
SIKKERHEDSDATABLAD 
SERVISOL IPA 170 
1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET 
PRODUKT NAVN: 
SERVISOL IPA 170 
Del nr.: 
100020000 
PRODUCENT: 
Ambersil Ltd 
Castlefield Industrial Estate, Wylds Rd, Bridgwater, Somerset, UK, TA6 4DD 
TEL: 
+44 (0) 1278 424.200 
Fax: 
+44 (0) 1278 425.644 
NØDTELEFON (S): 
+44 (0) 1278 424.200 
2 SAMMENSÆTNING / OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER 
Navn på indholdsstof 
EINECS 
CAS nr. 
INDHOLD 
SYMBOL 
RISIKO 
Nej. 
(R nr.) 
PROPAN-2-OL 
200-661-7 
67-63-0 
60-100% 
F, Xi 
11, 36, 67 
CARBONDIOXID 
204-696-9 
124-38-9 
1-5% 
NC 
Ikke klassificeret. 
Den fulde tekst for alle R-sætninger er vist i afsnit 16. 
SAMMENSÆTNING BEMÆRKNINGER: 
Risikosætninger i dette afsnit gælder kun for de enkelte bestanddele og ikke færdige 
præparat. 
3 FAREIDENTIFIKATION 
Yderst brandfarlig. 
Irriterer øjnene. 
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. 
4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 
INDÅNDING: 
Fjern fra eksponering, hvile og holdes varm. Søg lægehjælp, hvis irritationen vedvarer. 
INDTAGELSE: 
Fremkald IKKE opkastning. Søg straks læge og vis dette sikkerhedsdatablad 
ark. 
HUD: 



Vask det berørte område med sæbe og vand. Hvis irritationen varer søge lægehjælp. 
ØJNE: 
I tilfælde af kontakt med øjnene skylles med vand, indtil irritationen forsvinder. Hvis irritationen 
vedvarer, søg 
lægehjælp. 
5 BRANDBEKÆMPELSE 
SLUKNINGSMIDLER: 
Pulver, skum eller CO2. Brug ikke vandstråle. 
FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER: 
Oxider af kulstof, lugte underligt. 
Værneudstyr ved brand: 
I tilfælde af brand beskytter mod eksploderende dåser. Vandtåge kan anvendes til at afkøle aerosol 
dåser. 
6 Forholdsregler ved udslip 
OPRENSNINGSMETODER: 
Dette produkt er et hermetisk lukket trykaerosol enhed og udslip er 
usandsynlig. Hvis kan er bristet, så indholdet at udføre in situ, samtidig med at fjerne al tænding 
kilder fra området og sikre maksimal ventilation. Anvende et absorberende materiale, fx 
sand, at tørre op rester. Se afsnit 13 'Bortskaffelse'. 

SERVISOL IPA 170 
7 HÅNDTERING OG OPBEVARING 
FORHOLDSREGLER VED BRUG: 
Sprøjt ikke på åben ild eller glødende materiale. 
OPBEVARING FORHOLDSREGLER: 
Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 
50 ° C. Det anbefales, at aerosoler er lagret i deres egen beliggenhed væk fra bulk 
brændbare væsker og emballagematerialer. Opbevares på et køligt, tørt sted væk fra varme og 
antændelseskilder. 
8 EKSPONERINGSKONTROL OG PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 
Navn på indholdsstof 
CAS-nr 
STD 
LT EXP 
ST EXP 
(8 timer) 
(15 min) 
PROPAN-2-OL 
67-63-0 
OES. 
400 ppm 
500 ppm 
CARBONDIOXID 
124-38-9 
OES. 
5000 ppm 
15.000 ppm 
KOMMENTARER INDHOLDSSTOFFER: 
OES = Occupational Exposure Standard. 
VENTILATION: 
Sørg for tilstrækkelig ventilation. 
ØJENVÆRN: 



Brug øjenværn. 
HYGIEJNISKE arbejdsrutiner: 
PERSONLIG BESKYTTELSE: Brug personligt beskyttelsesudstyr passende til opgaven. 
9 FYSISK-KEMISKE EGENSKABER 
Fysiske data BEMÆRKNINGER: 
Ikke relevant - Produktet er en hermetisk lukket aerosol enhed. 
10 STABILITET OG REAKTIVITET 
STABILITET: 
Der er ingen kendte stabilitetsproblemer forbundet med dette produkt, når det opbevares og 
anvendes 
under de betingelser anbefales. 
MATERIALER skal undgås: 
Stærke oxidationsmidler. 
11 TOKSIKOLOG ISKE OPLYSNINGER 
SUNDHEDSFARER, generelt: 
En akut toksicitetsundersøgelse af dette produkt er ikke blevet gennemført. Informationerne i denne 
afsnit vedrører kun for de enkelte bestanddele, der er indeholdt i dette produkt. Sundhedsfarer 
forbundet med aerosoler anses for at være begrænset på grund af deres hermetisk lukket karakter. 
INDÅNDING: 
Høje koncentrationer af dampe kan irritere luftvejene og føre til hovedpine, træthed, 
kvalme og opkastning. 
INDTAGELSE: 
Lav giftighed - indtagelse af store mængder kan føre til forgiftning. 
HUD: 
Kan forårsage affedtning af huden, men er ikke klassificeret som irriterende. 
ØJNE: 
Irriterer øjnene. 
12 MILJØOPLYSNINGER 
Miljøfarer: 
En økotoksicitet undersøgelse af dette produkt er ikke blevet gennemført. Men dette produkt 
indeholder 
ingen stoffer, der er klassificeret som farlige for miljøet. 
13 BORTSKAFFELSE 
BORTSKAFFELSESMETODER: 
Genbrug tomme containere, hvis faciliteterne er til rådighed. Bortskaffes i overensstemmelse med 
lokale 
myndighed anbefalinger. 
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14 TRANSPORT INFORMATION 
ROAD: 
UN: 
1950 
ADR-klasse: 
2 
ADR PACK GR: 
5F 
OFFICIEL GODSBETEGNELSE I: 
AEROSOLS 
JERNBANE: 
SEA: 
UN SEA: 



1950 
SØTRANSPORT KLASSE nr.: 
2,1 
AIR: 
UN AIR: 
1950 
LUFTTRANSPORT KLASSE nr.: 
2,1 
15 Oplysninger om regulering 
LABEL FOR UDLEVERING: 
RISIKOSÆTNINGER: 
R-12 
Yderst brandfarlig. 
R-36 
Irriterer øjnene. 
R-67 
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. 
SIKKERHEDSSÆTNINGER: 
S-16 
Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt. 
S-2 
Opbevares utilgængeligt for børn. 
S-23 
Undgå indånding af gas / røg / dampe / aerosoltåger. 
S-25 
Undgå kontakt med øjnene. 
S-26 
I tilfælde af kontakt med øjnene, skylles straks grundigt med vand 
og søg lægehjælp. 
S-51 
Må kun bruges på steder med god ventilation. 
UK FORSKRIFTSMÆSSIGE REFERENCER: 
Kemikalier (Hazard Information & Packaging). 
16 ANDRE OPLYSNINGER 
Brugernoter: 
Formålet med ovenstående oplysninger er at beskrive dette produkt kun i form af sundhed og 
Sikkerhedskrav. Oplysningerne bør derfor ikke opfattes som 
garantere bestemte egenskaber eller specifikationer. Kunderne skal sikre sig, at 
egnethed og fuldstændigheden af disse oplysninger til deres eget brug, idet 
imod enhver anden arbejdsmiljølovgivning eller regler. De oplysninger og 
anbefalinger i denne publikation er til vores bedste overbevisning er pålidelige. Imidlertid 
Intet heri opfattes som en garanti eller repræsentation. Udsagn om brugen af 
de produkter, der er beskrevet heri skal ikke opfattes som anbefale overtrædelse af 
noget patent, og intet ansvar for overtrædelse, der udspringer af en sådan brug kan antages. 
Informationskilder: 
MAL Code of Practice. 
HSE EH40 Grænseværdier. 
Leverandører sundhed & sikkerhedsdatablade. 
UDARBEJDET: 
06.04.04 
REVISION nr. / ERSTATTER SDS UDGIVET: 
1 



R-SÆTNINGER (Hele Teksten): 
R-11 
Meget brandfarlig. 
R-36 
Irriterer øjnene. 
Ikke klassificeret. 
R-67 
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. 
DATE: 
15.05.03 


