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SIKKERHETSDATABLAD

Turisimo Paint Prep

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET
Utgitt dato

20.05.2020

1.1. Produktidentifikator
Kjemikaliets navn

Turisimo Paint Prep

Artikkelnr.

1814526

GTIN-nr.

7090045472736

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk
som frarådes
Kjemikaliets bruksområde

Rengjøringsmiddel

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Firmanavn

GT Grossist AS

Besøksadresse

Nordre kullerød 19

Postadresse

Postboks 1314

Postnr.

3241

Poststed

Sandefjord

Land

Norge

Telefon

+47 33 48 22 85

E-post

stine.hasthi@gtgrossist.no

Org. nr.

925 558 923

1.4. Nødtelefonnummer
Nødtelefon

Telefon: 22 59 13 00
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Beskrivelse: Giftinformasjonssentralen

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Flam. Liq. 2
Eye Irrit. 2
STOT SE 2

2.2. Merkingselementer
Farepiktogrammer (CLP)

Varselord

Fare

Faresetninger

H225 Meget brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller
etikett for hånden. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P280 Benytt øyevern.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre.
Fortsett skyllingen. P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted.
Oppbevares kjølig. P501 Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsanlegg

2.3. Andre farer
Andre farer

produktet inneholder organisk løsemiddel. Gjentatt eksponering for organiske
løsemidler kan gi skader på nervesystemet og indre organer som f.eks. lever og
nyrer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
3.2. Stoffblandinger

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelt

Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt. Ved vedvarende symptomer eller ved tvil
om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp. Gi aldri en bevisstløs person
vann eller lignende

Innånding

Ta personen ut i frisk luft og hold personen under oppsyn

Hudkontakt

Tilsølt tøy og sko fjernes. Hud som har vært i kontakt med materialet vaskes
grundig med vann og såpe.

Øyekontakt

Fjern evt. kontaktlinser. Skyll straks øynene rikelig med vann (20-30 `C) til
irritasjonen opphører, og minst i 15 minutter. Sørg for å skylle under øvre og
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nedre øyelokk. Oppsøk lege straks.

Svelging

Gi personen rikelig med drikke og hold personen under oppsyn. Ved
illebefinnende: kontakt lege omgående. Ikke fremkall brekninger, med mindre
legen anbefaler det. senk hodet, slik at evt. oppkast ikke vil renne ned i munnen
og halsen

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Generelle symptomer og
virkninger

produktet inneholder løsemiddle, som kan ha effekt på nervesystemet.
Symptomene på nevrotoksisitet kan være: hodepine, svimmelhet, tretthet mm.
Produktet inneholder løsemiddel. Gjentatt eksponering for løsemiddel kan
resultere i at hudens naturlige fettlag brytes ned. Huden vill deretter være mer
utsatt for opptak av skadelige stoffer som f.eks. allergener Produktet inneholder
stoffer som er irriterende ved hud/ øyekontakt. Kontakt med irriterende stoffer
kan resultere i at kontaktområdet blir mer utsatt for opptak av skadelige stoffer
som f.eks allergener.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Medisinsk behandling

Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.

Annen informasjon

Ta med sikkerhetsdatabladet til legen

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
5.1. Slokkingsmidler
Egnede slokkingsmidler

Anbefalt: alkoholbestandig skum, kullsyre, pulver.

Uegnede slokkingsmidler

Vannstråle bør ikke brukes da det kan spre brannen.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Brann- og eksplosjonsfarer

Hvis produktet utsettes for høy temperatur, f.eks. i tilfelle brann, kan det dannes
farlige nedbrytningsprodukter. Disse er: karbonoksider. Brann vil utvikle tett sort
røyk som kan utgjøre helsefare. Brannfolk bør bruke egnet beskyttelsesutstyr.
Lukkede beholdere som utsettes for ild, avkjøles med vann. La ikke vann fra
brannslokking renne ut i kloakk og vannløp.

5.3. Råd til brannmannskaper
Spesielt beskyttelsesutstyr for
brannmenn

Brannslokningspersonell skal bruke egnet verneutstyr og selvforsynt
åndedrettsvern med full ansiktsmaske

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Generelle tiltak

unngå å innånde damp fra søl. Ikke antent lager avkjøles med vanntåke. Fjern
om mulig brennbart materiale. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
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Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel ,
universalbindemiddel, sagflis.) Håndter forurenset materiale som avfall i.h.t
avsnitt 13

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Andre anvisninger

Se avsnitt 13 om håndteringa av avfall. Se avsnitt 8 for
beskyttelsesforanstaltninger

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Håndtering

dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i avsnitt 1.2

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR
8.1. Kontrollparametrer
8.2. Eksponeringskontroll
Varselsskilt

Forholdsregler for å hindre eksponering
Egnede tekniske tiltak

bruk utelukkende CE-merket verneutstyr

Produkttiltak for å hindre
eksponering

Det bør kontrolleres regelmessig at det angitte grenseverdiene overholdes.

Instruksjon om tiltak for å hindre
eksponering

Bedriftsrelaterte brukere er omfattet av arbeidsmiljølovgivningens regler om
maksimumkonsentrasjoner for eksponering.

Tekniske tiltak for å hindre
eksponering

bruk evt. punktutsugning såfremt alminnelig luftgjennomstrømning i
arbeidslokalet ikke er tilstrekkelig. Sørg for synlig skilting av øyenskyller og
nødblåser

Øye- / ansiktsvern
Egnet øyebeskyttelse

Beskyttelsesbriller med sideskjold

Håndvern
Egnede hansker

Nitril, kan gjenbrukes etter rengjøring

Hudvern
Egnede verneklær

Bruk egnede verneklær som er EN-godkjent type 6 kategori 3
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Åndedrettsvern
Anbefalt åndedrettsvern

Utstyr for selvredning: anbefalt: A. klasse 1. Brun

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Form

Væske

Farge

fargeløs

Lukt

alkohollukt

pH

Verdi: 2,5

Løslighet

Medium: Vann

9.2. Andre opplysninger

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1. Reaktivitet
10.2. Kjemisk stabilitet
10.3. Risiko for farlige reaksjoner
10.4. Forhold som skal unngås
10.5. Uforenlige materialer
10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
12.1. Giftighet
12.2. Persistens og nedbrytbarhet
12.3. Bioakkumuleringsevne
12.4. Mobilitet i jord
12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
12.6. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline)

Turisimo Paint Prep - Versjon 1

Side 6 av 6

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
14.1. FN-nummer
14.2. FN-forsendelsesnavn
14.3. Transportfareklasse(r)
14.4. Emballasjegruppe
14.5. Miljøfarer
14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for
stoffet eller stoffblandingen
15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER
Versjon

1
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