
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. IDENTIFISERING AV MATERIALET OG LEVERANDØREN 
 
1.1 Produktidentifikator  
Produktnavn TB-21ND WELD RENGJØRINGSMIDDEL FOR RUSTFRITT STÅL (UK) 
 
Synonym(er) TB21ND WELD RENGJØRINGSMIDDEL • WELD RENGJØRINGSMIDDEL 
 
1.2 Anbefalt og frarådet bruk 
Bruk TIG BRUSH WELD VASKEMIDDEL FOR RUSTFRITT STÅL 
 
1.3 Informasjon om leverandøren av produktet 
 
Leverandørnavn ENSITECH PTY LTD (C/O VICKERS LABS LTD) (UK) 
 
Adresse Grangefield Industrial Estate, Richardshaw Road, Pudsey, West Yorkshire, STORBRITANNIA 
 
Telefon +44 (0) 113 236 2811 
 
Nettsted www.tigbrush.com 
 
1.4 Nødtelefonnummer(-re) 
 
Nødssituasjon +1 352-323-3500 
 
 
2. FAREIDENTIFIKASJON 
 
2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen  
KLASSIFISERING I HENHOLD TIL FORORDNING (EU) NR. 1272/2008 [CLP/GHS]  
GHS-klassifisering(er) Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Kategori 2A  

Hudkorrosjon/irritasjon: Kategori 2 
 
2.2 Etikettelementer  
MERKING I HENHOLD TIL FORORDNING (EU) NR. 1272/2008 [CLP/GHS]  
Signalord ADVARSEL 
 
Piktogram(mer) 
 
 
 
 
 
H-setning(er)  
H315  Forårsaker hudirritasjon. 
H319  Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. 
 
Sikkerhetssetning(er) – forebygging 
P264  Vask grundig etter håndtering. 
P280  Bruk vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsbeskyttelse. 
 
Sikkerhetssetning(er) – tiltak  
P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. 
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser  
  dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett å skylle. 
P321  Spesifikk behandling anbefales – se førstehjelpsinstruksjoner. 
P362  Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.   
Sikkerhetssetning(er) – oppbevaring  
 
Ingen tildelt. 
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Sikkerhetssetning(er) – disponering  
Ingen tildelt. 
 
2.3 Andre farer  
Ingen informasjon gitt. 
 
 
3. SAMMENSETNING/INFORMASJON OM INGREDIENSER 
 
3.1 Stoffer/blandinger   

Ingrediens CAS-nummer EU-nummer Innhold 
    

FOSFORSYRE 7664-38-2 231-633-2 23 til 24 % 
    

UFARLIGE INGREDIENSER Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig >60% 
    

 
4. FØRSTEHJELPSTILTAK 
 
4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak  
Øye Ved kontakt med øynene, hold øyelokkene fra hverandre og skyll kontinuerlig med rennende vann. 

Fortsett å skylle med vann til man får beskjed om å stoppe av giftinformasjonssentralen, en lege eller i 
minst 15 minutter.  

 
Innånding  Ved innånding, bring vedkommende til frisk luft. Hvis den forulykkede ikke puster, gi kunstig åndedrett. 
 
Hud   Ved kontakt med hud eller hår, fjern tilsølte klær og skyll hud og hår med rennende vann. 

 
Svelging  For råd, kontakt giftinformasjonssentralen eller en lege (umiddelbart). Ved svelging, ikke fremkall 

brekninger. 
 
Førstehjelpsutstyr  Øyeskyllestasjoner skal være tilgjengelig.  

 
 

4.2 Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede  
Irriterer øynene og huden. 
 
4.3 Øyeblikkelig legehjelp og spesialbehandling nødvendig  
Behandles symptomatisk. 
 
 
5. BRANNSLUKKINGSTILTAK 
 
5.1 Slukningsmidler 
Bruk et egnet slukningsmiddel for den omgivende brannen. 
 
5.2 Spesielle farer som skyldes stoffet eller blandingen 
Ikke brennbar. Kan utvikle giftige gasser (fosforoksider) ved oppvarming til nedbrytning. Kontakt med de fleste metaller kan utvikle 
brannfarlig hydrogengass. 
 
5.3 Råd for brannmenn 
Behandle i henhold til kravene for omgivende branner. Evakuer området og kontakt nødetatene. Bli i motvind og informer de 
i medvind om faren. Bruk fullt verneutstyr, inkludert åndedrettsvern (SCBA) ved brannbekjempelse.Bruk vanntåke for å avkjøle intakte 
beholdere og nærliggende lagringsområder. 
 
6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 
 
6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer 
Bruk personlig verneutstyr (PPE) som beskrevet i avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet. Rydd området for alt ubeskyttet personell. Ventiler 
området der det er mulig. Kontakt nødetater når det er aktuelt. 
 
6.2 Miljømessige forholdsregler 
Forhindre at produktet kommer i avløp og vassdrag. 
 
6.3 Rengjøringsmetoder 
Hold tilbake sølet, dekk deretter til / absorber sølet med natriumbikarbonat eller 50-50 blanding av natriumkarbonat og 
kalsiumhydroksid. Samle for fullstendig nøytralisering og egnet avhending. 
 
6.4 Henvisning til andre avsnitt 
Se avsnitt 8 og 13 for eksponeringskontroll og disponering. 
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7. HÅNDTERING OG LAGRING 
 
7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 
Les etiketten nøye før bruk. Bruk av sikre arbeidsrutiner anbefales for å unngå øye- eller hudkontakt og innånding.Praktiser god 
personlig hygiene, inkludert å vaske hendene før du spiser.Forbud mot å spise, drikke og røyke i tilsølte områder.Denne løsningen bør 
ikke brukes i påføring med spray. 
 
7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter 
Oppbevares på et kjølig, tørt, godt ventilert område, fjernet fra uforenlige stoffer og matvarer. Sørg for at beholdere er tilstrekkelig 
merket, beskyttet mot fysisk skade og forseglet når de ikke er i bruk.Sjekk regelmessig for lekkasjer eller søl.Store lagringsområder 
skal ha passende ventilasjonssystemer. 
 
7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) 
Ingen informasjon gitt. 
 
8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG BESKYTTELSE 
 
8.1  Kontrollparametere  
Eksponeringsstandard  

Ingrediens Henvisning  TWA  STEL 
 

       

ppm  

mg/m³ ppm  

mg/m³  

    
 

         

Fosforsyre WEL (UK) --  1 --  2 
 

 
Biologiske grenser 
Ingen biologiske grenseverdier er angitt for dette produktet. 
 
8.2 Eksponeringskontroll 
Tekniske kontroller  Unngå innånding. Bruk i godt ventilerte områder. Der det foreligger en risiko for innånding, anbefales 

mekanisk ventilasjon. Oppretthold damptrykk under anbefalt eksponeringsstandard. 
 
PPE  

Øye/ansikt Bruk sprutsikre vernebriller.  
Hender Bruk PVC- eller gummihansker.  
Kropp Bruk kjeledress.  
Luftveiene Der det foreligger en risiko for innånding, bruk en maske av type B (uorganisk gass og damp). Ved 

spraying, med langvarig bruk, eller hvis det er i lukkede områder, bruk et luftforsynt åndedrettsvern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 
 
9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper  
Utseende ORANSJEFARGET VÆSKE  
Lukt SØT LUKT  
Brennbarhet IKKE BRENNBAR  
Flammepunkt IKKE RELEVANT  
Kokepunkt 100 °C (omtrent)  
Smeltepunkt < 0 °C  
Fordampningshastighet SOM FOR VANN  
pH 2,01  
Damptetthet IKKE TILGJENGELIG  
Spesifikk tyngdekraft 1 (omtrent)  
Løselighet (vann) LØSELIG  
Damptrykk 18 mm Hg @ 20 °C  
Øvre eksplosjonsgrense IKKE RELEVANT  
Nedre eksplosjonsgrense IKKE RELEVANT  
Fordelingskoeffisient IKKE TILGJENGELIG 
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9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 
 
 Selvantennelsestemperatur IKKE TILGJENGELIG 
 Nedbrytningstemperatur IKKE TILGJENGELIG 
 Viskositet IKKE TILGJENGELIG 
 Eksplosive egenskaper IKKE TILGJENGELIG 
 Oksiderende egenskaper IKKE TILGJENGELIG 
 Luktterskel IKKE TILGJENGELIG 
 
9.2 Annen informasjon  
 % Flyktige stoffer > 60 % (vann) 
 
 
10. STABILITET OG REAKTIVITET 
 
10.1 Reaktivitet 
Gå nøye gjennom all informasjon som er gitt i avsnitt 10.2 til 10.6. 
 
10.2 Kjemisk stabilitet 
Stabil under anbefalte oppbevaringsforhold. 
 
10.3 Muligheter for farlige reaksjoner 
Polymerisering forventes ikke å oppstå. 
 
10.4 Forhold som skal unngås 
Unngå varme, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. 
 
10.5 Uforenlige materialer 
Uforenlig med oksidasjonsmidler (f.eks. hypokloritter), alkalier (f.eks. natriumhydroksid) og metaller. 
 
10.6 Farlige nedbrytningsprodukter 
Kan utvikle giftige gasser (fosforoksider) ved oppvarming til nedbrytning. 
 
11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON 
 
11.1 Informasjon om toksikologiske 
effekter    

Akutt forgiftning Informasjon tilgjengelig for 
produktet:    

  Basert på tilgjengelige data, er klassifiseringskriteriene ikke 
oppfylt.   

  Informasjon tilgjengelig for ingrediensen(e):  
 

Ingrediens Oral toksisitet 
(LD50) 

Dermal toksisitet 
(LD50) 

Innåndingstoksisitet 
(LC50) 

FOSFORSYRE 1530 mg/kg (rotte) 2740 mg/kg (kanin) -- 
 
Hud Irriterer huden. Kontakt kan forårsake irritasjon, rødhet, smerte, utslett, dermatitt og mulige 
hudforbrenninger.  

 
Øye Irriterer øynene. Kontakt kan føre til irritasjon, tåreflod, smerte, rødhet, konjunktivitt og 
mulige  

  forbrenninger.    

 
Sensibilisering Utilstrekkelig data for klassifisering som hud- eller respiratorisk 
sensibilisering.   

 
Mutagenitet Utilstrekkelig data tilgjengelig for klassifisering som 
mutagen.    

 
Kreftfremkallende Utilstrekkelig data tilgjengelig for klassifisering som 
karsinogen.    

 
Reproduktiv Utilstrekkelig data tilgjengelig for klassifisering som et reproduktivt 
giftstoff.   

 
STOT – enkel Overeksponering kan føre til irritasjon i nese og hals, med hoste. Høy eksponering kan føre 
til  

 
eksponering pustevansker.    

 
STOT – gjentatt Ikke klassifisert som forårsaker skade på organer fra gjentatt eksponering. Skadelige virkninger er generelt 

forbundet  

 
eksponering med enkel 
eksponering.    

 
Aspirasjon Ikke klassifisert som forårsaker 
aspirasjon.    



 
 
12. ØKOLOGISK INFORMASJON 
 
12.1 Giftighet 
Fosforsyre kan være farlig for vannlevende organismer i høye konsentrasjoner. 
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12.2 Persistens og nedbrytbarhet 
Selv om surheten kan reduseres med naturlige vannmineraler, kan fosfatet forbli på ubestemt tid. 
 
12.3 Bioakkumuleringsevne 
Forventes ikke å bioakkumulere. 
 
12.4 Mobilitet i jord 
Når det søles på jord, vil det trekke nedover, og kan løse opp noe av jordsmonnet, spesielt karbonatbaserte materialer. Noen syre 
kommer til å bli nøytralisert, men betydelige mengder kommer til å være igjen for transport til grunnvannet. 
 
12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 
Ikke klassifisert som PBT eller vPvB. 
 
12.6 Andre skadelige virkninger 
Ingen informasjon gitt. 
 
 
13. DISPONERING 
 
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 
 
Avfallshåndtering Bruk verneutstyret som er beskrevet ovenfor, nøytraliser til pH 6-8 ved SAKTE tilsetning til en mettet 

natriumbikarbonatløsning eller lignende basisk løsning. Fortynn med rikelig med vann og spyl for å fjerne. 
Avfall avhending skal kun utføres i et godt ventilert område. 

 
Lovgivning Avhendes i henhold til relevant lokal lovgivning. 
 
 
14. TRANSPORTOPPLYSNINGER 
 
IKKE KLASSIFISERT SOM FARLIG GODS ETTER KRITERIER FRA ADR, IMDG ELLER IATA 
 

 
LANDTRANSPORT 

(ADR/RID) 
SJØTRANSPORT 

(IMDG/IMO) 
LUFTTRANSPORT 

(IATA/ICAO) 
14.1  UN-nummer Ingen tildelt Ingen tildelt Ingen tildelt 
14.2  Egnet 
Forsendelsesnavn Ingen tildelt Ingen tildelt Ingen tildelt 
14.3  Transport 
fareklasse Ingen tildelt Ingen tildelt Ingen tildelt 
14.4  Emballasjegrupper Ingen tildelt Ingen tildelt Ingen tildelt 

 
 
14.5  Miljøfarer   Ingen informasjon gitt 
 
14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren 
 
15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER 
 
15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen 
Farlig stoff eller blanding i henhold til EU-direktiv 67/548/EEC eller 1999/45/EC.    
Klassifikasjoner Xi Irriterende 
 
R-setninger R36/38 Irriterer øynene og huden. 
 
S-setninger S26 Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege 
 S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig (vis etiketten 
  om mulig). 
 
Inventarliste(r) EUROPA: EINECS (European Inventory of Existing Chemical Substances) 
 Alle komponenter er oppført på EINECS, eller er fritatt. 
 
15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet 
Ingen informasjon gitt. 
 
 
16. ANDRE OPPLYSNINGER 
 
Tilleggsinformasjon 
 
 
 

SDS, dato: 25. sep. 2015  
Side 5 av 6 Versjonsnummer: 2.4 

 
 



PRODUKTNAVN TB-21ND WELD RENGJØRINGSMIDDEL FOR RUSTFRITT STÅL (UK) 
 

RETNINGSLINJER FOR PERSONLIG VERNEUTSTYR:  
Anbefalingen for verneutstyr som er inkludert i denne rapporten, er kun gitt som en veiledning. 
Faktorer som bruksmåte, arbeidsmiljø, mengde brukt, produktkonsentrasjon og tilgjengeligheten 
av tekniske kontroller bør vurderes før endelig valg av personlig verneutstyr tas. 

 
HELSEVIRKNINGER FRA EKSPONERING:  
Det er verdt å merke seg at virkningene fra eksponering for dette produktet vil avhenge av flere 
faktorer, inkludert: frekvens og varighet av bruk, mengde brukt, effektivitet av kontrollmålinger, bruk 
av verneutstyr og bruksmåte. Gitt at det er upraktisk å utarbeide en ChemAlert-rapport som vil 
omfatte alle mulige scenarier, forventes det at brukere kommer til å vurdere risikoen og 
bruke kontrollmålinger der det er hensiktsmessig. 

 
Forkortelser ACGIH American Conference of Government Industrial Hygienists 
 CAS-nummer Chemical Abstracts Service nummer – brukes til å foreta unike identifiseringer av  
  kjemiske substanser 
 CNS Sentralnervesystemet 
 DNEL Derived No Effect Level 
 EU-nr. EU-nr. – EU-nummer 
 EMS Nødplan (Nødprosedyrer for skip som har farlig gods) 
 GHS Globally Harmonized System (globalt, harmonisert system) 
 IARC Det internasjonale instituttet for kreftforskning 
 LC50 Dødelig konsentrasjon, 50 % / median dødelig konsentrasjon 
 LD50 Dødelig dose, 50 % / median dødelig dose 
 mg/m³ Milligram per kubikkmeter 
 OEL Yrkeseksponeringsgrense 
 PBT Persistent, bioaccumulative, toxic (persistente, bioakkumulerende og toksiske) 
 pH bestemt av konsentrasjonen av hydrogenioner ved bruk av en skala fra 0 (sur) til 14 ( 
  basisk). 
 PNEC Predicted No Effect Concentration 
 ppm Deler per million 
 REACH Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
  (forordning om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier) 
 STEL Korttidseksponeringsgrense 
 STOT-RE Spesifikk målorgantoksisitet (gjentatt eksponering) 
 STOT-SE Spesifikk målorgantoksisitet (enkel eksponering) 
 TLV Terskelverdi 
 TWA Tidsvektet gjennomsnitt 
 vPvB Svært persistente og svært bioakkumulerende 
 
 
 
Rapporter status Dette dokumentet er utarbeidet av RMT på vegne av produsenten, importøren eller leverandøren av  
 produktet og fungerer som deres sikkerhetsdatablad («SDS»). 
  
 Det er basert på informasjon om produktet som har blitt levert til RMT av produsenten, importøren eller 

leverandøren eller mottatt fra tredjeparts kilder og antas å representere det nåværende kunnskapsnivået med 
hensyn til de relevante forholdsreglene for sikkerhet og håndtering av produktet på tidspunktet for utstedelsen. 
Ytterligere avklaring angående et hvilket som helst aspekt av produktet bør fås direkte fra produsenten, 
importøren eller leverandøren. 

 
Selv om RMT har lagt stor vekt på å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon i dette SDS, gis det ingen 
garanti med hensyn til nøyaktighet eller fullstendighet. Så langt det er lovlig mulig, godtar RMT ingen 
erstatningsansvar for tap eller skade (inkludert følgeskader) som man kan bli utsatt for eller pådratt av noen 
som følge av deres tiltro til informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet. 

 
 
Laget av Risk Management Technologies 
 5 Ventnor Ave, West Perth 
 Vest-Australia 6005 
 Telefon: +61 8 9322 1711 
 Faks: +61 8 9322 1794 
 E-post: info@rmt.com.au 
 Nett: www.rmt.com.au.  

Utarbeidet i samsvar med: Vedlegg II til REACH-forordning (EU) 1907/2006, (CLP) forordning (EU) 
1272/2008, og forordning (EU) 453/2010 (endringer i (EU) 1272/2008). 

 
[Slutt på SDS] 
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