtelefonnummer : Ring 22591300 Giftinformasjonen (døgnåpent) 
 

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen 

 Klassifisering i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 
 

FORORDNING (EF) nr. 1272/2008 

Fareklasse Farekategori Målorganer Fareutsagn 

Spesifikk målorgan 
systemisk giftighet - gjentatt 

utsettelse 
Kategori 2 Nyre H373 

Reproduksjonstoksisitet Kategori 2 --- H361d 

Akutt giftighet (Oral) Kategori 4 --- H302 
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For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16. 
 
Klassifisering i henhold til EU Direktiver 67/548/EØF eller 1999/45/EF 
 

Direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF 

Faresymbol/Farekategori Risikosetninger 

Helseskadelig (Xn)  R22 

 
For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16. 

 
De viktigste skadelige effektene 
 

Menneskers helse : Mistenkes for å kunne gi fosterskader. 
Farlig ved svelging., Kan forårsake organskader ved langvarig 
eller gjentatt eksponering. 
 

Fysiske og kjemiske 
farer 

: Ved sterk oppheting dannes brennbare damper som med luft 
kan gi eksplosive blandinger. 
 

Potensielle 
miljøvirkninger 

: Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. 
 

2.2. Merkingselementer 

Merking i henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 
 
Faresymboler :  

  

   

 
Signalord : Advarsel 

 
Fareutsagn : H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader. 

H302 Farlig ved svelging. 
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig 

eller gjentatt eksponering. 
 

Forsiktighetsutsagn   
   
Generelt : P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. 

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha 
produktets beholder eller etikett for hånden. 

 
Forebygging : P260 Ikke innånd støv /røyk/ gass/ tåke/ damp/ 

aerosoler. 
P280 Benytt vernehansker/ verneklær/ 

vernebriller/ ansiktsskjerm. 
 

Reaksjon : P301 + P310 VED SVELGING: Kontakt omgående 
GIFTINFORMASJONSSENTRALEN/lege. 

 
Lagring : P405 Oppbevares innelåst. 
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Avhenting : P501 Destruer innholdet/beholderen i følge 

lokale/regionale/internasjonelle forskrifter. 
 

 
 
Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering: 
 

• 1,2-etandiol 
• Natrium 2-etylheksanoat 

 

2.3. Andre farer 

Resultater av PBT og vPvB bedømmelser står i seksjon 12.5. 
 

SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 

3.2. Stoffblandinger 

Farlige komponenter 
Konsentrasjon 

(%) 

Klassifisering 
(FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) 

Klassifisering 

(67/548/EØF) Fareklasse / 

Farekategori Fareutsagn 

1,2-etandiol 

Indeks-Nr. : 603-027-00-1 
CAS-nr. : 107-21-1 

EC-nr. : 203-473-3 
 

>= 60 - <= 100 

Acute Tox.4 
STOT RE2 

 

H302 
H373 

 

Helseskadelig; Xn; 
R22 

 

Natrium 2-etylheksanoat  

CAS-nr. : 19766-89-3 

EC-nr. : 243-283-8 
 

>= 1 - < 5 
Repr.2 
 

H361d 
 

Repr.Cat.3; R63 

 

 
For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16. 
For den fulle teksten til H-uttalelsene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 16. 

 
 

SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak 

4.1.  Beskrivelse av førstehjelpstiltak 

Generell anbefaling : Symptomene på forgiftning kan fremtre først etter flere timer. 
Hold under medisinsk oppsikt i minst 48 timer.  

 
Ved innånding : Flytt ut i frisk luft. Gi surstoff. Tilkall lege hvis symptomene 

vedvarer.  
 

Ved hudkontakt : Vask øyeblikkelig med såpe og rikelig vann.  
 

Ved øyekontakt : Skyll grundig med mye vann, også under øyelokkene. Fjern 
kontaktlinser. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.  
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Ved svelging : Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann. Gi aldri 
noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Fremkall IKKE 
brekninger. Kontakt lege.  

4.2.  De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede 

Symptomer : Se avsnitt 11 for mer detaljert informasjon om symtomer og 
helbredelse. 

 

Effekter : Se avsnitt 11 for mer detaljert informasjon om symtomer og 
helbredelse. 

4.3.  Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig 

Behandling : Ingen informasjon tilgjengelig. 
 

SEKSJON 5: Brannslokkingstiltak 

5.1. Slokkingsmidler 

Egnede slokkingsmidler : Bruk vannspray, alkoholresistent skum, tørrkjemikalier eller 
karbondioksid. 

Upassende 
slokkingsmidler 

: Vannstråle med høyt volum 

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen 

Spesielle farer ved 
brannslukking 

: Brennbare væsker, Ved sterk oppheting dannes brennbare 
damper som med luft kan gi eksplosive blandinger. 

5.3. Råd til brannmannskaper 

Særlig verneutstyr for 
brannslokkingsmannskap
er. 

: I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. 

Utfyllende opplysninger : Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke 
slippes.Brannutsatte lukkede beholdere nedkjøles med 
vannstråle. 

 

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner 

Personlige forholdsregler : For personlig beskyttelse, se seksjon 8.  

6.2.  Forsiktighetsregler med hensyn til miljø 

Forsiktighetsregler med 
hensyn til miljø 

: Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Dersom 
produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør de 
respektive myndighetene informeres.  

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing 

Metoder og materialer for 
oppsamling og rensing 

: Begrens og samle spill med absorberende materiale som ikke 
er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og 
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plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / 
nasjonale bestemmelser (se seksjon 13).  

 
Utfyllende opplysninger : Utlekket væske kan forårsake glatt veibane  

6.4. Henvisning til andre avsnitt 

Se avsnitt 1 for kontaktinformasjon i nødstilfelle. 
Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr. 
Se avsnitt 13 for informasjon om avfallsbehandling. 
 

 

SEKSJON 7: Håndtering og lagring 

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering 

Råd om trygg håndtering : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell 
hygiene og sikkerhetstiltak. Unngå kontakt med huden og 
øynene. Sørg for tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i 
arbeidsrom. 

 
Hygienetiltak 
 

: Forurensede klær må fjernes øyeblikkelig. Unngå innånding av 
gass/røyk/damp/sprøytetåke. Unngå kontakt med hud og øyne. 
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i 
anvendelsesområdet. Vask hendene før arbeidspauser og etter 
arbeidstidens slutt. 

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter 

Krav til lagringsområder 
og containere 

: Hold borte fra varme og antennelselskilder. Beskytt mot 
lyspåvirkning. Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt 
ventilert sted. Oppbevares adskilt fra uforenenlige stoffer. Se 
punkt 10. 

 
Råd angående 
beskyttelse mot brann og 
eksplosjon 

: Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Holdes 
vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Vannspray kan 
brukes for å avkjøle uåpnede beholdere. 

 
Råd angående samlagring : Uforlikelig med oksideringsmidler.  

 

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r) 

Særlig(e) bruksområde(r) : Ingen informasjon tilgjengelig. 
 

SEKSJON 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 

8.1. Kontrollparametere 

Komponent:  1,2-etandiol CAS-nr. 

107-21-1 

EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR 
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EU ELV, Kortfristet utsettelsegrense (STEL) . 
40 ppm, 104 mg/m3 
Indikativ 
 
EU ELV, Tidsveiet middel (TWA): 
20 ppm, 52 mg/m3 
Indikativ 
 
ELV (NO), Terskelgrenseverdi: 
20 ppm, 52 mg/m3 

 
ELV (NO), Hudbetegnelse. 
Kan absorberes gjennom huden 
 
ELV (NO), Korttidsverdi 
40 ppm, 104 mg/m3 

 

8.2. Eksponeringskontroll 

Hensiktsmessige tekniske kontroller 
Sørg for god ventilasjon.  Mekanisk ventlasjon og punktavsug kan være nødven 
Hold beholdere om mulig tett tillokket. Arbeidsplass og arbeidsmetoder skal utformes slik at 
direktekontakt med produktet unngås. 

 
Personlig verneutstyr 

Åndedrettsvern 
 

Anbefaling : Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet 
åndedrettsvern. 
Anbefalt filtertype:A 

 
Håndvern 
 
Anbefaling : Bruk egnede vernehansker. 

Hanskematerialet skal være ugjennomtrengelig og 
motstandsdyktig mot produktet/stoffet/stoffblandingen. 
Vær oppmerksom på informasjonen gitt av produsenten når det 
gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle 
arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet). 
 

 

 
Materiale : Nitrilgummi 
Gjennomtrengningsti
d 

: >= 8 t 

hansketykkelse : 0,35 mm 
 

 
Materiale : butylgummi 
Gjennomtrengningsti
d 

: >= 8 t 

hansketykkelse : 0,5 mm 
 

Øyevern 
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Anbefaling : Tettsittende vernebriller 

 
Hud- og kroppsvern 

 
Anbefaling : Bruk egnede verneklær. 

 
 Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen 

Generell anbefaling : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. 
Dersom produktet forurenser elver og innsjøer eller avløp, bør de 
respektive myndighetene informeres. 
 

 

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 

Form :  væske 
 

Farge :  rød 
til 
fiolett 
til 
oransje 
 

Lukt :  svak 
 

Luktterskel :  ingen data tilgjengelig 
 

pH  : 8,5 (454 g/l) 
 

Smeltepunkt/smelteområde : -12,4 °C  

 
Kokepunkt/kokeområde : > 150 °C  

 
Flammepunkt : > 100 °C  
Fordampingshastighet :  ingen data tilgjengelig 

 
Antennelighet (fast stoff, gass) : ingen data tilgjengelig 

 
Øvre eksplosjonsgrense : 15 %(V)  

 
Nedre eksplosjonsgrense : 3 %(V)  

 
Damptrykk : < 0,1 hPa (20 °C)  

 
Relativ damptetthet : ingen data tilgjengelig 

 
Relativ tetthet : 1,10 g/cm3 (20 °C)  

 
Vannløselighet : fullstendig oppløselig 

 
Løselighet : oppløselig 
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Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann 

: log Pow -1,36  
Literatur verdi 
 

Selvantenningstemperatur : > 400 °C  

 
Termisk nedbrytning :  ingen data tilgjengelig 

 
Viskositet, dynamisk : ingen data tilgjengelig 

 
Eksplosjonsevne :  Produktet er ikke eksplosivt. 

Dannelse av eksplosive blandinger av  luft/damp  er 
mulig. 
 

Oksidasjonsegenskaper :  ingen data tilgjengelig 
 

9.2. Andre opplysninger 

Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig 
 

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Anbefaling : Stabil under anbefalte lagringsforhold. 

10.2. Kjemisk stabilitet 

Anbefaling : Stabil under normale forhold. 

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner 

Farlige reaksjoner : Ingen informasjon tilgjengelig. 

10.4. Forhold som skal unngås 

Forhold som skal unngås : Ingen informasjon tilgjengelig. 

10.5. Uforenlige materialer 

Stoffer som skal unngås : Holdes unna oksidasjonsmidler, sterke alkaliske og sure 
materialer for å unngå eksotermiske reaksjoner. 

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter 

Farlige 
nedbrytingsprodukter 

: Ingen informasjon tilgjengelig. 

 

SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger 

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger 

Akutt giftighet 
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Oral 

 
  Kan gi svimmelhet, uvelhet, buksmerter, muskelsvakhet og 

bevisstløshet. Nyreskader samt eventuelt lever- oh hjerneskade 
kan tilkomme., Produktet inneholder 2-Etylheksansyre,natriumsalt 
som ved dyreforsøk (oralt/svelging rotte) i høye konsentrasjoner 
har gitt opphav t  
 

Inhalering 

 
  Kan forårsake hodepine og svimmelhet.  

 

Hud 

 
  ingen data tilgjengelig 

 

Irritasjon 

Hud 

 
Resultat : Forlenget hudkontakt kan forårsake hudirritasjon. 

Produktet kan absorberes gjennom huden. 
 

Øyne 

 
Resultat : Sprut i øynene kan gi ubehag. 

 

Sensibilisering 

 
Resultat : Denne informasjon kan finnes lengre fremme i dette 

sikkerhedsdatablad under data for de enkelte komponenter. 
 

CMR-virkninger 

CMR egenskaper 

 
Kreftfremkallende 
 

: ingen data tilgjengelig 
 

Arvestoffskadelighet 
 

: ingen data tilgjengelig 
 

Reproduksjonstoksisi
tet 
 

: ingen data tilgjengelig 
 

Spesifikk organtoksisitet 

Enkel/engangsutsettelse 

 
  ingen data tilgjengelig 

 

Gjentatt eksponering 
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  ingen data tilgjengelig 

 

Andre toksikologiske egenskaper 

Giftighet ved gjentatt dose 

 
  ingen data tilgjengelig 

 

Aspirasjonsfare 

 
  ingen data tilgjengelig 

 

Komponent:  1,2-etandiol CAS-nr. 

107-21-1 

Akutt giftighet 

Oral 

 
  ingen data tilgjengelig  

 

Inhalering 

 
LC50 : > 2,5 mg/l (6 t; støv/yr)  

 

Hud 

 
LD50 hud : > 3500 mg/kg (Mus)  

 

Sensibilisering 

 
Resultat : ikke sensibiliserende (Maksimeringstest (GPMT); Marsvin)  

 
 

SEKSJON 12: Økologiske opplysninger 

12.1. Giftighet 

Komponent:  1,2-etandiol CAS-nr. 

107-21-1 

Akutt giftighet 

Fisk 

 
LC50 
 

: 72860 mg/l (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte); 96 t) 
(statisk prøve; EPA OPP 72-1) 
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Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann 

 
EC50 
 

: > 100 mg/l (Daphnia magna; 48 t) (statisk prøve; OECD TG 202) 
 

alger 

 
EC50 
 

: 6500 - 13000 mg/l (Scenedesmus capricornutum (ferskvannsalge); 
96 t) (Sluttpunkt: Veksthastighet) 
 

Bakterier 

 
EC20 
 

: > 1995 mg/l (aktivisert mudder; 30 min) (ISO 8192) 
aerobisk 
 

12.2. Persistens og nedbrytbarhet 

Komponent:  1,2-etandiol CAS-nr. 

107-21-1 

Persistens og nedbrytbarhet 

Biologisk nedbrytbarhet 

 
Resultat 
 

: 90 - 100 % (aerobisk; aktivslam; Eksponeringstid: 10 d)(OECD TG 
301 A) 
Lett biologisk nedbrytbar: 
 

12.3. Bioakkumuleringsevne 

Komponent:  1,2-etandiol CAS-nr. 

107-21-1 

Bioakkumulering 

 
Resultat 
 

: log Pow -1,36  
 

  Bioakkumulering forventes ikke. 
 

12.4. Mobilitet i jord 

Mobilitet 

 
Resultat 
 

: Produktet er vannløselig.  
 

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 
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Resultat 
 

: ingen data tilgjengelig 
 

12.6. Andre skadevirkninger 

Biokjemisk sustoffbehov (BOD) 

 
Resultat 
 

: 750 mg/g (Testemne: ethanediol; ethylene glycol)  

 

Kjemisk surstoffbehov (COD) 

 
Resultat 
 

: 1200 mg/g (Testemne: ethanediol; ethylene glycol)  

 
 

SEKSJON 13: Instrukser ved disponering 

13.1. Metoder for behandling av avfall 

Produkt 
 

: Produktet er klassifisert som farlig avfall. Søk råd hois lokale 
myndigheter ved håndtering av avfall. Utslipp til avløp skal 
unngås. 
 

Forurenset emballasje 
 

: Forurenset emballasje skal håndteres på samme måte som 
produktet. 
 

europeisk avfalls katalog 
nummer 
 

: Ingen avfallskode i henhold til den europeiske avfalls 
katalogen kan bli foreskrevet for dette produktet 
 

 

SEKSJON 14: Transportopplysninger 

Ikke farlig gods i henhold til ADR, RID, IMDG og IATA. 

14.1. FN-nummer 

Ikke anvendbar. 

14.2. FN gyldig forsendingsnavn 

Ikke anvendbar. 

14.3. Transportfareklasse(r) 

Ikke anvendbar. 

14.4. Emballasjegruppe 

Ikke anvendbar. 

14.5. Miljøfarer 

Ikke anvendbar. 
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14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk 

Ikke anvendbar. 

14.7. Transport i store kvanta i henhold til Tillegg II av MARPOL73/78 og IBC koden  

IMDG : Ikke anvendbar. 
 

SEKSJON 15: Regelverksmessige opplysninger 

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller 
stoffblandingen 

Andre 
forskrifter/direktiver 

:  Eksplosjonsgrenser i henhold til lov om "brann og 
eksplosjonsvern." 

 
   Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier. 

 
   Arbeide med stoffet må bare utføres av personer, som er nøie 

instruert i stoffets farlige egenskaper og de nødvendige 
sikkerhetsforanstaltninger.; Barn under 18 år må som 
hovedregel ikke arbeide med dette stoffet. 

 
 

 

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet 

ingen data tilgjengelig 
 

SEKSJON 16: Andre opplysninger 

 
Fullstendig tekst for R-setninger henvist til i seksjoner 2 og 3. 

 
R22 Farlig ved svelging. 
R63 Mulig fare for fosterskade. 

 
Full tekst med H-uttalselser henvises til under seksjoner 2 og 3. 

 
H302 Farlig ved svelging.  
H361d Mistenkes for å kunne gi fosterskader.  
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.  

 
 

Nøkkelliteratur 
henvisninger og kilder 
for data 

: Leverandørinformasjon og data fra "Database av registrerte 
stoffer" fra Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ble brukt til 
å lage dette sikkerhetsdatabladet." 

 
|| Indikerer oppdatert avsnitt. 
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Informasjonen i dette sikkerhetsdatablad er gitt ut i fra vår nåværende kunnskap, norsk 
regelverk og produsentens opplysninger. Informasjonen som er gitt om produktet er 
opplysninger som har samband med sikkerhet. Opplysningene skal ikke anses som en garanti 
eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og 
gjelder ikke i forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse, 
hvis ikke dette er spesifisert i teksten. 
 


