
SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og
godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET
Utgitt dato 07.11.2016

1.1. Produktidentifikator
Kjemikaliets navn De-ICE Liquid

Kjemisk navn Kaliumformiat

REACH reg. nr. 01-2119486456-26-0006

CAS-nr. 590-29-4

EC-nr. 209-677-9

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det
advares mot
Funksjon Beskrivelse: Avising

Kjemikaliets bruksområde Avisingsvæske til anvendelse på veier, plasser, kunstgressbaner m.v. for en effektiv
vintervedlikeholdelse.

Relevant identifiserte
bruksområder

SU3 Industriel bruker. Sluttbruk av stoffer som sådan eller preparater ved industrianlegg
SU22 Profesjonell bruk Offentlige tjenester (administrasjon, utdanning, underholdning,
tjenester, håndverkere)
PC4 Frostbeskyttelses– og Avisningsprodukter
PROC3 Brukes i lukket batch prosess (syntese eller formulering)
PROC5 Blanding i batch-prosesser for utforming av preparater og artikler (i flere trinn og / eller
betydelig kontakt)
PROC7 Industriell sprøyting
PROC8a Overføring av kjemikaliet (lasting / lossing) fra / til skip / store beholdere på ikke-
spesialiserte anlegg
PROC8b Overføring av kjemikaliet (lasting / lossing) fra / til skip / store beholdere på
spesialiserte anlegg
PROC11 Ikke-industriell sprøyting
PROC15 Bruk som laboratoriereagens
ERC4 Industriell bruk av prosesshjelpemidler i prosesser og produkter, som ikke blir en del av
artiklene
ERC8A Utbredt innendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer
ERC8D Utbredt utendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Firmanavn Kebco Nordic AS

Besøksadresse Sofiemyrveien 6D

SIKKERHETSDATABLAD
De-ICE Liquid
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Postadresse Postboks 354

Postnr. 1411

Poststed KOLBOTN

Land Norge

Telefon +47 400 28 300

E-post info@kebco.no

Hjemmeside kebco.no

Org. nr. 915907903

1.4. Nødtelefonnummer
Nødtelefon Telefon: +47 22 59 13 00.

Beskrivelse: Nødnummer:

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
DPD/DSD, klassifisering,
kommentarer

Produktet er ikke klassifisert i henhold til EC 1272/2008.

CLP Klassifisering,
kommentarer

På basis av testdata.

2.2. Merkingselementer
R-setninger Produktet krever ikke merking.

S-setninger S26 kommer stoffet i øyene, skylles straks grunndig med vann og lege kontaktes. S37/39 Brug
egnede beskyttelsehanser og-briller/ansiktsskjerm under arbeidet.

Sikkerhetssetninger P280 Bær beskyttelseshansker/beskyttelsesklær/øyenbeskyttelse/ansiktsbeskyttelse. P305 +
P351 + P338 ved kontakt med øyene: skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser, hvis dette kan gjøres lett. Fortsett skylling. P280 Bær

Supplerende faresetninger på
etikett

Kaliumformiat ~ 50%, korrosjonsinhibitor: < 1 vekt%

Andre EU merkekrav Produktet er ikke merkepliktig.

2.3. Andre farer
Farebeskrivelse Produktet er ikke klassifisert i henhold til EC 1272/2008

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger
Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Kaliumformiat CAS-nr.: 590-29-4

EC-nr.: 26-677-9
REACH reg. nr.: 01-
2119486456-26-0006

~ – 50 %

Vann CAS-nr.: 7732-18-5
EC-nr.: 231-791-2

~ – 50 %

Korrosjonsinhibitor CAS-nr.: -
EC-nr.: -
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Korrosjonsinhibitor CAS-nr.: -
EC-nr.: -

< 1 vekt%

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelt Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.

Innånding Skyll nese, munn og svelg med vann. Ved vedvarende ubehag søk lege.

Hudkontakt VED HUDKONTAKT: Vask forsiktig med mye såpe og vann.

Øyekontakt VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Svelging VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.

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

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler
Egnede slokkingsmidler Kan slukkes med pulver, skum eller karbondioksid

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Brann- og eksplosjonsfarer Produktet er ikke brannfarlig ved normal bruk og oppbevaring. Ved kraftig oppvarming til vannet

avdampes og resterende tørstoff som består av rent kaliumformiat kan nedbrytes til hydrogen
og kaliumoxalat ved temperaturer over 300 grader celcius. Dannelser av hydrogen kan
medfører eksplosjonsfare.

5.3. Råd til brannmannskaper
Personlig verneutstyr Benytt brannbestandige / flammehemmende klær. Helseskadelige gasser kan dannes ved

brann.Unngå innånding av røykgasser.Brannmenn skal bære tett pusteutstyr og full
vernebekledning.Bruk luftforsynt åndedrettsvern.

Annen informasjon Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av eksplosjonsfare. Fjern alle
tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Bruk påkrevd personlig verneutstyr Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Sikkerhetstiltak for å beskytte
ytre miljø

Begrens spredningen. Ved større utslipp kontaktes de lokale myndigheter.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Metoder for opprydding og
rengjøring

Spill kan pumpes opp eller absorberes i tørt, inert materiale som sand, jord e.l.
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Opprydding samles opp i egende beholdere som merkes med innhold og produktets navn og bortskaffes i
henhold til love og regler for avfallshåndtering (se pkt 13). Emissjonsstedet skylles med vann.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Andre anvisninger Se bekyttelsesforanstaltning under avsnitt 8.

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Håndtering Unngå spill og kontakt med hud og øyne. Anvend egende vernemidler, se under pkt 8. Sørg for

tilstrekkelig ventilasjon. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Oppbevaring Ingen særlige krav til oppbevaring.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametere

DNEL / PNEC
DNEL Gruppe: Konsument

Eksponeringsvei: Kortsiktig (akutt) – Dermal – Systemisk effekt
Verdi: 3088mg/kg bw/dag

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Kortsiktig (akutt) – Innånding – Systemisk effekt
Verdi: 107,4mg/kg bw/dag

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) – Oral – Systemisk effekt
Verdi: 30,9gm/kg bw/dag

Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Kortsiktig (akutt) – Dermal – Lokal effekt
Verdi: 10,3ng/cm2

Gruppe: Arbeidstaker
Eksponeringsvei: Kortsiktig (akutt) – Dermal – Systemisk effekt
Verdi: 3175mg/kg bw/dag

Gruppe: Arbeidstaker
Eksponeringsvei: Dermal – Lokal effekt
Verdi: 20,6mg/cm2

Gruppe: Arbeidstaker
Eksponeringsvei: Kortsiktig (akutt) – Innånding – Systemisk effekt
Verdi: 435mg/m3

8.2. Eksponeringskontroll

Forholdsregler for å hindre eksponering
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Produkttiltak for å hindre
eksponering

Vurder egenet prøvetakningmetode, og om mobil eller stasjonær prøvetakning er mest
hensiktmessig. All håndtering skal skje med bruk av tilstrekkelig ventilasjon. Mulighet for
skylling av øyne og hud nær arbeidsplassen. Alle vernemidler skal være CE-merkede.
Hygieneforanstaltninger: vask hender før pauser og ved arbeidets opphør.

Tekniske tiltak for å hindre
eksponering

Unngå kontakt med hud, øyne og klær.. Unngå å innånde dampe eller sprøytetåke. Sørg for at
skyllestasjon eller øyeskyllevæske er tæt på arbeidsstasjonen.

Åndedrettsvern
Åndedrettsvern normalt ikke nødvendig.

Håndvern
Håndvern Bruk hansker av uigjennomtrengeligt materiale, f.eks gummi.

Egnede hansker PVC/Nitril gummihansker

Referanser til relevante
standarder

EN 374: nivå 6

Uegnet materiale Hansker av stoff eller læder.

Gjennomtrengningstid Verdi: Passende materiale nitril hanske tykkelse ca 0,55mm penetrasjon> 480 min. Passende
materiale polyvinylchlorid/nitril hansketykkelse ca 0,9mm Penetrasjon> 480min.

Øye- / ansiktsvern
Øyevern Anvend tettsluttende beskyttelsesbriller eller ansiktskjerm ved fare for stenk.

Hudvern
Annet hudvern enn håndvern Ved arbeide med risiko for spill av kjemikalier anvendes heldekkende beskyttelsesklær for å

unngå hudkontakt. Bruk av gummiforkle gir beskyttelse og redusere behovet for rensing av
bekyttelsesbekledning i tilfelle av eksponering.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform Væske

Farge Fargeløs

Lukt luktfri

pH Status: I handelsvare
Verdi: < 11,5

Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: = 116 °C

Flammepunkt Verdi: > 100 °C

Damptrykk Verdi: = 22 mm hg (20)

Relativ tetthet Verdi: = 1330 – 1370 kg/m3

Løselighet i vann Fullstendig

Viskositet Verdi: = 3,2 cP

9.2. Andre opplysninger

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
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10.1. Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner
Risiko for farlige reaksjoner Produktet er stabilt ved normale brukstemperaturer.

10.4. Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås Unngå kontakt med sterkt oksiderende materialer som salpetersyre, hydrogenperoxid og

svovelsyre.

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
Farlige spaltningsprodukter Produktet er ikke brannfarlig.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt toksisitet, estimat for blanding
Oral LD50 (Forsøksdyr mus)=5500mg/kg bw Test henvisning: OECED Guideline 402

Dermal LD50 (Forsøksdyr Rotte) Værdi > 2000mg/kg bw Test henvisning: OECD Guideline 402

Innånding av støv og tåke LC50 (forsøksdyr rotte) Verdi < 0,67mg/l. Varighet: 4 t

Potensielle akutte effekter
Innånding Ved normal bruk er det liten helsefare forbunnet med produktet.

Hudkontakt Langvarig eller gentagen kontakt kan medfører irratasjon.

Øyekontakt Direkte øye kontakt kan medfører svie, røde øyne, tåreflod.

Svelging Kan gi irratasjon i hals, mage og tarmsystem med kvalme og ubehag.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet
Akutt akvatisk fisk Verdi: 3500 mg/l

Testvarighet: 96
Art: Oncorhynchus mykiss
Metode: OECD Guideline 203

Akutt akvatisk alge Verdi: 3700 mg/l
Testvarighet: 72 t
Art: Skeletonema costatum
Metode: ISO 10253

Akutt akvatisk Daphnia Verdi: 1000 mg/l
Testvarighet: 48 t
Art: Daphnia magna
Metode: U.S. EPA (1975)
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Økotoksisitet LC50 fisk (pimphales promelas) 96 h 1750 mg/L LC50 Daphnia magna 48 h 2500mg/L LC50
Regnbeørret 48 h 4600mg/L

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Biologisk nedbrytbarhet Kommentarer: Biologisk nedbrytelig.

Persistens og nedbrytbarhet Oppløselig i vann. lett biologisk nedbrytlig.

12.3. Bioakkumuleringsevne
Bioakkumuleringspotensial Produktet bio-akkumulerer ikke.

12.4. Mobilitet i jord
Overflatespenning Verdi: 72 72 mN7m

Temperatur: = 20 Celcuis

Vannløselighet Verdi: > 1000 gram

Mobilitet-evaluering Fullstendig oppløslig i vann.

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Større mengder rester og spill bortskaffes til godkjent deponi.

Annen informasjon Alt avfall skal håndteres i henhold til gjeldende nasjonal og lokalt regelverk. Produktet er ikke
klassifisert som farlig, men bør allikevel håndteres med forsigtighet og ikke skylles ut i avløp,
vannreservoir eller bortskaffes i naturen. Hvis vesentlige mengder frigis i vann, kan det være en
lokal stigning i pH. Vannforurensningsklasse (WKG) 1 (svakt vannforurensende).

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. UN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

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

Andre relevante opplysninger
Andre relevante opplysninger Klassifiseres ikke som farliggods ifølge ADR, RID, ADN, IMDG eller IATA.

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

De-ICE Liquid Side 7 av 8

Dette sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline)



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

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering av
kjemikaliesikkerhet er
gjennomført

Ja

CSR kreves Ja

CSR plassering En kjemikaliesikkerhetsvurdering er gjennomført for kaliumformiat i overensstemmelse med
REACH artikkel 14. CSR er hos produsenten.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER
Leverandørens anmerkninger Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende foreskrifter.

Viktige litteraturreferanser og
datakilder

CSR for kaliumformiat
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