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SIKKERHETSDATABLAD

Stiff Strykestivelse

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

24.03.2020

1.1. Produktidentifikator
Kjemikaliets navn

Stiff Strykestivelse

Artikkelnr.

742100

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

Beskrivelse: Tekstilpleiemiddel

Kjemikaliets bruksområde

Stivelse til stiving av tekstiler.

Bruk det frarådes mot

Det frarådes mot annen bruk enn for områder som er nevnt over.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Firmanavn

Lilleborg AS

Besøksadresse

Drammensveien 149

Postadresse

Postboks 673 Skøyen

Postnr.

0214

Poststed

OSLO

Land

NORGE

Telefon

22 06 27 80

E-post

forbrukerservice@orkla.no

Hjemmeside

www.orkla.no

1.4. Nødtelefonnummer
Nødtelefon

Telefon: 22 59 13 00
Beskrivelse: Giftinformasjonen
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AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Aerosol 1; H222,H229

Tilleggsinformasjon om
klassifisering

Full tekst for H-setninger finnes i seksjon 16.

2.2. Merkingselementer
Farepiktogrammer (CLP)

Varselord

Fare

Faresetninger

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Sikkerhetssetninger

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre
antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn
50 °C / 122°F.

2.3. Andre farer
PBT / vPvB

Produktet er ikke PBT eller vPvB.

Andre farer

Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk
Gjelder også tom beholder.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
3.2. Stoffblandinger
Komponentnavn
Butan < 0,1% butadiene

Propane

Identifikasjon
CAS-nr.: 106-97-8
EC-nr.: 203-448-7
Indeksnr.: 601-004-00-0
CAS-nr.: 74-98-6
EC-nr.: 200-827-9
Indeksnr.: 601-003-00-5

Klassifisering
Flam. Gas 1; H220
Press. Gas; H280

Innhold
10 -30 %

Flam. Gas 1; H220
Press. Gas; H280

1-5%

Noter

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelt

Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som
letter åndedrettet. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets
beholder eller etikett for hånden.
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Innånding

Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i
en stilling som letter åndedrettet. Søk legehjelp.

Hudkontakt

Fjern tilsølte klær. Varm opp frostskadede legemsdeler med lunkent vann. Ikke
gni på det skadede området.

Øyekontakt

Skyll straks grundig med mye vann, også under øyelokk. Kontakt lege dersom
irritasjonen vedvarer.

Svelging

FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege øyeblikkelig.

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

Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som
hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast.

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

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
5.1. Slokkingsmidler
Egnede slokkingsmidler

Pulver, skum eller karbondioksyd (CO2).

Uegnede slokkingsmidler

Bruk ikke vann.

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

Dampene kan danne eksplosiv blanding med luft. Aerosolbeholdere kan
eksplodere under brann.

Farlige forbrenningsprodukter

Ved termisk dekomponering eller forbrenning kan det avgis karbonmonoksid eller
andre giftige gasser/damper.

5.3. Råd til brannmannskaper
Brannslokkingsmetoder

Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare.

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

Holdes vekk fra antennelsekilder - Røyking forbudt.

Verneutstyr

Bruk verneutstyr som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Store mengder søl: Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Opprydding

Avhendes via firma som er registrert for behandling av spesialavfall.
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6.4. Henvisning til andre avsnitt
Andre anvisninger

Se seksjon 1 for nødtelefon.
Se seksjon 8 for opplysninger om personlig verneutstyr.
Se seksjon 13 for mer informasjon om avfallsbehandling.

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

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå oppvarming, gnist og åpen ild.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Oppbevaring

Lagres ved temperaturer over 5°, men ikke varmere enn romtemperatur.
Oppbevares i originalemballasjen. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og
må ikke utsettes for temperaturer over 50°C.

Forhold som skal unngås

Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.

Betingelser for sikker oppbevaring
Krav til lagerrom og beholdere

Oppbevares på et godt ventilert sted.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)
Anbefalinger

Benyttes som strykestivelse.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR
8.1. Kontrollparametrer
Komponentnavn
Butan < 0,1% butadiene

Identifikasjon
CAS-nr.: 106-97-8

Propane

CAS-nr.: 74-98-6

Grenseverdier
8 timers grenseverdi: 250
ppm
8 timers grenseverdi: 600
mg/m³
8 timers grenseverdi: 500
ppm
8 timers grenseverdi: 900
mg/m³

Norm år

DNEL / PNEC
Oppsummering av
risikostyringstiltak, mennesker

Om dette produktet inneholder komponenter med yrkeshygieniske grenseverdier,
kan monitorering av person, arbeidsatmosfære eller biologiske parametre være
nødvendig, for å bestemme effektiviteten på avtrekk eller andre vernetiltak, og/
eller behovet for personlig åndedrettsvern. Det henvises til Europeisk Standard
EN 689 vedr. metoder for vurdering av eksponering ved innånding av kjemikalier,
og nasjonale, veiledende dokumenter for metoder for bestemmelse av farlige
stoffer.

8.2. Eksponeringskontroll
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Forholdsregler for å hindre eksponering
Egnede tekniske tiltak

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Produkttiltak for å hindre
eksponering

Eliminér alle muligheter for antennelse.

Instruksjon om tiltak for å hindre
eksponering

Oppbevares i orginalemballasje.

Tekniske tiltak for å hindre
eksponering

Aldri spis, drikk eller røyk under bruk.

Øye- / ansiktsvern
Egnet øyebeskyttelse

Bruk øyevern ved risiko for direkte kontakt eller sprut.

Håndvern
Egnede hansker

Hansker er normalt ikke nødvendig.

Hudvern
Hudbeskyttelse, kommentar

Normalt ikke nødvendig. Bruk hensiktsmessige arbeidsklær, tilpasses det øvrige
arbeidet.

Åndedrettsvern
Åndedrettsvern nødvendig ved

Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon. Administrativ norm for eksponering
skal overholdes.

Oppgaver som trenger
åndedrettsvern

Ved risiko for eksponering bør åndedrettsvern vurderes.

Anbefalt utstyrstype

Maske med filter A (brunt, organiske stoffer).

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

Aerosol.

Farge

Fargeløs.

Lukt

Behagelig.

Luktgrense

Kommentarer: Ikke relevant

pH

Kommentarer: Ikke relevant

Smeltepunkt / smeltepunktintervall

Kommentarer: Ikke relevant

Frysepunkt

Kommentarer: Ikke bestemt.

Kokepunkt / kokepunktintervall

Verdi: 10 °C
Kommentarer: Trykk: 760 mmHg.

Flammepunkt

Verdi: - 50 °C

Fordampningshastighet

Kommentarer: Ikke bestemt.

Nedre eksplosjonsgrense m/enhet

Kommentarer: Ikke bestemt.

Øvre eksplosjonsgrense m/enhet

Kommentarer: Ikke bestemt.
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Eksplosjonsgrense

Kommentarer: Ikke bestemt.

Damptrykk

Kommentarer: Ikke bestemt.

Damptetthet

Kommentarer: Ikke relevant.

Tetthet

Verdi: 1,03 kg/l

Løslighet

Kommentarer: Fullstendig oppløselig i vann.

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/
vann

Kommentarer: Forventes ikke å bioakkumulere.

Selvantennelighet

Kommentarer: Ikke bestemt.

Dekomponeringstemperatur

Kommentarer: Ikke bestemt.

Viskositet

Kommentarer: Ikke bestemt.

Eksplosive egenskaper

Damp kan danne eksplosive blandinger med luft.

Oksiderende egenskaper

Produktet er ikke oksiderende.

9.2. Andre opplysninger
Fysikalske farer
Blandbarhet

Blandbar med vann.

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

Det er ingen fare ved vanlig lagring og normal bruk. Beskyttes mot sollys.
Oppbevares på et godt ventilert sted. Brann- eller eksplosjonsfarlig ved
oppvarming. Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke
etter bruk

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet

Stabil under anbefalt håndtering og lagringsforhold (se seksjon 7).

10.3. Risiko for farlige reaksjoner
Risiko for farlige reaksjoner

Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

10.4. Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås

Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk
Beskyttes mot sollys. Holdes unna flammer og gnister. Unngå høye
temperaturer. Holdes unna flammer og gnister.

10.5. Uforenlige materialer
Materialer som skal unngås

Ingen kjente.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
Farlige spaltningsprodukter

Ingen spesifikke data.
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AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Øvrige helsefareopplysninger
Vurdering av akutt toksisitet,
klassifisering

Ikke merkepliktig, basert på tilgjengelige toksikologiske data fra komponentene.

Vurdering hudetsende /
hudirriterende, klassifisering

Produktet er ikke klassifisert som etsende/irriterende for huden.
Klassifiseringsmetode: Beregningsmetoden.

Vurdering øyeskade /
øyeirritasjon, klassifisering

Produktet er ikke klassifisert som "Gir alvorlig øyeskade" eller "øyeirritasjon". Kan
irritere øynene. Klassifiseringsmetode: Beregningsmetoden.

Vurdering av
luftveissensibilisering,
klassifisering

Ikke klassifisert som sensibiliserende, basert på tilgjengelige data fra
komponentene.

Vurdering av hudsensibilisering,
klassifisering

Ikke klassifisert som sensibiliserende, basert på tilgjengelige data fra
komponentene.

Innånding

Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som
hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og oppkast.

Hudkontakt

Forlenget hudkontakt kan forårsake hudirritasjon.

Øyekontakt

Sprut av produkt eller oppløsning i øynene kan gi irritasjon.

Allergi

Forventes ikke å gi allergi ved normal bruk.

Vurdering kreftfremkallende
egenskaper, klassifisering

Inneholder ingen stoffer i konsentrasjon over grenseverdien ("cut-off value"), som
er kjent for å medføre fare for kreft.

Vurdering av
reproduksjonstoksisitet,
klassifisering

Inneholder ingen stoffer kjent for å medføre fosterskade.

Vurdering av spesifikk
målorgantoksisitet enkelteksponering, klassifisering

Inneholder ingen stoffer i konsentrasjon over grenseverdien ("cut-off value"), som
er klassifisert for spesifikk målorgantoksisitet - enkelt eksponering.

Vurdering av spesifikk
målorgantoksisitet - repeterende
eksponering, klassifisering

Inneholder ingen stoffer i konsentrasjon over grenseverdien ("cut-off value"), som
er klassifisert for spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering.

Vurdering av aspirasjonsfare,
klassifisering

Produktet er ikke klassifisert som Asp.Tox., basert på tilgjengelig data fra
komponentene.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
12.1. Giftighet
Økotoksisitet

Det er ikke utført økotoksisitetstester på blandingen.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Beskrivelse / vurdering av
persistens og nedbrytbarhet

Produktet forventes å ha en moderat biologisk nedbrytningshastighet.

12.3. Bioakkumuleringsevne
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Forventes ikke å bioakkumulere.

12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet

Ingen data tilgjengelig.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Resultat av vurderinger av PBT og
vPvB

Stoffblandingen inneholder ingen komponenter som er kjent for å være PBT eller
vPvB.

12.6. Andre skadevirkninger
Økologisk tilleggsinformasjon

Ingen data tilgjengelig.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Egnede metoder til fjerning av
forurenset emballasje

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
Farlig gods

Ja

14.1. FN-nummer
ADR/RID/ADN

1950

IMDG

1950

ICAO/IATA

1950

14.2. FN-forsendelsesnavn
Varenavn, Engelsk ADR/RID/ADN

AEROSOLS

ADR/RID/ADN

AEROSOLBEHOLDERE

IMDG

AEROSOLS

ICAO/IATA

AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Transportfareklasse(r)
ADR/RID/ADN

2.1

Klassifiseringskode ADR/RID/
ADN

5F

IMDG

2.1

ICAO/IATA

2.1

14.4. Emballasjegruppe
Kommentarer

Ikke relevant.
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14.5. Miljøfarer
ADR/RID/ADN

Ikke klassifisert som miljøfarlig iht. ADR/RID.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Spesielle forholdsregler

Se seksjon 6, 7 og 8.

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
Produktnavn

AEROSOLS, FLAMMABLE

Andre relevante opplysninger
Fareseddel ADR/RID/ADN

2.1

Fareetikett IMDG

2.1

Etiketter ICAO/IATA

2.1

ADR/RID Annen informasjon
Tunnelbegrensningskode

D

Transport kategori

2

IMDG Annen informasjon
EmS

F-D, S-U

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for
stoffet eller stoffblandingen
Lover og forskrifter

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier
(REACH).
Forordning (EF) nr 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av
stoffer og stoffblandinger (CLP)
Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (Arbeids- og sosialdepartementet).
Forskrift om aerosolbeholdere (Kommunal og regionaldepartementet).
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
Transportmerkingen er utført i henhold til bestemmelsene i ADR/RID/IMDG.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering av kjemikaliesikkerhet
er gjennomført

Ja

Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Tiltak/anbefalinger gitt under de ulike avsnittene er basert på vurderinger og
implementeringer av informasjon i mottatte eksponeringsscenarioer (ES).

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER
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Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

H220 Ekstremt brannfarlig gass.
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
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