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Sikkerhetsdatablad 

iht. forordning 1907/2006 bilag II (endret i 453/2010) 
 

 

Forberedt den 2010-05-31 Sider: 5 

 

1. Angivelse av stoffet / stoffblandingen og av selskapet / foretaket 

Produkt Blue spray (blå spray) 

Varenummer 161060, 161070. 

Bruksområder Til desinfisering av bittsår, kutt og suturknuter hos 
hester, hunder, katter, griser og storfe. 

Distributør JØRGEN KRUUSE A/S 
Havretoften 4, 
DK-5550 Langeskov. 
Danmark 
Tlf:     +45 7214 1511 +45 7214 1511 
Faks: +45 7214 160 +45 7214 160 

Web:    http://www.kruuse.com 
E-post: info@kruuse.com info@kruuse.com  

E-post: kruuse.norge@kruuse.com 

Nødnummer Giftinformasjonssentralen: 22 59 13 00 

Nødnummer - Alarmsentralen 112 

2. Fareidentifikasjon  

Klassifisering Signalord Klassifisering av substansen Farepiktogram 

R10 Brannfarlig 

 

Risikobeskrivelse R-10  Brannfarlig 

Sikkerhet 
 

S-2  
S-23  
S-46 
  
S-51  
S-56   

Oppbevares utilgjengelig for barn. 
Unngå innånding av sprøytetåke/spray. 
Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen 
eller etiketten. 
Må bare anvendes på godt ventilerte steder. 
Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til 
godkjent avfallsbehandlingsanlegg. 

Andre farer /  
annen merking 

Fysisk og kjemisk: Produktet er brannfarlig 

Helse: Kan irritere øyne og hud. 

Miljø: Produktet inneholder flyktige organiske bestanddeler som potensielt kan 
bidra til fotokjemisk ozondannelse. 

3. Sammensetning / angivelse av bestanddeler 

EF-Nr. 
Stoffer Innhold % Cas-nr. Klassifisering 

Annen 
informasjon 

200-578-6 Etanol 10-30 % 64-15-5 F;R11       
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EF-Nr. 
Stoffer Innhold % Cas-nr. Klassifisering 

Annen 
informasjon 

200-661-7 Propan-2-ol 1-5 % 67-63-7 F;R11 Xi; R36 
R67 

      

Annen 
informasjon 

Produktet inneholder: Salisylsyre. 

* Se punkt 16 for de fullstendige R/S-setningene det vises til ovenfor. 

4. Førstehjelpstiltak  

Hudkontakt Fjern tilsølte klær og vask huden grundig  med vann. 

Øyekontakt Skyll øynene omgående med rikelig, rennende vann i minst 15 minutter, og 
hold øyelokkene åpne, fjern eventuelle kontaktlinser. Hvis irritasjonen varer 
ved, søk legehjelp og medbring disse intruksjonene. 

Innånding Flytt den tilskadekomne ut i frisk luft. 

Svelging Skyll munnen umiddelbart og drikk rikelig med vann. Hold personen under 
observasjon. Hvis vedkommende blir uvel må man oppsøke sykehus og 
medbringe disse instruksjonene. 

5. Brannslukningstiltak  

Slukningsmidler Følg bedriftens generelle forholdsregler for tiltak i tilfelle av brann. 

Særlige farer som 
skyldes produktet, 
forbrenningsprodukter 
eller gasser som utvikles 
under brannen 

Under brann kan det dannes helseskadelige gasser. 

Råd for brannmannskap Valg av åndedrettsvern ved brann: Følg bedriftens generelle forholdsregler.  

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp  

Sikkerhetstiltak for å 
beskytte personell, 
beskyttelsesutstyr og 
nødprosedyrer 

Følg forholdsreglene som er beskrevet i dette databladet. 

Unngå røyking og bruk av åpen ild. 

For personlig verneutstyr, se avsnitt 8. 

Sikkerhetstiltak for å 
beskytte miljøet 

Ingen spesielle forholdsregler. 

Metoder og materialer for 
oppsamling og rengjøring 

Samle opp søl med absorberende materialer som ikke kan brenne,  
som sand, kiselgur o.l.  

For avfallshåndtering, se avsnitt 13, Instrukser om disponering. 

7. Håndtering og lagring 

Forholdsregler for sikker 
håndtering 

Følg god kjemikaliehygiene 

Unngå langvarig og gjentatt kontakt. 

Unngå røyking og bruk av åpen ild. 

Sikker lagring Oppbevares i tett lukket originalemballasje på et godt ventilert sted. 

 



 

Fil: 161060-70_BlueSpray_NO_100531  Side 3 

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 

Eksponeringskontroll Sørg for tilstrekkelig ventilasjon/avtrekk. 

Personlig verneutstyr 
(åndedrettsvern, 
kroppsvern, håndvern, 
øyevern) 

Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i 

samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. 

Ved risiko for hudkontakt:  
Bruk egnede vernehansker. Nitrilhansker anbefales. 

Andre typer hansker kan bli anbefalt av leverandøren. 
Bruk vernebriller eller ansiktsskjerm. 
Vask hendene etter kontakt med stoffet. 

9. Fysiske og kjemiske egenskaper 

Utseende Blå væske Farge Blå 

Tilstandsform Væske Lukt Karakteristisk. 

pH Ingen tilgjengelige data. Flammepunkt Mellom 21-55 °C 

Kokepunkt / kokeområde Ingen tilgjengelige data. Flammepunkt Mellom 21-55 °C 

Damptetthet Ingen tilgjengelige data. Relativ tetthet 0,94-0,96 

Løselighet / 
Vannløselighet 

Fullstendig. Eksplosjons-
egenskaper 

Ingen tilgjengelige data. 

10. Stabilitet og reaktivitet 

Kjemisk stabilitet Stabil ved normale temperaturforhold. 

Forhold som skal unngås Unngå å utsette produktet for sterk varme og kontakt med oksiderende 
materialer. 

Farlige 
nedbrytingsprodukter 

Ingen ved normale.forhold. 

11. Toksikologiske opplysninger 

Innånding Damper og spraytåke kan irritere halsen og luftveiene og forårsake hoste. 

Hudkontakt Gjentatt eller forlenget eksponering kan forårsake tørr hud. 

Øyekontakt Kan forårsake forbigående øyenirritasjon.  

Svelging Kan virke irriterende på mage-tarm-kanalen og forårsake utilpasshet. 

Spesifikke effekter Ingen kjente ved yrkesmessig eksponering. 

12. Økologiske opplysninger 

Økotoksisitet Produktet medfører begrenset miljømessig fare.  

Persistens og 
nedbrytbarhet 

Produktets nedbrytbarhet er ikke oppgitt. 

Bioakkumulerings-
potensial 

Ingen tilgjengelige data. 

Miljø Produktet er oppløselig i vann. Kan spre seg i vannsystemer. 

Andre skadevirkninger Produktet inneholder flyktige organiske bestanddeler som potensielt kan bidra 
til fotokjemisk ozondannelse. 
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13. Instrukser om disponering  

Metoder for 
avfallsbehandling 

Avfall og rester skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale forskrifter. 
Avfallet er klassifisert som farlig avfall.  

Filler og lignende som er fuktet med brannfarlige væsker, skal kastes i 
brannsikker avfallsdunk. 

Forurenset emballasje EWC-kode: 15 01 02 

Avfallskode EWC-kode: 18 02 05 

Må ikke tømmes i avløp eller vassdrag. 

14. Transportopplysninger  

Transport 
Type 

UN-Nr UN riktig 
forsendelses-navn 

Fare-
klasse 

Emballasje-
gruppe 

Havforuren-
sende stoff 

Begrenset  
mengde (LQ) 

IMDG 
(Sjøfart) 

1987 Alkoholer, N.O.S. (Etanol, 
Isopropyl alkohol) 

3 lll -       

ADR (Vei) & 
RID (Bane) 

1987 Alkoholer, N.O.S. (Etanol, 
Isopropyl alkohol) 

3 III             

ICAO / IATA 
(Luft) 

1987 Alkoholer, N.O.S. (Etanol, 
Isopropyl alkohol) 

3 III             

Annen informasjon Skipstransport på hav - IMDG: 

Marine pollutant: Nei 

EmS: F-E, S-D 

MFAG: 1 

Innenlands vannveier (ADN):  

Brannfarlig væske. 

Vei (ADR) / Jernbane (RID) 

Primær risikobetegnelse: 3, brannfarlig væske 

Sekundær risikobetegnelse: - 

15. Opplysninger om regelverk 

Lover og forskrifter 
som gjelder 
sikkerhet, helse og 
miljø 

Nasjonale forskrifter: Rådsdirektiv av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og 
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer (67/548/EØF) 
(opp til og inklusive den 29. endringen) og Europaparlaments- og rådsdirektiv 
1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og 
forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger.  

 

Kommisjonsdirektiv 2001/58/EF av 27. juli 2001 om annen endring av direktiv 
91/155/EØF om fastsettelse av nærmere regler for ordningen med særlig 
informasjon om farlige preparater ved gjennomføringen av artikkel 14 i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF og om farlige stoffer ved 
gjennomføringen av artikkel 27 i rådsdirektiv 67/548/EEC (sikkerhetsdatablad)  

 

Kommisjonsvedtak 2001/119/EF om endring av vedtak 2000/532/EF om erstatning 
av kommisjonsvedtak 94/3/EF om utarbeiding av en fortegnelse over avfall i 
henhold til rådsdirektiv 75/442/EØF om avfall og rådsvedtak 94/904/EF om 
utarbeiding av en liste over farlig avfall i henhold til artikkel 1 nr. 4 i rådsdirektiv 
91/689/EØF om farlig avfall. 
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16. Andre opplysninger 

Krav om særlig utdannelse Brukeren skal være instruert i arbeidets utførelse og kjenne innholdet av 
dette sikkerhetsdatabladet. 

R/S-setninger fra avsnitt 3 R10  

R11  

R36  

R67  

Brannfarlig. 

Meget brannfarlig. 

Irriterer øynene. 

Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. 

Annet Opplysningene på dette databladet representerer våre nåværende 
kunnskaper og erfaring, og er pålitelige forutsatt at produktet anvendes 
under de fastsatte vilkår og i samsvar med det som er spesifisert på 
emballasjen og / eller i relevant teknisk litteratur. Enhver annen bruk av 
produktet som involverer bruk av produktet i kombinasjon med et annet 
produkt eller en annen prosess er brukerens ansvar.  

 
 

Historikk 

Versjon Dato Endring 

1 2010-05-31 1. versjon. 

 


