
  Ö R Y G G I S B L A Ð               

      GEISLA-SELLULÓSAÞYNNIR 

 1 Dags: 10.2010  

 

1. AUÐKENNI VÖRU OG FRAMLEIÐANDA 

 

Vöruheiti: GEISLA-SELLULÓSAÞYNNIR    

Tegund: Þynnir 

Framleiðandi: Málning ehf. 

Aðsetur: Dalvegur 18 

Póstnúmer og staður: 201, Kópavogur 

Sími framleiðanda: 580 6000 

Neyðarsími: Eitrunarmiðstöð 

Sjúkrahúss Reykjavíkur, Fossvogi 

543 2222 

 

 

2.  SAMSETNING / UPPLÝSINGAR UM INNIHALD 

 

Hættuleg efni og eiturefni samkvæmt reglugerð nr. 236/1990, með áorðnum breytingum. 

 

CAS-númer HEITI MERKI HÆTTUSETNINGAR VARNAÐARSETNINGAR 

001330-20-7 Xýlen Xn 10-20/21-38 24/25 

78-83-1 Isóbútanól Xn 10-20 16 

141-78-6 Etýlasetat F 11 16-23-29-33 

110-19-0 Ísóbútýlasetat F 11 16-23-29-33 

67-63-0 Ísóprópanól F 11 7-16 

64742-49-0 Alifatisk 

kolvatnsefni 

F, N 11-51/53 9-16-29-33-61 

 

Sjá texta hættu- og varnaðarsetninga í 15. hluta. 

 

 

3.  VARÚÐARUPPLÝSINGAR 

 

Hættulegt heilsu  

Mjög eldfimt. Hættulegt við innöndun. Varist snertingu við augu. Haldið frá 

hitagjöfum – Reykingar bannaðar. Gerið ráðstafanir gegn stöðurafmagni.  

 

 

4.  SKYNDIHJÁLP 

 

ALMENNT: Leitið læknis ef einkenni eru viðvarandi og einnig í öllum vafatilvikum.  

Gefið meðvitundarlausri manneskju aldrei neitt um munn. 

 

INNÖNDUN:  Færið viðkomandi í ferskt loft, leggið hann og haldið á honum hita.  Ef 

öndun er óregluleg eða hún hefur stöðvast, beitið þá öndunaraðstoð. Ef viðkomandi er 

meðvitundarlaus, komið honum þá fyrir í læstri stöðu og leitið læknis. 

 

SNERTING VIÐ AUGU: Fjarlægið linsur. Haldið auga opnu og hreinsið vel með miklu, 

fersku vatni í a.m.k. 10 mínútur.  Leitið læknis ef sviðinn hverfur ekki. 

 

SNERTING VIÐ HÚÐ:  Afklæðist menguðum fatnaði.  Þvoið húð vandlega með vatni og sápu 

eða viðurkenndum húðhreinsiefnum.  Notið EKKI leysiefni eða þynna. 

 

INNTAKA: FRAMKALLIÐ EKKI UPPSÖLUR.  Ef efnið er gleypt, leitið þá tafarlaust læknis.  

Leggið viðkomandi í læsta stöðu. 

 

LÆKNISFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR: Ef efnið fer í miklum styrk niður í lungu er hætta á 

lungnabólgu af völdum efna. Gætið fyllstu varúðar. Almenn læknisskoðun. Fagleg skoðun 

á vinnustað 
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5.BRUNI / AÐFERÐIR VIÐ AÐ SLÖKKVA ELD 

 

SLÖKKVIEFNI: Alkóhól-þolin froða, koldíoxíð, duft eða vatnsúði. Sprautun með vatni 

hentar ekki. 

 

LEIÐBEININGAR: Við bruna myndast þéttur, svartur reykur.  Umgengni við niðurbrotin 

(brunnin) efni getur valdið heilsutjóni.  Nauðsynlegt getur verið að nota viðeigandi 

öndunarbúnað. 

Lokuð ílát sem innihalda efnið skal kæla með vatni.  Gætið þess að rennsli frá 

slökkvistað komist ekki í niðurföll eða vatnsfarvegi. 

 

6.  EFNALEKI 

 

Lokið af alla neistagjafa og annað það sem kann að valda íkveikju.  Loftræstið því 

næst umhverfið.  Sjá nánar leiðbeiningar í 7. og 8. hluta.  Notið óbrennanleg og 

sjúgandi efni við söfnun og geymslu spilliefnanna, t.d. sand, vikur, kísilgúr og 

setjið í ílát og komið í eyðingu. 

Gætið þess að spilliefnin komist ekki í niðurföll eða vatnsfarvegi. 

Notið sápu til hreinsunar og forðist notkun leysiefna. Ef efnið kemst í vatnsfarvegi 

skal hafa samband við viðeigandi yfirvöld. 

 

 

7.  MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA 

 

MEÐHÖNDLUN: Gufur efnisins eru þyngri en loft og breiðast því út með gólfi.  Gufur 

geta myndað sprengifima blöndu með andrúmslofti. Hindrið að styrkur leysiefna vaxi 

svo að eld- og sprengihætta verði til staðar sem og að styrkurinn nái hættumörkum. 

Ennfremur skal þess gætt að varan sé aðeins notuð þar sem óbyrgt ljós og önnur 

íkveikiáhætta er ekki til staðar. Notið aðeins sprengiheld rafverkfæri. Stöðurafmagn 

getur hlaðist upp í vörunni. Forðist myndun stöðurafmagns og tryggið ávallt 

jarðsamband við flutning vöru milli umbúða. Þeir sem vinna með vöruna ættu að klæðast 

afrafmögnuðum hlífðar- og skófatnaði. 

Umbúðir skulu vera tryggilega lokaðar.  Haldið frá hitagjöfum, neistum og opnum eldi.  

Notið ekki verkfæri sem gefa frá sér neista. 

Forðist snertingu við húð og augu.  Forðist innöndun gufu og sprautuúða.  Reykingar 

skulu bannaðar á notkunarstað og ennfremur neysla matar og drykkjar.  Fjallað er um 

persónuhlífar í 8. hluta. 

Geymið vöruna ávallt í upprunalegum eða samskonar umbúðum.  

 

Geymið vöruna í samræmi við reglur um eldfim efni. Athugið varúðarmerkingar á 

umbúðum.  Geyma skal vöruna á þurrum og vel loftræstum stað, fjarri hita og óbyrgðu 

sólarljósi.  Komið vörunni fyrir þannig að ekki skapist hætta á íkveikju.  Haldið 

vörunni fjarri oxunarefnum, sterkum lút og sýrum. Reykingar bannaðar. Lokið 

tryggilega umbúðum sem hafa verið opnaðar og geymið þær uppréttar til að forðast 

leka. 

 

8.  MENGUNARVARNIR OG PERSÓNUHLÍFAR 

 

Tryggið fullnægjandi loftræstingu. Þar sem því verður við komið skal beita 

staðbundnum blæstri og góðu útsogi. Sprautuúði inniheldur öll efni vörunnar og má 

ekki anda að sér. 

Hættumörk (meðal gildi) samkv. reglum nr. 154/1999  fyrir: 

 

CAS-númer Heiti Tegund Gildi Eining 

001330-20-7 Xýlen  25 ppm 

   109 mg/m
3
 

78-83-1 Isóbútanól  50 ppm 

   150 mg/m
3
 

141-78-6 Etýlasetat  150 ppm 

   540 mg/m
3
 

110-19-0 Ísóbútýlasetat  150 ppm 

   700 mg/m
3
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67-63-0 Ísóprópanól  200 ppm 

   500 mg/m
3
 

64742-49-0 Alifatisk 

kolvatnsefni 

  ppm 

 

ÖNDUNARVARNIR: Notið síugrímu fyrir lífræn leysiefni(A, brún). Við sprautun skal nota 

grímu með sambyggðri síu (P2/A). 

 

VARNIR FYRIR HENDUR: Við langvarandi eða síendurtekna snertingu skal nota PVA- eða 

vitonhanska.  Hlífðarkrem (barrier creams) geta hjálpað við að vernda þann hluta 

húðarinnar sem kann að verða fyrir mengun en þau skal þó ekki nota ef efnið hefur 

þegar borist á húð. 

 

VARNIR FYRIR AUGU: Notið öryggisgleraugu sem ætluð eru til að vernda augu gegn 

slettum. 

HÚÐVARNIR: Starfsmenn skulu klæðast óhlöðnum (antistatic) fötum úr náttúrulegum efnum 

eða hitaþolnum gerviefnum.  Við sprautun skal klæðast samfesting, sem ver allan 

líkamann. 

 

 

9.  EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR 

  

Form (fasi) : vökvi   

Blossamark :  °C DIN 53213 

Suðumark  77 - 137 °C  

Litur : Glær   

Lægri sprengimörk   rúmmálshluti %  

Eðlismassi : 0,84 g/cm
3
 DIN 53217 

Leysanleiki í vatni : Óleysanlegt   

 :    

 

10.  STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI 

 

STÖÐUGLEIKI: Varan er stöðug við ráðlagðar geymsluaðstæður og ráðlagða meðhöndlun.  

(Sjá 7. hluta). 

  

EFNI SEM SKAL FORÐAST: Haldið vörunni fjarri oxunarefnum, sterkum lút og sterkum 

sýrum til að koma í veg fyrir útvermin efnahvörf.  

 

HÆTTULEG NIÐURBROTSEFNI: Við bruna getur myndast hættulegur reykur, kolmónoxíð, 

koldíoxíð og köfnunarefnisoxíð (nituroxíð).  

 

11.  EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

ALMENNT: Engar upplýsingar eru fyrirliggjandi um vöruna sjálfa. 

  

INNÖNDUN: Ef gufur leysiefna ná meiri styrk en kveðið er á um í reglum um 

mengunarmörk getur það leitt til ertingar og skaða á slímhúð og öndunarvegi og skaðað 

nýru, lifur og miðtaugakerfi. 

Meðal einkenna eru höfuðverkur, svimi, þreyta, vöðvaslen, sljóleiki og í verstu 

tilvikum, meðvitundarleysi.   

 

HÚÐ: Lífræn leysiefni leysa fitu úr húðinni. Endurtekin eða viðvarandi snerting 

vörunnar við hörund getur valdið ertingu og ofnæmi, auk upptöku gegnum húðina.  

 

AUGU: Slettist vökvinn í augu getur hann valdið ertingu og tímabundnum skaða. 

 

INNTAKA: Inntaka af slysni getur valdið uppköstum og magaverkjum.Lungnabólga af 

völdum efna getur orðið vart ef leysiefni fara niður í lungu. Magi og þarmar taka 

efnið upp. Getur valdið skaða á lifur og nýrum. 
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12.  VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 

 

Engar upplýsingar eru fyrirliggjandi um vöruna sjálfa. 

Varan má ekki að berast í niðurföll eða skólplagnir. 

Varan inniheldur alifatisk kolvatnsefni sem eru merkt “Hættulegt umhverfinu” 

 

13.  ATHUGASEMDIR VIÐ FÖRGUN 

 

Hindrið að efnið komist niðurföll eða vatnsfarvegi og fargið því ekki þar sem hætta 

er á mengun yfirborðs- eða grunnvatns.  Úrgangur, þar með taldar tómar umbúðir, skal 

koma til næstu miðstöðvar fyrir sorphirðu til eyðingar. 

 

 

14.  FLUTNINGUR 

 

Flutningur skal vera í samræmi við kröfur reglugerða um flutning hættulegra efna,  

ADR fyrir flutning á vegum, IMDG fyrir flutning á sjó og ICAO/IATA fyrir flutning í 

lofti. 

 

ADR flokkur:    3 efni: 31c) 

Heiti í flutningsskjali : Þynnir UN-No: 1263 

    

    

IMDG flokkur : 3.3 UN-No: 1263 

Heiti í flutningsskjali : Þynnir Miði : 3 

Sjávarmengandi :  Blaðsíða:  

EmS : 3-05 MFAG : 310 

Pökkunarflokkur : III  

    

    

 

 

15.  UPPLÝSINGAR UM REGLUGERÐIR 

 

Varan er flokkuð og merkt í samræmi við gildandi reglugerðir: 

 

Hættuflokkun: 

 

 

 

 

 

 

  

Inniheldur: Xýlen, Ísóbútanól, Etýlasetat, 

Ísóbútýlasetat, Ísóprópanól og 

Alifatisk kolvatnsefni 

 

 

 

Hættusetningar: 

11  Mjög eldfimt.   

20  Hættulegt við innöndun 

 

 

Varnaðarsetningar: 

16  Haldið frá hitagjöfum  - Reykingar bannaðar 

23  Varist innöndun gufu/sprautuúða 
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24/25  Varist snertingu við húð og augu 

33  Gerið ráðstafanir gegn stöðurafmagni 

38 Notið öndunargrímu ef góð loftræsting er ekki fyrir hendi 

42  Notið öndunargrímu við sprautun  

 

 

Ef efnið berst í augu, hreinsið þá umsvifalaust með miklu vatni og leitið læknis ef 

sviðinn hverfur ekki. Notið ferskloftsgrímu í þröngum rýmum. 

 

 

 

 

16.  AÐRAR UPPLÝSINGAR 

 

Endurskoðað: 10.2010           Kemur í stað ÖRYGGISBLAÐS: 12.1999 

 

Vöruna skal ekki nota í öðrum tilgangi en þeim sem tilgreindur er í 1. hluta, án 

undangengins samráðs við framleiðanda og að fenginni skriflegri verklýsingu.   

Þar sem aðstæður við notkun vörunnar eru utan umráða framleiðanda er notandi ábyrgur 

fyrir því að kröfum viðeigandi reglugerða sé fullnægt.   

Upplýsingar í þessu öryggisblaði byggja á þeirri þekkingu sem til staðar er við 

útgáfu þess og þeim reglugerðum sem í gildi eru á útgáfudegi öryggisblaðsins.  

Öryggisblaðið veitir leiðbeiningar um þá þætti sem lúta að heilsufari, öryggi og 

umhverfi í tengslum við vöruna og ber að skoða í ljósi þess en ekki sem tryggingu 

fyrir gæðum vörunnar eða notagildi hennar við tilteknar aðstæður. 


