
SIKKERHEDSDATABLAD

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn eller
betegnelse på blandingen

Starbrite Spider Away

-Registreringsnummer

Synonymer Ingen.

Produktkode 950XX

Utstedelsesdato 19-September-2012

Versjonsnummer 01

Revisjonsdato -

Overgår date -

1.2. Relevant, identifisert bruk av stoffet eller blandingen, og bruk som er frarådet

Identifiserte bruksmåter Insektmiddel.

Bruksmåter som det
advares mot

Ingen kjente.

1.3. Leverandørens detaljer på sikkerhetsdataarket

Produsent/leverandør Star brite Distributing, Inc

Adresse 4041 SW 47TH Avenue

Fort Lauderdale, FL 33314

USA

Kontaktperson Vincent Waclawek

Generell informasjon (954) 587-6280

24-timers nødnummer CHEMTREC: (703) 527-3887

Leverandør Star brite Europe Inc.

30 Rue F. Genin

69005, Lyon, Frankrike

Kontaktperson Jean Paul Kitzinger, contact@starbrite-europe.com

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering ifølge Direktiv 67/548/EEC og 1999/45/EC, med endringer

Klassifisering ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer

Oppsummering av farer

Fysiske farer Ikke klassifisert for fysiske farer.

Helsefarer Ikke klassifisert for helsefarer.

Miljøfarer Ikke klassifisert for miljøfarer.

Særlige farer Ikke kjent.

Hovedsymptomer Ingen kjente.

2.2. Merking

Etikett ifølge EU-forskrift nr. 1272/2008, med endringer

Ingen.Farepiktogrammer

Signalord Ikke tildelt.

Faresetninger Blandingen oppfyller ikke kriteriene for klassifisering.

Sikkerhetssetninger

Forebygging Følg yrkeshygienisk praksis.

Svar Vask grundig etter håndtering.

Lagring Oppbevares adskilt fra uforenelige kjemikalier.

Avhenting P501 - Avhend innhold/beholder i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale
forskrifter.

Tilleggsinformasjon om
etiketter

Gjelder ikke her.
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2.3. Andre farer Ikke tildelt.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Blandinger

Anm.Indeksnr.REACH-registreringsnr.CAS-nr. / EC-nr.%Kjemisk navn

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Klassifisering: DSD: R10, C;R35

Flam. Liq. 3;H226, Skin Corr. 1A;H314CLP:

#607-002-00-6-64-19-7
200-580-7

Eddiksyre <10

#: Dette stoffet har yrkesmessig(e) eksponeringsgrense(r).

Sammensetningskommentarer Den fullstendige teksten i alle R- og H-setningene er vist i avsnitt 16. Alle konsentrasjoner er
angitt i vektprosent, unntatt hvis det er en bestanddel i en gassblanding. Gasskonsentrasjoner er
oppgitt i volumprosent. 

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

10.6. Farlige
nedbrytingsprodukter

Førstehjelpspersonellet må være klar over egen risiko under redning. 

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Innånding Hvis behandlingen er symptomatisk, bør den skadde flyttes ut i frisk luft. Hvis symptomene
vedvarer, må det søkes medisinsk behandling. 

Hudkontakt Vask huden med såpe og vann. Kontakt straks lege dersom det opptrer sykdomstegn etter vask. 

Øyekontakt Ethvert materiale som kommer i kontakt med øyet, må umiddelbart vaskes bort med vann. Hvis
det er lett å få til, bør ev. kontaktlinser tas ut. Kontakt straks lege dersom det opptrer
sykdomstegn etter vask. 

Inntak gjennom munnen Søk medisinsk bistand.

4.2. De viktigste symptomene
og virkningene, både akutte og
forsinkede

Ikke kjent.

4.3. Angivelse av om
umiddelbar legehjelp og
spesialbehandling er
nødvendig

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

Generelle brannfarer Ingen uvanlig brann- eller eksplosjonsfare angitt. 

5.1. Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler Tørrkjemikalie. Vannspray. Karbondioksid eller pulver. 

Uegnede slokkingsmidler Ingen kjente.

5.2. Særlige farer knyttet til
stoffet eller blandingen

Ved brann kan det dannes helseskadelige gasser. 

5.3. Råd til brannmannskaper

Spesialverneutstyr for
brannmannskaper

Bruk bærbart åndedrettsvern og heldekkende verneutstyr ved brann. 

Særlige
brannslokkingstiltak

Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. 

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For personell som ikke er
nødpersonell

Bruk egnet, personlig verneutstyr. 

For nødpersonell Hold unødvendig personell borte.

6.2. Forsiktighetsregler med
hensyn til miljø

Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp. 

6.3. Metoder og materialer for
oppsamling og rensing

Absorber søl med vermikulitt eller annet, inert materiale, og oppbevar det i en beholder for
kjemisk avfall, for korrekt deponering.

 Store utslipp: Spyl området med vann. Avrenning må ikke komme ut i kloakk eller vannveier.
Dem opp for avhending senere. 
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6.4. Henvisning til andre
avsnitt

Hvis du ønsker mer informasjon om personlig vern, kan du se avsnitt 8. Hvis du ønsker mer
informasjon om avhending, kan du se avsnitt 13. 

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for
sikker håndtering

Følg yrkeshygienisk praksis. Vask grundig etter håndtering. 

7.2. Vilkår for sikker lagring,
herunder eventuelle
uforenligheter

Beholderen må holdes lukket. Oppbevares i originalemballasjen. Oppbevares ved romtemperatur.
Oppbevares adskilt fra uforenelige kjemikalier. 

7.3. Særlig(e)
sluttanvendelse(r)

Insektmiddel.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametere

Grenseverdier for eksponering i arbeidet

Norge. Administrative normer for forurensninger på arbeidsstedet

VerdiTypeKomponenter

TLV 25 mg/m3Eddiksyre (CAS 64-19-7)

10 ppm

EUs Indikative grenseverdier for eksponering i direktivene 91/322/EØF, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU

VerdiTypeKomponenter

Adm. Norm (8-timer) 25 mg/m3Eddiksyre (CAS 64-19-7)

10 ppm

Biologiske grenseverdier Det er ikke angitt eksponeringsgrenser for bestanddelen(e). 

Anbefalte
overvåkingsordninger

Ikke kjent.

Avledet nivå uten virkning (Derived no-effect level (DNEL))

FormKomponenter Type Vei Verdi

Eddiksyre (CAS 64-19-7) Arbeidere Innånding 25 mg/m3 Akutt – lokale
innvirkninger

Innånding 25 mg/m3 Langvarig – lokale
innvirkninger

Konsentrasjoner som ikke forventes å gi virkning (PNEC-er)

FormKomponenter Type Vei Verdi

Eddiksyre (CAS 64-19-7) Jordbunn Jordbunn 0,47 mg/kg

Kloakkrenseanlegg Ikke aktuelt 85 mg/l

Sediment (ferskvann) Ikke aktuelt 11,36 mg/kg

Sediment (havvann) Ikke aktuelt 1,136 mg/kg

Vann (ferskvann) Vann 3,058 mg/l

Vann (havvann) Vann 0,3058 mg/l

Vann (periodiske
utslipp)

Vann 30,58 mg/l

8.2. Eksponeringskontroll

Hensiktsmessige tekniske
kontroller

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Administrativ norm for eksponering skal overholdes, og faren for
innånding av damper må gjøres minst mulig. 

Enkeltstående vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr

10.6. Farlige
nedbrytingsprodukter

Bruk personlig verneutstyr etter behov. Personlig verneutstyr bør velges i følge CEN-standard og i
samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. 

Vern av øyne/ansikt Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. 

Hudvern

- Håndvern Ha på passende kjemikaliebestandige hansker Best egnet er butylgummihansker, men væsken
kan trenge gjennom hanskene. Skift derfor hansker ofte. Egnede hansketyper kan anbefales av
hanskeleverandøren. 

- Andre Bruk egnede, kjemikalieresistente klær for å unngå all mulighet for hudkontakt. 

Åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet åndedrettsvern. 

Varmefarer Ikke kjent.

Hygienetiltak Hold alltid god personlig hygiene, for eksempel vasking etter håndtering av materialet og før du
spiser, drikker eller røyker. Vask arbeidsklær og personlig verneutstyr regelmessig for å fjerne
forurensninger. 
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Begrensning og overvåkning
av miljøeksponeringen

Ikke kjent.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende Ravgul væske.

Fysisk tilstand Væske.

Form Væske.

Farge Lett ravgul.

Lukt Påtrengende.

Luktterskel Ikke kjent.

pH 2,7

Smeltepunkt/frysepunkt Ikke kjent.

Startkokepunkt og
kokeområde

Ikke kjent.

Flammepunkt Gjelder ikke her.

Fordamping Gjelder ikke her.

Antennelighet (fast stoff, gass) Gjelder ikke her.

Øvre/nedre antennelighets- eller eksplosjonsgrense

Antennelighetsgrense -
nedre (%)

Ikke kjent.

Antennelighetsgrense -
øvre (%)

Ikke kjent.

Damptrykk Gjelder ikke her.

Damptetthet Gjelder ikke her.

Relativ tetthet Ikke kjent.

Løselighet(er) Fullstendig.

Fordelingskoeffisient;
N-oktanol/vann

Data ikke tilgjengelig.

Nedbrytingstemperatur Ikke kjent.

Viskositet Gjelder ikke her.

Eksplosjonsegenskaper Ikke kjent.

Oksidasjonsegenskaper Ikke kjent.

9.2. Andre opplysninger Ingen relevant tilleggsinformasjon er tilgjengelig. 

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet Produktet er stabilt og ikke-reaktivt under normale bruks-, lagrings- og transportforhold. 

AVSNITT 10: STABILITET OG
REAKTIVITET

Materialet er stabilt under normale forhold. 

10.1. Reaktivitet Farlig polymerisering forekommer ikke. 

10.2. Kjemisk stabilitet Ingen kjente.

10.3. Mulighet for farlige
reaksjoner

Sterkt oksiderende stoffer.

10.4. Forhold som skal unngås Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente. 

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige
nedbrytingsprodukter

Lav risiko ved vanlig industriell eller kommersiell håndtering av personell med opplæring.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Inntak gjennom munnen Ingen kjente skadevirkninger ved Svelging av de mengder som kan forventes inntatt ved et uhell.

Innånding Ved normalt bruk etter intensjonen forforventes ikke dette materialet å utgjøre noen risiko ved
innånding.

Hudkontakt Forlenget eller gjentatt kontakt kan resultere i tørr og og føre til irritasjon.

Øyekontakt Direkte kontakt med øyne kan forårsake midlertidig irritasjon.

Hudkontakt Ingen kjente.

Øyekontakt

Akutt giftighet Ikke tildelt.
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Hudtæring/irritasjon Ikke tildelt.

Alvorlig øyeskade/-irritasjon Ikke tildelt.

Åndedrett sensibilisering Ikke tildelt.

Hud sensibilisering Ikke tildelt.

Bakteriecellemutagenisitet Ikke tildelt.

Kreftframkallende virkning Dette produktet anses ikke for å være kreftfremkallende av IARC, ACGIH, NTP eller OSHA.

Reproduserbar giftighet Ikke tildelt.

Spesifikk organtoksisitet -
akutt eksponering

Ikke tildelt.

Spesifikk organtoksisitet -
gjentatt eksponering

Ikke tildelt.

Fare for aspirering Gjelder ikke her.

Opplysninger om blanding
versus stoff

Ikke kjent.

Andre opplysninger Ikke kjent.

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

12.1. Toksisitet Forventes ikke å være skadelig for vannlevende organismer.

12.2. Persistens og
nedbrytbarhet

Data ikke tilgjengelig.

12.3. Potensial for biologisk
akkumulering

Data ikke tilgjengelig.

Fordelingskoeffisient
n-oktanol/vann (log Kow)

Data ikke tilgjengelig.

12.3. Bioakkumuleringsevne Ikke kjent.

12.4. Mobilitet i jord Ikke kjent.

12.5. Resultater av
PBT- og
vPvB-vurderinger

Stoffet eller blandingen er ikke et PBT- eller vPvB-stoff eller -blanding.

12.5. Resultater av PBT- og
vPvB-vurdering

Ikke kjent.

Avsnitt 13: Instrukser om deponering

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1.
Avfallsbehandlingsmetoder

Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. 

Forurenset emballasje Da tømte beholdere kan inneholde rester, må advarslene på etiketten følges, selv om beholderen
er tømt. 

Avfallskode, EU Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, basert på produktets tiltenkte anvendelse. 

Deponeringsmetoder/informasjonMå ikke slippes ut i avløp, jord eller vannløp. Utslipp, behandling eller avhending kan være
underlagt nasjonale og lokale lover og forskrifter. 

Avsnitt 14: Transportopplysninger

ADR

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods.

RID

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods.

ADN

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods.

IATA

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods.

IMDG

Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods.

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

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller blandingen

Forskrift (EU) nr. 1005/2009, om stoffer som bryter ned ozonlaget, vedlegg I

Ikke oppført.
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Forskrift (EU) nr. 1005/2009, om stoffer som bryter ned ozonlaget, vedlegg II

Ikke oppført.

Forskrift (EU) nr. 850/2004, om persistent, organisk forurensning, vedlegg I med endringer

Ikke oppført.

Forskrift (EU) nr. 689/2008, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 1 med endringer

Ikke oppført.

Forskrift (EU) nr. 689/2008, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 2 med endringer

Ikke oppført.

Forskrift (EU) nr. 689/2008, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg I, del 3 med endringer

Ikke oppført.

Forskrift (EU) nr. 689/2008, vedr. eksport og import av farlige kjemikalier, vedlegg V med endringer

Ikke oppført.

Forskrift (EU) nr. 166/2006 vedlegg II: Register over utslipp og transport av forurensende stoffer

Ikke oppført.

Forskrift (EU) nr. 1907/2006, REACH, artikkel 59(1) Kandidatliste som for tiden er utgitt av ECHA.

Ikke oppført.

Autorisasjoner

Forskrift (EU) nr. 143/2011 vedlegg XIV: Stoffer som krever godkjenning

Ikke oppført.

Bruksbegrensninger

Forskrift (EU) nr. 1907/2006, REACH anneks XVII: Stoffer med restriksjoner på markedsføring og bruk, med endringer

Ikke oppført.

Direktiv 2004/37/EØF: om vern av arbeidstakere mot farer ved å være utsatt for kreftfremkallende eller mutagene stoffer
på arbeidsplassen

Ikke lovregulert.

Direktiv 92/85/EØF: om iverksetting av tiltak som forbedrer helse og sikkerhet på arbeidsplassen for gravide
arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født, eller som ammer

Ikke lovregulert.

Andre EU-forskrifter

Direktiv 96/82/EU (Seveso II) om kontroll av farene ved alvorlige ulykker som omfatter farlige stoffer

Ikke lovregulert.

Direktiv 98/24/EF, Vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot risiko i forbindelse med kjemisk agens på
arbeidsplassen.

Eddiksyre (CAS 64-19-7)

Direktiv 94/33/EF om vern av unge personer på arbeidsplassen

Eddiksyre (CAS 64-19-7)

Andre forskrifter Produktet er klassifisert og merket i henhold til EF-forskrifter eller respektive nasjonale lover.
Dette sikkerhetsdatabladet overholder kravene i EF-forordning nr. 1907/2006. 

Nasjonale bestemmelser Ikke kjent.

15.2. Vurdering av kjemisk
sikkerhet

Ikke kjent.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Liste over forkortelser Ikke kjent.

Referanser Ikke kjent.

Informasjon om
evalueringsmetoden som førte
til klassifiseringen av
blandingen

Ikke kjent.

Fullstendig tekst i alle
erklæringer eller R- og
H-setninger er angitt under
avsnitt 2 til 15

R10 Brannfarlig.
R35 Sterkt etsende.

H226 - Brennbar væske og damper.
H314 - Forårsaker alvorlige hudforbrenninger og øyeskader.

Opplæringsinformasjon Ikke kjent.

Forbehold om ansvar The information contained herein is based on data considered accurate.  However, no warranty is
expressed or implied regarding the accuracy of these data or the results to be obtained from the
use thereof.  Star brite assumes no responsibility for injury to the vendee or third persons
proximately caused by the material if reasonable safety procedures are not adhered to as
stipulated in the data sheet.  Additionally, Star brite assumes no responsibility for injury to vendee
or third persons proximately caused by abnormal use of the material even if reasonable safety
procedures are followed. Furthermore, vendee assumes the risk in his use of the material.
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