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Útgáfa: 05.09.2014 Íslensk útgáfa: 11.03.2015

(MSDS)
Samkvæmt reglugerð Nr. 750/2008

Öryggisblað
1. Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1  Vörukenni: Gun & Foam Cleaner
1.2  Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá:

       Viðeigandi notkun: Gun & Foam Cleaner

       Notkun sem ráðið er frá: Sem stendur eru engar ýtarlegar upplýsingar fyrir hendi um tilgreinda notendur. Þegar upplýsingarnar fást verða 
þær felldar inn í öryggisgagnablaðið.

1.3  Söluaðili BYKO Framleiðandi:

Veffang:

Netfang:

Sími:

Staður:

Heimilisfang:

Nafn:

Breiddin

200 Kópavogur

515 4000

byko@byko.is

www.byko.is

Nafn: SOUDAL N.V. 

Heimilisfang:Everdongenlaan 18-20 

Borg: B-2300 Turnhout Land: Belgium

Veffang: www.soudal.com

Netfang: msds@soudal.com

Sími: +32 14 42 42 31 

1.4    Eitrunarmiðstöð LSH veitir upplýsingar allan sólarhringinn um viðbrögð við slysum með 
  hættuleg efni. Sími 543 2222. Neyðarlínan, lögregla, slökkvilið, sjúkraflutningar; sími 112.

2. Hættugreining

2.1  Flokkun efnisins eða blöndunnar:

Flokkun skv. reglugerð EB 1272/2008 (CLP):

2.2  Merkingaratriði:   

Hættusetningar:
H222   Afar eldfimt úðaefni 

H229 Þrýstihylki: Getur sprungið við upphitun

H319   Veldur alvarlegri augnertingu 

H336   Getur valdið sljóleika eða svima 

EUH 066   Endurtekin snerting getur valdið þurri eða sprunginni húð
                Hættumerki:

       Inniheldur:
Varnaðarsetningar:
P101 Ef leita þarf læknis skal hafa ílát eða merkimiða tiltæk.

P102 Geymist þar sem börn ná ekki til.

P210 Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.

P211 Má ekki úða á opinn eld eða annan íkveikjuvald.

P251 Ekki má gata eða brenna brúsa jafnvel þótt þeir séu tómir.

P280 Notið hlífðarhanska/hlífðarfatnað/augnhlífar/andlitshlífar.

P304 + P340 EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og hafið hann í stellingu sem léttir öndun

P410 + P412 Hlífið við sólarljósi. Hlífið við hærri hita en 50 °C.

P501 Fargið innihaldi/íláti hjá viðurkenndri endurvinnslustöð.

2.3  Aðrar hættur: Ekki fyrirliggjandi.

3.  Samsetning innihaldsefna / upplýsingar um innihaldsefni
3.1 Efni: Efnablanda

3.2 Blöndur:
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   Annað:

4. Ráðstafanir í skyndihjálp
4.1  Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp:

   Innöndun: Björgunaraðili skal nota viðeigandi andlitsgrímu eða öndunarbúnað ef grunur leikur á að gufur séu enn til staðar. Leitið 
læknis ef neikvæð áhrif á heilsu eru viðvarandi eða eru alvarleg. Leitið læknis ef einkenni koma fram.

   Snerting við húð: Þvoið húð vandlega með sápu og vatni eða notið viðurkenndan húðhreinsi. Fjarlægja skal föt og skó sem óhreinkast af 
efninu. Leitið læknis ef einkenni koma fram.

   Snerting við augu:
Skolið strax augu með miklu vatni og lyftið efra og neðra augnloki öðru hvoru. 
Athugið og fjarlægið allar snertilinsur. Skolið í að minnsta kosti 10 mínútur.  
Leitið læknis.

   Inntaka:
Ekki skal framkalla uppköst nema samkvæmt ráðleggingum heilbrigðisstarfsfólks. 
Sé einstaklingurinn meðvitundarlaus skal koma honum í læsta hliðarlegu og leita læknishjálpar án tafar.  
Haldið öndunarvegi opnum. Leitið umsvifalaust læknishjálpar.

   Fyrir þá sem veita fyrstu hjálp:

4.2  Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin:

   Innöndun: Innöndun gufu getur valdið sljóleika og svima.
   Snerting við húð: Veldur fituskerðingu á húð. Getur valdið húðþurrki og ertingu í húð.
   Snerting við augu: Ertir augu.

   Inntaka: Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

4.3  Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á:

   Innöndun: Meðhöndlið samkvæmt einkennum. Hafið strax samband við sérfræðing í eitrunum ef stórir skammtar hafa verið teknir inn 
eða andað inn.

   Snerting við húð: Meðhöndlið samkvæmt einkennum. Hafið strax samband við sérfræðing í eitrunum ef stórir skammtar hafa verið teknir inn 
eða andað inn.

   Snerting við augu: Meðhöndlið samkvæmt einkennum. Hafið strax samband við sérfræðing í eitrunum ef stórir skammtar hafa verið teknir inn 
eða andað inn.

   Inntaka: Meðhöndlið samkvæmt einkennum. Hafið strax samband við sérfræðing í eitrunum ef stórir skammtar hafa verið teknir inn 
eða andað inn.

5.  Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða
5.1  Slökkvibúnaður:

   Hentugur slökkvibúnaður: Notið þurrt efnaduft, CO2, vatnsúða (þoku) eða froðu.

   Óhentugur slökkvibúnaður: Ekki þekkt.

5.2  Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunar:

       Sérstakar hættur af völdum  
       efnisins eða blöndunar:

Eldfimt úðaefni. Við eldsvoða eða upphitun, mun þrýstingur aukast hratt og ílátið getur opnast 
sem getur haft sprengingu í för með sér. Lofttegundir geta safnast upp í lægðum eða á lokuðum 
svæðum eða geta ferðast umtalsverðar vegalengdir að neistagjafa og valdið bruna eða sprengingu. 
Ílát með úðaefni sem springa geta kastast úr eldi á miklum hraða.  
Leki í niðurfall getur valdið eldi eða sprengihættu.

       Sérstakar hættur af völdum 
       hita niðurbrots efnisins eða blöndunar:

Niðurbrotsafurðir geta innihaldið eftirfarandi efni: 
koldíoxíð 
kolsýringur

5.3  Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn:
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       Sérstakar varnir fyrir slökkviliðsmenn:
Einangrið slysstað umsvifalaust með því að fjarlægja alla aðila burt af slysstað ef eldur er laus. 
Færið ílát frá eldsvæðinu ef slíku er hægt að koma við áhættulaust. 
Notið vatnsúða til að kæla ílát nærri eldinum.

       Sérstakur búnaður fyrir slökkviliðsmenn:

Slökkviliðsmenn skulu klæðast viðeigandi hlífðarbúnaði og nota ferskloftsgrímu eða öndunartæki 
með samþjöppuðu súrefni (SCBA) og skal tækið tengt heilgrímu sem er undir jákvæðum þrýstingi. 
Klæðnaður fyrir slökkviliðsmenn (m.a. hjálmar, hlífðarstígvél og hlífðarhanskar) sem uppfyllir 
Evrópustaðal EN 469 veitir lágmarksvernd þegar um efnaslys er að ræða.

6.  Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni

6.1  Öryggisráðstafanir fyrir fólk 
       hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir:

Engin aðgerð skal framkvæmd sem felur í sér persónulega áhættu eða án þess að viðeigandi  
þjálfun hafi farið fram. Rýma skal nærliggjandi svæði. Haldið ónauðsynlegum og óvernduðum 
starfsmönnum fjarri. Ef um er að ræða sprengingu á úðaefni skal fara sérstaklega varlega vegna 
þess hve hratt efni undir þrýstingi og drifefnin geta sloppið út. Ef mörg ílát hafa rofnað skal 
meðhöndla efnalekann sem búlk efnaleka samkvæmt leiðbeiningum í kaflanum um hreinsun. Ekki 
snerta eða ganga í gegnum efnaleka. Slökkvið á öllum kveikjugjöfum. Engin blys, reykingar 
eða loga á hættusvæðinu. Andið ekki að ykkur gufu eða úða. Tryggið fullnægjandi loftræstingu. 
Notið viðeigandi öndunargrímu þegar loftræsting er ekki næg.  
Notið viðeigandi hlífðarbúnað.

       Sérstakar neyðarráðstafanir: Ef nauðsynlegt er að klæðast sérhönnuðum fatnaði til að eiga við lekann skal leita upplýsinga í kafla 8 
varðandi hentug og óhentug efni. Frekari upplýsingar um hreinlætisráðstafanir er að finna í kafla 8.

6.2  Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins:
Forðist að dreifa efnaleka og afrennsli og forðist snertingu við jarðveg, vatnaumhverfi, 
niðurföll og ræsi. Ef varan hefur valdið umhverfismengun (í niðurföllum, vatnaleiðum, 
jarðvegi eða andrúmslofti) ber að tilkynna það til viðeigandi yfirvalda.

6.3  Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar:

      Minniháttar óhapp:
Hindrið leka ef því fylgir engin áhætta. Fjarlægja skal ílát frá lekasvæði. Þynnið með vatni og moppið upp ef 
vatnsleysanlegt eða látið aðsogast í óvirkt efni og setjið í viðeigandi ílát fyrir úrgang til förgunar. Notið neistafrí 
verkfæri og sprengiheldan búnað.

      Stórt óhapp:
Hindrið leka ef því fylgir engin áhætta. Fjarlægja skal ílát frá lekasvæði. Afmarkið og safnið efnalekanum saman með 
óbrennanlegu, aðsogandi efni t.d. Sandi, jarðefni, vermikúlít eða kísilgúr og setjið í ílát til förgunar samkvæmt 
svæðisbundnum reglum (sjá kafla 13). Notið neistafrí verkfæri og sprengiheldan búnað.

6.4  Tilvísun í aðra liði:
Nánari tengiliðaupplýsingar fyrir neyðarþjónustu er að finna í kafla 1. 
Nánari upplýsingar um viðeigandi hlífðarbúnað er að finna í kafla 8. 
Frekari upplýsingar um meðhöndlun úrgangs er að finna í kafla 13.

7.  Meðhöndlun og geymsla

7.1  Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun:

Notið viðeigandi hlífðarbúnað (sjá Kafla 8). Að borða, drekka og reykja skal vera 
bannað á svæðum þar sem þetta efni er meðhöndlað, geymt eða unnið. Starfsmenn 
skulu þvo hendur og andlit áður en þeir borða, drekka eða reykja. Ekki skal anda inn 
gufu eða úða. Forðist snertingu við augu, húð og föt. Forðist að anda að ykkur 
lofttegundum. Notið einungis með nægilega góðri loftræstingu. Notið viðeigandi 
öndunargrímu þegar loftræsting er ekki næg. Geymið og notið fjarri hita, neistum, 
opnum eldi eða öðrum kveikjugjöfum. Notið sprengiheldan rafbúnað (loftræsting, 
lýsing og meðferð efnis). Notið áhöld sem ekki gefa frá sér neista. Tóm ílát eða lok 
geta innihaldið efnaleifar og verið hættulegar. Þrýstihylki: verjið fyrir sólarljósi og hita 
yfir 50°C. Gerið ekki gat á né brennið, jafnvel ekki eftir notkun.

7.2  Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs 
       ósamrýmanleika:

Geymist í samræmi við lög og reglugerðir. Geymið á aðskildu og samþykktu svæði. 
Geymist á þurru, köldu og vel loftræstu svæði. Hlífið við sólarjósi. Geymist fjarri 
ósamrýmanlegum efnum (sjá kafla 10) og fjarri mat og drykk. Eyða skal öllum 
uppsprettum íkveikju. Notið viðeigandi umbúnað/umbúðir til að forðast mengun 
umhverfisins.

7.3  Sértæk, endaleg notkun: Ekki fyrirliggjandi.

8.  Váhrifavarnir / persónuhlífar
8.1  Takmörkunarfæribreytur:
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       Varúðarráðstafanir:

       Derivated effect levels: Engin afleidd áhrifamörk fyrirliggjandi.

       Predicated effect concetrations: Engin áætlaður styrkur þar sem áhrif eru fyrirsjáanleg fyrirliggjandi.

8.2  Váhrifavarnir:

       Tæknileg atriði:

Notið einungis með nægilega góðri loftræstingu. Ef starfsemi notanda myndar ryk, reyk, lofttegundir, gufu eða úða, skal 
afmarka vinnslusvæði, nota staðbundna loftræstingu eða aðrar verkfræðilegar lausnir til að halda váhrifum vegna 
loftborinnar mengunar fyrir neðan öll þau mörk sem mælt er með eða sem lög kveða á um. 
Verkfræðilegar lausnir þarf einnig að nota til að halda styrk lofttegunda, gufu eða reyk fyrir neðan öll lægri sprengimörk. 
Notið sprengiheldan loftræstibúnað.

       Persónuhlífar: Velja skal persónuhlífar og hlífðarbúnað fyrir líkamann samkvæmt því verkefni sem leysa skal og þeirri áhættu sem það 
felur í sér og sérfræðingur þarf að samþykkja slíkt áður en varan er meðhöndluð. Ráðlagt: Use barrier skin cream.

       Augnhlífar: Nota skal öryggisgleraugu sem uppfylla staðla þegar áhættumat gefur til kynna að nauðsynlegt sé að forðast váhrif vegna 
vökvaslettna, úða, lofttegunda eða ryks.

       Húð - hendur:

Nota skal efnaþolna hanska sem hleypa engu í gegnum sig og sem uppfylla viðkomandi staðla, alltaf þegar verið er að 
meðhöndla efnavörur, ef hættumat gefur til kynna að slíkt sé nauðsynlegt. Tilvísunarnúmer EN 374. Hentar til 
skammtímanotkunar eða sem vernd gegn skvettum: Bútýl-gúmmí/nítríl gúmmíhanskar. (0,4 mm), tímatakmörkun 
þéttleika <30 min. Fjarlægja ætti mengaða hanska. Þola langvarandi váhrif: Viton-hanskar (0,4 mm) tímatakmörkun 
þéttleika >30 mín.

       Húð - annað: Velja skal viðeigandi skófatnað og hlífðarbúnað fyrir húðina samkvæmt því verkefni sem er fyrir höndum og þeirri 
áhættu sem það felur í sér. Sérfræðingur þarf að samþykkja slíkt áður en varan er meðhöndluð.

       Öndunarfæri:

Val á öndunargrímu verður að vera byggt á þekktu eða áætluðu magni váhrifa, hættunni sem fylgir vörunni og 
öryggismörkum hinnar völdu öndunargrímu.  
organic vapor (Type A) and particulate filter P  
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm 
P1: Inert material; P2: Xn; P3: T, T+

       Umhverfisvarnir:
Losun úr loftræstingu eða vinnslubúnaði skal athuga til að tryggja að hún sé í samræmi við kröfur 
umhverfisverndarlöggjafar. Í sumum tilvikum eru gufuhreinsibúnaður, síur eða vélfræðilegar breytingar á 
vinnslubúnaðinum nauðsynlegar til að draga úr útblæstri þannig að hann sé viðunandi.

9.  Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar
 9.1  Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika:

       Eðlisástand: Vökvi
       Lykt: Eiginleikar
       Lyktarmörk: Ekki fyrirliggjandi.
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       pH-gildi: Ekki fyrirliggjandi.
       Bræðslumark / frostmark: Ekki fyrirliggjandi.
       Upphafssuðumark og 
       suðumarksbil: Ekki fyrirliggjandi.

       Blossamark: 1.8 - 13 vol %
       Uppgufunarhraði: Ekki fyrirliggjandi.
       Eldfimi (fastefni, 
       lofttegund): Mjög eldfimt

       Efri/neðri eldfimimörk eða 
       sprengimörk: Ekki fyrirliggjandi.

       Gufuþrýstingur: 8530 hPa ; 20 °C
       Eðlismassi gufu: Ekki fyrirliggjandi.
       Eðlismassi: Ekki fyrirliggjandi.
       Leysni: Ekki fyrirliggjandi.
       Deilistuðull fyrir 
       n-oktanól og vatn: Ekki fyrirliggjandi.

       Sjálfkveikjuhitastig: Ekki fyrirliggjandi.
       Niðurbrotshitastig: Ekki fyrirliggjandi.
       Seigja: Ekki fyrirliggjandi.
       Sprengifimi: Ekki fyrirliggjandi.
       Oxunareiginleikar: Ekki fyrirliggjandi.
     9.2  Aðrar upplýsingar: Engar frekari upplýsingar.

10.  Stöðuleiki og hvarfgirni
10.1   Hvarfgirni: Engar upplýsingar úr rannsóknum á hvarfgirni eru tiltækar fyrir þessa vöru eða innihaldsefni hennar.
10.2  Efnafræðilegur stöðuleiki: Varan er stöðug.
10.3   Möguleiki á hættulegu 
          efnahvarfi: Ekki fyrirliggjandi.

10.4   Skilyrði sem ber að varast: Forðist alla hugsanlega kveikjugjafa (neista eða eld).

10.5   Ósamrýmanleg efni: Engar sértækar upplýsingar.

10.6   Hættuleg niðurbrotsefni: Við tiltekin geymslu- eða notkunarskilyrði ættu hættuleg niðurbrotsefni ekki að myndast.

11.  Eiturefnafræðilegar upplýsingar
 11.1   Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif:
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   Næming: Ekki fyrirliggjandi.
   Ætandi áhrif: Ekki fyrirliggjandi.
   Erting: Ekki fyrirliggjandi.
   Bráð eiturhrif: Ekki fyrirliggjandi.
   Blöndur: Ekki fyrirliggjandi.

   Ásvelgingarhætta: Ekki fyrirliggjandi.

   Sértæk eiturhrif á marklíffæri  
   - endurtekin váhrif: Ekki fyrirliggjandi.

   Sértæk eiturhrif á marklíffæri  
   - váhrif í eitt skipti: Ekki fyrirliggjandi.

   Eiturhrif á æxlun: Ekki fyrirliggjandi.
   Krabbameinsvaldandi áhrif: Ekki fyrirliggjandi.
   Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur: Ekki fyrirliggjandi.
   Næming öndunarfæra eða húðnæming: Innöndun gufu getur valdið sljóleika og svima.
   Alvarlegur augnskaði/augnerting: Ertir augu.
   Húðæting / húðerting: Veldur fituskerðingu á húð. Getur valdið húðþurrki og ertingu í húð.
   Bráð eiturhrif: Ekki fyrirliggjandi.
   Eiturhrif við endurtekna skammta: Ekki fyrirliggjandi.
   Stökkbreytandi hrif: Ekki fyrirliggjandi.
   Skaðleg árhif á æxlun: Ekki fyrirliggjandi.
   Upplýsingar um líklegar váhrifaleiðir: Ekki fyrirliggjandi.
   Einkenni sem varðar eðlis-, efna- 
   og eiturfræðilega eiginleika: Ekki fyrirliggjandi.

   Tafin og tafarlaus áhrif og langvinn  
   áhrif eftir skammtíma- og langtímaváhrif: Ekki fyrirliggjandi.

   Gagnvirk áhrif: Ekki fyrirliggjandi.
   Ef sértækar upplýsingar vantar: Ekki fyrirliggjandi.
   Upplýsingar um efni og upplýsingar um blöndur: Ekki fyrirliggjandi.

   Aðrar upplýsingar: Langvarandi eða endurtekin snerting getur valdið fituskerðingu í húð og leitt til ertingar, sprungumyndunar og/eða 
húðbólgu.

12. Vistfræðilegar upplýsingar
12.1  Eiturhrif:
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12.2 Þrávirkni og niðurbrot:

12.3 Uppsöfnun í lífverum:

12.4 Dreifanleiki í jarðvegi: Ekki fyrirliggjandi.

     PBT: Á ekki við.

     vPvB: Á ekki við.
12.6 Annað: Engin þekkt umtalsverð áhrif eða þekktar hættur.

13.  Förgun
13.1  Aðferðir við meðhöndlun úrgangs:

     Vara:

   Óhreinar umbúðir:

Forðast skal myndun úrgangs eða hún lágmörkuð allsstaðar þar sem kostur er. Förgun þessarar vöru, lausna og allra 
afleiddrar vöru skal á öllum tíma samræmast kröfum um umhverfisvernd og uppfylla löggjöf um förgun og úrgang 
og allar staðbundnar kröfur yfirvalda á hverjum stað. Förgun afganga og óendurvinnanlegra vara sem verktaki með 
leyfi til að farga úrgangi sér um.  
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Ekki skal farga ómeðhöndluðum úrgangi í niðurfall nema slíkt standist kröfur allra dómbærra yfirvalda.

14.  Upplýsingar um flutninga
ADR/RID - ADN/ADNR IMDG IATA

14.1  UN númer 1950 1950 1950

14.2 Rétt UN - sendingarheiti Aerosols Aerosols Aerosols, flammable

   14.3  Hættuflokkur eða -flokkar 
vegna flutninga

2 2.1 2.1

  14.4  Pökkunarflokkur - - -

  14.5  Umhverfishættur No No No

  14.6  Sérstakar 
          varúðarráðstafanir  
          fyrir notanda

190  327  344  625   
Combination packagings: not more 
than 1 liter per inner packaging for 
liquids. A package shall not weigh 

more than 30 kg. (gross mass)

63    190  277  327  344  959  
Combination packagings: not more 
than 1 liter per inner packaging for 
liquids. A package shall not weigh 

more than 30 kg. (gross mass)

A145  A167  A802 
Passenger and cargo transport: 

limited quantities: maximum net 
quantity per packaging 30kg G

  Additional information

  Classification code

14.7  Flutningur búlkafarms skv. II. viðauka við  
         MARPOL-samninginn frá '73/78 og IBC - kóðanum: Á ekki við.

15. Upplýsingar varðandi regluverk
15.1  Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið 
         eða blönduna vegna öryggis,  
         heilbrigðis og umhverfis:

Rokgjarnt, lífrænt efnasamband (w/w): 100%

15.2  Efnaöryggismat: Á ekki við.

16.  Aðrar upplýsingar
Texti allra hættusetninga sem vikið er að þessu öryggisblaði:

Hættusetningar:
H220  Afar eldfim lofttegund 

H222  Afar eldfimt úðaefni 

H229 Þrýstihylki: Getur sprungið við upphitun

H280  Inniheldur lofttegund undir þrýstingi, gæti sprungið við upphitun 

H319  Veldur alvarlegri augnertingu 

H336  Getur valdið sljóleika eða svima 

  Skammstafanir og  skammstöfun:

PBT-substances = persistent, bioaccumulative and toxic substances 
DSD Dangerous Substance Directive 
DPD Dangerous Preparation Directive 
CLP (EU-GHS) Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System in Europe)

  Texti og flokkun:

Útgáfa nr. 300

Útgáfa dags: 5.9.2014

Frumheimild:
Öryggisblað þetta er byggt á þeirri þekkingu sem fyrir liggur á útgáfudegi þess, um möguleg áhrif efnisins á heilsu, öryggi og umhverfi. 
Það felur ekki í sér neina ábyrgð á efniseiginleikum og á einungis við um vöruna eins og hún kemur frá seljanda. 
Það er alltaf á ábyrgð notanda vörunnar að nauðsynlegar öryggisráðstafanir séu gerðar og að þær séu í samræmi við gildandi lög og reglugerðir. 
Notkun vörunnar er á ábyrgð notanda. Atvinnurekendur bera ábyrgð á útgáfu notkunarleiðbeininga sem eiga við þeirra vinnuumhverfi.
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