
Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning 
av kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET
Utgitt dato 30.01.2012

1.1. Produktidentifikator
Kjemikaliets navn Universal X
Artikkelnr. 125
Formel Formulert produkt.

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det
advares mot
Produktgruppe Alkalisk rengjøringsmiddel.
Kjemikaliets bruksområde Avfetting-/rengjøringsmiddel.
Bruk det frarådes mot For øyeblikket har vi ingen informasjon om identifiserte anvendelser. De vil bli inkludert når de

er tilgjengelige.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Firmanavn Kebco Nordic AS
Besøksadresse Sofiemyrveien 6D
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: 22 59 13 00

Beskrivelse: Giftinformasjon

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering i henhold til 
CLP(EC) No 1272/2008 [CLP/
GHS]

Skin Corr.1C; H314

2.2. Merkingselementer
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Faresymbol

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyneH-setninger 
Sammensetning på 
merkeetiketten

Dinatriummetasilikat 5 – 10 %, Trisodium nitrilotriacetate 0 – 5 %

2.3. Andre farer
Farebeskrivelse Etsende.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger
Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Dinatriummetasilikat CAS-nr.: 6834-92-0

EC-nr.: 229-912-9
Indeksnr.: 014-010-00-8

Xi; R37
C; R34
STOT SE3; H335
Skin Corr 1B; H314

5 – 10 %

Trisodium nitrilotriacetate CAS-nr.: 5064-31-3
EC-nr.: 225-768-6
Indeksnr.: 607-620-00-6

Kreft 3; R40
Xn; R22
Xi; R36
Eye Irrit. 2; H319
Acute tox. 4; H302
Carc. 2; H351

0 – 5 %

Komponentkommentarer For H– og R-setninger i klartekst, se seksjon 16.

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Innånding Frisk luft, hvile og varme. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt Vask huden grundig med såpe og vann. Tilsølte klær fjernes og vaskes meget godt før ny.

Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg
Øyekontakt Fjern event. kontaktlinser. Skyll øyeblikkelig øyet med vann i minst 15 min., også under

øyelokkene. Øyeblikkelig til øyenlege / lege. Skyll øynene også under transport til lege
Svelging FREMKALL IKKE BREKNING! Skyll munnen med vann, deretter drikkes store mengder med

vann eller helst melk. Gi aldri væske til en bevisstløs person. Kontakt lege.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Akutte symptomer og
virkninger

Se seksjon 11 for mer detaljert informasjon om symptomer og helbredelse

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Annen informasjon Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler
Egnede slokkingsmidler Skum, CO2, pulver og vann.
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5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Brann- og eksplosjonsfarer Produktet er ikke brannfarlig

5.3. Råd til brannmannskaper
Personlig verneutstyr Brannslukkere må benytte åndedrettsvern
Annen informasjon Hvis det er mulig uten risiko flyttes beholderen fra brannstedet. Flammeutsatte beholdere

kjøles ned med vann.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

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

Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8.

6.1.1. For ikke-innsatspersonell
Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Benytt verneutstyr som beskrevet i seksjon 8.

6.1.2. For innsatspersonell
For innsatspersonell Benytt verneutstyr som beskrevet i seksjon 8.

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

Forhindre at spill kommer ut i avløpsvannet / overvannssystemet; Dem og saml opp mest
mulig, spyl rent med store menger vann. Samles opp med spesielt absorbsjonsmateriale. Ved
større mengder spill kontakt lokale myndigheter (Politi, Brannvesen eller Kommuneingeniøren).

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

Små menger tørkes eller skylles bort med vann. Spill samles opp i passende beholdere og
leveres til godkjent mottak for destruksjon. Større mengder suges opp med spesielt
absorbsjonsmateriale, sand, jord, bark eller lignen

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Andre anvisninger Se seksjon 8 og seksjon 13.

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Håndtering Unngå søl og sprut. Unngå hud– og øyekontakt. Unngå innånding av sprøytetåke/damp.

Beskyttelsestiltak
Tiltak for å hindre brann Følg generelle regler for forebyggende brannvern.
Råd om generell yrkeshygiene God personlig hygiene er nødvendig. Vask hender og tilsølte områder med vann og såpe før

arbeidsplassen forlates

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Oppbevaring Må ikke lagres sammen med oksiderende stoffer som f.eks. salpetersyre, nitrater og klorater.

Emballasjen skal holdes tett lukket.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)
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Spesielle bruksområder For øyeblikket har vi ingen informasjon om identifiserte anvendelser. De vil bli inkludert når de
er tilgjengelige.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametere
Annen informasjon om
grenseverdier

Inneholder ingen komponenter med fastsatt adm. Norm.

8.2. Eksponeringskontroll
Begrensning av eksponering
på arbeidsplassen

All håndtering skal foregå på godt ventilert sted. Anskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling.
Bruk personlig verneutstyr, som er CE-merket. Hygieniske forhold: Vask hendene før spising,
drikking, røyking og toalettbesøk. Arbeid og arbeidsmetode skal tilrettelegges slik direktekontakt
med produktet unngås

Varselsskilt

Åndedrettsvern
Åndedrettsvern Ved risiko for innånding av damp/aerosol: Benytt hel– eller halvmaske med kombinasjonsfilter,

type og klasse A/P2 mot organiske gasser og damp samt partikler. I lukkede rom skal det
anvendes luftforsynt åndedrettsvern.

Håndvern
Håndvern Anvend vernehansker av butylgummi, naturgummi, viton, PVC eller lignende.

Gjennombruddstiden er ikke kjent. Det angitte hanskematerialet er foreslått etter en
gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider.
Benytt hansker som er CE-merket og i klasse 6: gjennomtrengningstid > 8 timer.

Øye- / ansiktsvern
Øyevern Bruk CE-godkjente vernebriller som er tette evt. ansiktsmaske ved aerosoldannelse eller fare

for sprut.

Hudvern
Annet hudvern enn håndvern Ved risiko for dirkete kontakt eller sprut skal verneklær benyttes. Gå ikke med

gjennomfuktete verneklær.

Annen informasjon
Annen informasjon Data ikke registrert.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform Væske
Farge Gul
Lukt Svak lukt
pH Status: I handelsvare

Verdi: 12 – 13

Smeltepunkt / Verdi: < 0 °C
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smeltepunktintervall

Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: ~ 100 °C

Damptetthet Verdi: 1

Relativ tetthet Verdi: 1040 kg/m3

Løselighet i vann Fullt løselig.

9.2. Andre opplysninger

Andre fysiske og kjemiske egenskaper
Fysiske og kjemiske
egenskaper

Data ikke registrert.

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet
Reaktivitet Data ikke registrert

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet Ikke angitt.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner
Risiko for farlige reaksjoner Data ikke registrert

10.4. Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås Unngå kontakt med syrer.

10.5. Uforenlige materialer
Materialer som skal unngås Unngå kontakt med oksiderende stoffer som salpetersyre, nitrater, klorater etc.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
Farlige spaltningsprodukter Ved brann: Gasser av karbonmonoksid.

Annen informasjon

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Potensielle akutte effekter
Innånding Kan virke irriterende på luftveiene. Gir hoste og trykk for brystet.
Hudkontakt Virker etsende på huden. Gjentatt, jevnlig hudkontakt over tid kan medføre avfetting av huden

med resultat: Sår og sprukken hud. Gjentatt hudkontakt over tid kan resultere i ikke-allergiske
kontakteksemer

Øyekontakt Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Sprut kan gi etseskader og varig skade.
Svelging Kan forårsake etseskader i munnhule, spiserør og magesekk.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet
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Økotoksisitet Data ikke registrert.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Persistens- og
nedbrytbarhetsbeskrivelse

Data ikke registrert.

12.3. Bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet Emulgeres i vann.

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
PBT vurderingsresultat Data ikke registrert.

12.6. Andre skadevirkninger
Miljøopplysninger, konklusjon Tensidene oppfyller kravene til nedbrytbarhet.

Produktet er hurtigseparerende og kan anbefales brukt i forbindelse med oljeseparator.
Produktet tilfredsstiller kravene til vaske-og avfettingsmidler i forskrifter om oljeholdig
avløpsvann og om bruk og merking av vaske-og avfettingsmidler

AVSNITT 13: DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Produktet er klassifisert som
farlig avfall

Ja

Emballasjen er klassifisert
som farlig avfall

Ja

Avfallskode EAL EAL: 070701 vandige vaskevæsker og morluter
NORSAS 7133
Annen informasjon EAL-koden er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. UN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer
Marin forurensning Nei

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Spesielle forholdsregler Data ikke registrert.

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

Andre relevante opplysninger
Andre relevante opplysninger Data ikke registrert.
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AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet
eller stoffblandingen
P-Setninger P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P262 Må ikke komme i kontakt med øyne eller 

huden. P305+351 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann 
og kontakt lege. P280 Benytt vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. P312 Ved uhell 
eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig.

Referanser (Lover/Forskrifter) ADR/RID 2011. Produktforskriften. Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige
kjemikalier. Fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids– og administrasjonsdepartementet
16. juli 2002. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære (Arbeidstilsynet, best.
nr. 361), med siste endringer oktober 2010. Norsk stoffliste 2006. Forskrift om gjenvinning og
behandling av avfall (avfallsforskriften). 1.6 2004 nr. 930. REACH forskriften.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering av
kjemikaliesikkerhet er
gjennomført

Nei

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER
Liste over relevante R-
setninger (i avsnitt 2 og 3).

R37 Irriterer luftveiene
R34 Etsende.
R40 Mulig fare for kreft
R22 Farlig ved svelging.
R36 Irriterer øynene.

Liste over relevante H-
setninger (i avsnitt 2 og 3).

H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft 
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H302 Farlig ved svelging.

Viktige litteraturreferanser og
datakilder

Utarbeidet ut fra Produsents sikkerhetsdatablad.

Opplysninger som er nye,
slettet eller revidert

REVISJONSOVERSIKT:
-------------------------
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