Hälso och säkerhetsdatablad
1.

Namnet på produkten och bolaget/företag
Handelsnamn:
Artikelnummmer:

Adhesive Remover Spray
AR5001

Leverantörens namn och adress:
				
B. Braun Hospicare Ltd, Collooney
				Co Sligo
				Ireland
Tel nr: 			
+353 71 9167491
Fax nr:			
+353 71 9167054
B. Braun Medical AB OPM
Box 110 | 182 12 Danderyd
Tel 08-634 34 00 | Fax 08-634 34 34
www.bbraun.se

2.

Farliga egenskaper
Mänskliga
Kan orsaka irritation i munnen och övre matsmältningsorganen vid förtäring.
Kan orsaka hudirritation särskilt om exponeringen är långvarig och/eller upprepad.
Kan irritera ögat.
Långvarig inandning av aerosol i höga koncentrationer och härledda ångor kan
framkalla dåsighet, huvudvärk, förlust av koordination och narkos. I väldigt svåra
fall av överexponering kan dödsfall orsakas.
Inandning av aerosol kan också orsaka lätt irritation i näsa och övre luftvägar.
Säkerhet
Sprayburken klassificeras som extremt brandfarlig
Ekologiska
Inte fullständigt biologiskt nedbrytbar.
Utsläpp av stora mängder i vattenmiljö kan döda fisk och vattenlevande organismer.

3.

Sammansättning/information om beståndsdelar
Ingående substans
CAS nr		
Hexamethyldisiloxane 107-46-0
Butane			106-97-8
Isobutane		75-28-5
Propane		74-98-6

R nr		
Mängd/halt
R11,R50
50-75%
R12		10-25%
R12		5-10%
R12		5-10%
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4.

Första hjälpen
Vid förstäring, skölj munnen med vatten. Framkalla inte kräkning. Sök medicinskt råd.
Vid hudkontakt, tvätta huden med tvål och vatten.
Vid ögonkontakt, tvätta ögonen noggrant med rikligt rent vatten. Sök medicinskt råd.
Vid inandning, för bort från exponering. Håll vederbörande varm och i vila.

5.

Brandbekämpningsåtgärder
Rök innehållande koldioxid, kolmonoxid och kväveoxider kan bildas vid stora bränder.
I händelse av brand, använd pulver, skum, sand och vattendimma.
Undvik användning av stora mängder vatten.
I händelse av brand, kyl de förvarade sprayburkarna med vattenspray.
I händelse av brand skall sluten andningsutrustning bäras.

6.

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Hindra och samla in spill. Släck alla öppna lågor och ta bort
eventuella källor till antändning.
Samlas upp med inert uppsugande material ex sand, kieselgur etc.
För omfattande spill bör saneringspersonalen använda lämpliga skyddskläder som
handskar, overaller och ögonskydd under arbetet.
Kan orsaka golv mycket halt.
Spola inte ut i avloppet.
Placera i plastbehållare för bortskaffning.
Avfallshantering sker i enlighet med statens och de lokala föreskrifterna.

7.

Hantering och lagring
Förvaras åtskilt från antändningskällor.
Förvara sprayburkarna i en temperatur mellan 5 och 50 grader C och inte i direkt soljus.
Förvara inte i närheten av oxidationsmedel som kan förvärra vid en brandsituation. 		
Används i ett väl ventilerat utrymme.

8.

Begränsning av exponering / personligt skydd
Undvik kontakt med ögon, trasig eller blödande hud eller kläder, inhalera inte sprayen.
Arbetssätt bör utformas så att vederbörande exponeras minimalt för produkten.
Gränsvärden för exponering:
Butane				8hr TWA
Hexamethyldisiloxane		
8hr TWA

9.

1430mg/m-3
200ppm (tillverkarens rekommendation)

Fysikaliska och kemiska egenskaper
Form – en aersosolprodukt
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10.

Stabilitet och reaktivitet
Kan reagera med starka oxidationsmedel
Nedbrytning kan ske över 100 grader C efter förlust av flyktiga komponenter.

11.

Toxikologisk information
Kan orsaka irritation i munnen och övre matsmältningsorganen vid förtäring.
Kan orsaka hudirritation särskilt om exponeringen är långvarig och/eller upprepad.
Kan irritera ögat.
Långvarig inandning av aerosol i höga koncentrationer och härledda ångor kan
framkalla narkos och dödsfall.
Inandning av aerosol kan också orsaka lätt irritation i näsa och övre luftvägar.

12.

Ekologisk information
Spola inte ut i ytvatten.

13.

Avfallshantering
Vid bortskaffning av avfall eller överflödigt, undvik kontakt med öga eller hud.
Spola inte ut i avloppet.
Enstaka burkar kan slängas ihop med vanligt hushållsavfall.
För stora kvantiteter, rådfråga myndighet för avfallshantering.

14.

Transportinformation
Den här produkten är klassad som ”farlig för transport” men kan fraktas i
begränsad bestämd mängd.
Det bör märkas:
“Aerosols” UN 1950
Road (ADR) / Sea (IMDG)
UN Number: 1950
Class: 2
Proper Shipping Name: Aerosols, flammable
Air (IATA)
UN Number: 1950
Class: 2.1
Proper Shipping Name: Aerosols, flammable
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15.

Gällande föreskrifter
Den här produkten är reglerade under Aerosoldirektivet 2008 47/EC och
under dessa regler bör den märkas med:
Extremt brandfarlig

Tryckbehållare: skyddas mot solljus, utsätt ej burken för temperaturer som
överstiger 50 grader C. Får ej punkteras eller brännas efter användning.
Spraya inte mot öppen låga eller mot glödande material. Förvara åtskilt från
antändningskällor – Rökning förbjuden.
Förvara utom räckhåll för barn.
Använd endast enligt instruktionerna.

16.

Annan information
Detta säkerhetsdatablad är korrekt enligt B. Braun Hospicare Ltd bästa vetskap
och baseras på informations som de anser vara tillförlitliga. Det lämnas utan garanti.
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