
01. Lýsing á framleiðslu og framleiðanda 
Framleiðslunafn / notkun: ServiceRens 1, MellemRens og  
íblöndunarefni. Hreinsiefni fyrir eldsneytiskerfi og vél. 
Framleiðandi BELL ADD Finsensvej 6E 2000 Fredriksberg. 
Sími / fax: 70 20 77 69 / 70 20 77 59. 
 

02. Hættuleg efni 
Kolvetnisblanda og íblöndunarefni. CAS 64742-47-8. GV 50 
ppm. 
 

03. Hætta af efninu 
Framleiðslan er eldfim við hækkandi hitastig. Olíugufur 
myndast við hækkandi hitastig. 
 

04. Fyrsta hjálp 
Innöndun: Forðið slösuðum frá hættusvæði. Verði vart ein-
kenna vegna eitrunar ber að kalla á hjálp. 
Neysla: Skolið munninn með vatni og drekkið því næst mjög 
mikið af vatni eða mjólk. Forðist að kasta upp en farið til 
læknis ef einkenni hverfa ekki. 
Augu: Skolið augu með miklu vatnsmagni í minnst 10 
mínútur. Fjarlægið augnlinsur séu þær notaðar. 
Húð: Skolið með vatni þar til sársauki hverfur og smyrjið 
með fituríku kremi á þurra húð. 
Bruni: Skolið með vatni þar til sársauki hverfur. Farið úr 
flíkum sem efnið hefur lent í. Hverfi sársaukinn ekki ber að 
leita læknis. Haldið skolun áfram í sjúkraflutningi. 
 

05.  Slökkvistarf 
Kæla þarf brúsana og fjarlægja frá brunastað.  Forðist inn-
öndun af reyk—notið grímu. Slökkvið með dufti, froðu sem 
ræður við alkahól, kolsýru eða fínum vatnsúða. Notið ekki  
vatnsbunu sem getur dreift eldsmatnum. 
 

06. Viðbrögð við leka 
Fólk: Lesið reglur samkvæmt 07 hér að neðan. 
Umhverfi: Upplýsingar um sérstaka hættu fyrir umhverfið 
liggja ekki fyrir. 
Þurrkun: Þurrkið upp vökvann með sandi eða öðru  
óbrennanlegu efni. 
 

07. Notkun og geymsla 
Framleiðslan er ætluð til notkunar í bílgreinum sem  
íblöndunarefni í eldsneyti.  
Geymsla: Eldfimur vökvi í flokki II-1. Hámarksrúmmál 
hverrar einingar er 5 lítrar og mest má geyma 25 slíkar 
einingar án sérstaks leyfis eldvarnareftirlits. Geymist í 
lokuðum ílátum framleiðanda í vel loftræstu rými. Geymist 
þar sem börn ná ekki til og ekki með matvælum, fóðri eða 
því líku. 
 

08.  Persónuhlífar 
Kynnið ykkur þessar öryggisreglur fyrir notkun efnis. 
Yngri en 18 ára mega ekki nota efnið samanber reglur 
Vinnueftirlitsins (danska). 
Varnir gegn innöndun Tryggið góða loftræstingu eða frá-
sog. Ef farið er fram úr viðmiðunargildum skal nota sem 
lágmarksvörn grímu með A2 síu. 
Augnvernd: Óhindraður aðgangur að rennandi vatni er á-
skilinn eða búnaður til augnskolunar. 
Hendur: Hanskar úr PVA eru nauðsynlegir til að verja húð. 
Húð: Engar sérstækar varúðarreglur gilda. 

 

09. Eðlisfræði– og efnafræðilegir eiginleikar 
Sýnilegt: Vökvi, lyktar sem leysiefni. 
Blossamark: 56° C. Eðlismassi: ca 0,8 g/ml.   

10. Stöðugleiki og efnahvörf 
Forðist blöndun 
Forðist upphitun. 
Forðist efni  
Efni sem ganga í samband við súrefni. 
Hættulegt niðurbrot 
Reykur frá eldi. 
Varðveisluefni 
Engin. 
 

11. Upplýsingar um eiturefni 
Innöndun  Við hækkað hitastig myndast gufur frá kolvetnis-
blöndu. Sljógvar og dregur úr viðbragðsflýti. 
Neysla Ertir slímhúð í maga og þörmum. Veldur niðurgangi 
og flökurleika. 
Húð Þurrkar húðfitu. 
Augu Erting. 
Endurtekin snerting 
Endurtekin snerting við húð veldur ertingu og dregur úr mót-
stöðu gegn annars konar áhrifum. 
Endurtekin innöndun getur skaðað miðtaugakerfið. 
 

12.  Umhverfismál 
Ekki liggja fyrir ákvarðanir varðandi áhrif niðurbrotinna 
efna. 
 

13. Förgun 
Spilliefni sem þarf að skila til spilliefnamóttöku. 
 

14. Flutningur 
Er ekki hættulegur flutningur 
 

15. Fyrirmæli 
Flokkað samkvæmt reglum Umhverfisstjórnar og vinnueftir-
lits (í Danmörku).  
Xn, Hættulegt heilsu. 
Inniheldur eimaða kolvetnisblöndu, CAS 64742-47-8, skrá 
nr. 649-422-00-2 
R22 Inntaka hættuleg. 
S2 Geymist þar sem börn ná ekki til. 
S23 Forðist innöndun gufu. 
S24 Forðist snertingu við húð. 
S62 Lendi efnið í maga ber að forðast að kalla fram uppköst, 
leitið læknis og hafið ílátið undan efninu með. 
MAL-kódi: 1-1 (1993) 
 

16. Aðrar upplýsingar 
Fulltrúa atvinnurekanda ber að fylgja eftir reglum um vinnu-
umhverfi sem gerðar eru sérstaklega um tilgreint efni. 
 

Unnið 25.02.1997 í samvinnu við la Consult, Wibrandtsvej 
74, 2300 København S sími/fax 32 84 03 45 
 

Endurskoðað 13.03.2001 
Notkunarleiðbeiningar frá söluaðila eru samkvæmt fyrir-
mælum ES 155/1992 og tilkynningu Vinnueftirlitsins 
(danska) 540/1982 ServiceRens 1. MellemRens + í-
blöndunarefni+ 

Öryggisreglur fyrir BELL ADD   ServiceRens 1, MellemRens & efni í eldsneyti  



01. Lýsing á framleiðslu og framleiðanda 
Framleiðslunafn / notkun: ServiceRens 2D, Hreinsiefni fyrir 
sogkerfi (dísilvélar). 
Framleiðandi BELL ADD Finsensvej 6E 2000 Fredriksberg. 
Sími / fax: 70 20 77 69 / 70 20 77 59. 
 

02. Hættuleg efni 
Engin. 
 

03. Hætta af efninu 
Ekki flokkað sem slíkt samkvæmt reglum Umhverfisstjórnar 
og Vinnueftirlitsins (danska). 
 

04. Fyrsta hjálp 
Innöndun: Forðið slösuðum frá hættusvæði. Verði vart ein-
kenna vegna eitrunar ber að leita læknishjálpar. 
Neysla: Skolið munninn með vatni og drekkið því næst mjög 
mikið af vatni eða mjólk. Forðist að kasta upp en farið til 
læknis ef einkenni hverfa ekki. 
Augu: Skolið augu með miklu vatnsmagni í minnst 10 
mínútur. Fjarlægið augnlinsur séu þær notaðar. 
Húð: Skolið með vatni smyrjið með fituríku kremi á hreina 
húð. 
 

05.  Slökkvistarf 
Inniheldur vatn og getur ekki brunnið. Nota má öll þekkt 
slökkviefni á efnið.  
 

06. Viðbrögð við leka 
Fólk: Lesið reglur samkvæmt 07 hér að neðan. 
Umhverfi: Upplýsingar um sérstaka hættu fyrir umhverfið 
liggja ekki fyrir. 
Hreinsun: Skolist í niðurföll.  
 

07. Notkun og geymsla 
Framleiðslan er ætluð til hreinsunar og til að fjarlægja fitu af 
yfirborði málma. Notist samkvæmt 08 hér að neðan. 
 
Geymsla: Lagareglur hafa ekki verið settar sérstaklega um 
þetta efni. Efnið ber að geyma í brúsum frá framleiðanda. 
 

08.  Persónuhlífar 
Heilbrigð skynsemi og almennar öryggisreglur eiga við um 
umgengni og notkun efnablanda.  
Varnir gegn innöndun: Efnið gefur ekki frá sér hættulega 
gufu við venjulegan hita innanhúss en til að hindra að efnið 
þéttist í lofti í lokuðu rými bera að nota góða loft-
ræstingu.Augnvernd:  Efnið gefur ekki frá sér gufur sem 
erta augu eða skaða augnlinsur.  
Hendur: Efnið þurrkar húðina. Vegna notkunar þess er 
nauðsynlegt að nota hanska sem verja hendur gegn efni 
byggðu á vatnsefnum. 
Húð: Engar sérstækar varúðarreglur gilda. 
 

09. Eðlisfræði– og efnafræðilegir eiginleikar 
Sýnilegt: Vökvi. 
Lykt: Lítil sem engin. 
Uppleysiefni: Blandast vatni. 
Blossamark: Á ekki við.  
Eðlismassi: ca 1,0 g/ml. 
PH: 7,1-7,5 
Frýs við mínus 12°C. 

10. Stöðugleiki og efnahvörf 
Forðist blöndun 
Engar sérstakar varúðarreglur. 
Forðist efni  
Engar sérstakar varúðarreglur.  
Hættulegt niðurbrot 
Brotnar niður í náttúrunni. 
Varðveisluefni 
Engin. 
 

11. Upplýsingar um eiturefni 
Innöndun 
Efnið gefur ekki frá sér hættulegar gufur en úði getur valdið 
ertingu við innöndun.  
Húð 
Þurrkar húðfitu. 
Augu 
Efnið veldur roða í augum og ertingu. 
Endurtekin snerting 
Vegna eiginleika efnisins að hreinsa fitu getur endurtekin 
snerting við húð getur valdið ertingu. 
 

12.  Umhverfismál 
Ekki er vitað um að efnið sé skaðsamt í náttúrunni. 
 

13. Förgun 
Skolist í niðurföll. Efni í brúsum er fargað í sorphreinsun. 
 

14. Flutningur 
Er ekki hættulegur flutningur 
 

15. Fyrirmæli 
Flokkað samkvæmt fyrirmælum ES 155-1992: 
Er ekki flokkað samkvæmt reglum Umhverfisstjórnar og 
vinnueftirlits (í Danmörku).  
 

16. Aðrar upplýsingar 
Fulltrúa atvinnurekanda ber að fylgja eftir reglum um vinnu-
umhverfi sem gerðar eru sérstaklega um tilgreint efni. 
 

Unnið 25.02. 1997 í samvinnu við la Consult, Wibrandtsvej 
74, 2300 København S sími/fax 32 84 03 45 
 

Endurskoðað 26.10.2000. 
 
Notkunarleiðbeiningar frá söluaðila eru samkvæmt fyrir-
mælum ES 155/1992 og tilkynningu Vinnueftirlitsins 
(danska) 540/1982  

Öryggisreglur fyrir BELL ADD               ServiceRens 2D 



01. Lýsing á framleiðslu og framleiðanda 
Framleiðslunafn / notkun: BellADDServiceRens 2B, Hreinsi-
efni fyrir sográs brunahólf og hvarfakút bensínbíla.  
Framleiðandi BELL ADD Finsensvej 6E 2000 Fredriksberg. 
Sími / fax: 70 20 77 69 / 70 20 77 59. 
 

02. Hættuleg efni 
Nr. Hráefni   Magn [% vt] 
1. Etoxyleradir estrar af fitusýru 5-24 
2. Própýlenglýkól   2-10 
3. Kresólafleiður   1-5 
4. Rokgjarnar amínur  2-9 
5. Vatn    20-80 
6. Koltvíoxið   2-9 
 
 

03. Hætta af efninu 
Hætta vegna heilsu: Getur ert öndunarveg. Forðist innöndun. 
Forðist snertingu við húð og inntöku.  
Hætta í umhverfi: Getur ert augu og húð. 
Efnafræði– og líkamleg hætta:  
Við eðlilega meðhöndlun telst efnið ekki vera hættulegt. 
 

04. Fyrsta hjálp 
Innöndun: Komið viðkomandi í hreint loft.  
Húð: Þvoið húðina rækilega með húð með miklu magni 
afvatni og sápu. 
Augu: Skolið augu með vatni í minnst 15 mínútur. Fjarlægið 
augnlinsur séu þær notaðar. Leitið augnlæknis eða farið á 
slysavarðstofu ef einkenni hverfa ekki. 
Neysla: Skolið munninn með vatni og drekkið því næst mjög 
mikið af vatni. Ef einkenni hverfa ekki fljótlega leitið til 
læknis eða slysavarðstofu.  
 

05.  Slökkvistarf 
Brennur ekki.  
Ekki má geyma brúsana í sólarljósi eða þar sem hiti getur 
orðið +50°C. Ekki má sprengja brúsann eða brenna eða 
geyma nálægt þar sem eldur er tendraður.  
 

06. Viðbrögð við leka 
Minniháttar leka má skola burt með miklu vatni. Tómum 
baukum skal farga sem spilliefni á sorpmóttöku.  
Verndun umhverfis: Efnið má ekki setja í niðurföll eða jörð. 
 

07. Notkun og geymsla 
Geymsla:  Geymist á öruggum stað í lokuðum ílátum fram-
leiðanda í vel loftræstu rými. Geymist þar sem börn ná ekki 
til og ekki með matvælum, lyfjum, fóðri eða því líku. Sólar-
ljós má ekki ná til efnisins og hiti ná ekki fara yfir 50°C. 
 

08. Persónuhlífar 
Kynnið ykkur þessar öryggisreglur fyrir notkun efnis. 
Varnir gegn innöndun Tryggið góða loftræstingu eða frá-
sog. Má ekki vera í meiri hita en 50°C. 
Augnvernd: Óhindraður aðgangur að rennandi vatni er á-
skilinn eða búnaður til augnskolunar. Notið öryggisgleraugu. 
Hendur: Hanskar úr PVA eru nauðsynlegir til að verja húð. 
Húð: Forðist snertingu við húð. 
 
 

09. Eðlisfræði– og efnafræðilegir eiginleikar 
Lýsing efnis við 20°C Aerosol. Gas / lofttegund. 
Litur/útlit  Ljós græn/brúnn lögur. Mild sápulykt  
Bræðslumark  -5°C 
Suðumark  95-98°C PH 7,6 
Eðlisþyngd við 20°C 0,96-1,02 Þrýstiefni C02 
   

10. Stöðugleiki og efnahvörf 
Geymsla í lagi þegar hiti er undir 50°C. 
 

11. Upplýsingar um eiturefni 
Innöndun Mikið magn getur valdið ertingu í öndunarvegi 
Neysla Getur valdið uppköstum og slæmri líðan. 
Húð Þurrkar húðfitu. 
Augu Veldur ertingu og jafnvel sviða. 
 
Tölulegar upplýsingar um eitur 
Aerosolen. LD50 (oralt rotte) > 2000 mg/kg 
 

12. Umhverfismál 
Aerosolen  Efninu er úðað til vélahreinsunar og telst ekki 
hafa áhrif í umhverfinu.  
 

13. Förgun 
Spilliefni sem þarf að skila til spilliefnamóttöku. 
 

14. Flutningur 
Má ekki flytja í flugvélum. 
 

15. Fyrirmæli 
Varúðarmerking.  Xi staðbundin erting. 
R 36/38 Erti húð og augu  
S 23 Forðist innöndun gassins. 
 

16. Aðrar upplýsingar 
Fulltrúa atvinnurekanda ber að fylgja eftir reglum um vinnu-
umhverfi sem gerðar eru sérstaklega um tilgreint efni. 
 

Notist aðeins á bílaverkstæðum. 
 

 

Öryggisreglur fyrir BELL ADD               ServiceRens 2 B  



01. Lýsing á framleiðslu og framleiðanda 
Framleiðslunafn / notkun: ServiceRens 3, Hreinsiefni fyrir 
smurolíukerfi (bensín og dísilvélar) 
Framleiðandi BELL ADD Finsensvej 6E 2000 Fredriksberg. 
Sími / fax: 70 20 77 69 / 70 20 77 59. 
 

02. Hættuleg efni 
Kolvetnisblanda og íblöndunarefni. CAS 64742-47-8.  
GV 50 ppm. 
2-Buthoxyethnol. CAS 111-76-2. GV 100ppm. 
 

03. Hætta af efninu 
Framleiðslan er eldfim við hækkandi hitastig. Olíugufur 
myndast við hækkandi hitastig. 
 

04. Fyrsta hjálp 
Innöndun: Forðið slösuðum frá hættusvæði. Verði vart ein-
kenna vegna eitrunar ber að leita læknis. 
Neysla: Skolið munninn með vatni og drekkið því næst mjög 
mikið af vatni eða mjólk. Forðist að kasta upp en farið til 
læknis ef einkenni hverfa ekki. 
Augu: Skolið augu með miklu vatnsmagni í minnst 10 
mínútur. Fjarlægið augnlinsur séu þær notaðar. Leitið læknis 
ef einkenni hverfa ekki. 
Húð: Skolið með vatni þar til sársauki hverfur og smyrjið 
með fituríku kremi á hreina húð. 
Bruni: Skolið með vatni þar til sársauki hverfur. Farið úr 
flíkum sem efnið hefur lent í jafnhliða skolun. Hverfi sárs-
aukinn ekki ber að leita læknis. Haldið skolun áfram í sjúkra-
flutningi. 
 

05.  Slökkvistarf 
Kæla þarf brúsana og fjarlægja frá brunastað. Forðist inn-
öndun af reyk—notið grímu. Slökkvið með dufti, froðu sem 
ræður við alkahól, kolsýru eða fínum vatnsúða. Notið ekki 
vatnsbunu sem getur dreift eldsmatnum. 
 

06. Viðbrögð við leka 
Fólk: Lesið reglur samkvæmt 07 hér að neðan. 
Umhverfi: Upplýsingar um sérstaka hættu fyrir umhverfið 
liggja ekki fyrir. 
Þurrkun: Þurrkið upp vökvann með sandi eða öðru  
óbrennanlegu efni. 
 

07. Notkun og geymsla 
Framleiðslan er ætluð til notkunar í bílgreinum sem  
íblöndunarefni í smurolíu.  
Geymsla: Eldfimur vökvi í flokki III-1. Geymist í lokuðum 
ílátum framleiðanda í vel loftræstu rými. Geymist þar sem 
börn ná ekki til og ekki með matvælum, fóðri eða því líku. 
 

08. Persónuhlífar 
Kynnið ykkur þessar öryggisreglur fyrir notkun efnis. 
Yngri en 18 ára mega ekki nota efnið samanber reglur 
Vinnueftirlitsins (danska). 
Varnir gegn innöndun Tryggið góða loftræstingu eða frá-
sog. Ef farið er fram úr viðmiðunargildum skal nota sem 
lágmarksvörn grímu með A2 síu. 
Augnvernd: Óhindraður aðgangur að rennandi vatni er á-
skilinn eða búnaður til augnskolunar. 
Hendur: Hanskar úr PVA eru nauðsynlegir til að verja húð. 
Húð: Engar sérstækar varúðarreglur gilda. 
09. Eðlisfræði– og efnafræðilegir eiginleikar 

Sýnilegt: Vökvi, lyktar sem leysiefni. 
Blossamark: 56° C. Eðlismassi: ca 0,8 g/ml.   

10. Stöðugleiki og efnahvörf 
Forðist blöndun 
Forðist upphitun. 
Forðist efni  
Efni sem ganga í samband við súrefni. 
Hættulegt niðurbrot 
Reykur frá eldi. 
Varðveisluefni 
Engin. 
 

11. Upplýsingar um eiturefni 
Innöndun  Við hækkað hitastig myndast gufur frá kolvetnis-
blöndu. Sljógvar og dregur úr viðbragðsflýti. 
Neysla  Ertir slímhúð í maga og þörmum. Veldur niðurgangi 
og flökurleika. 
Húð  Þurrkar húðfitu. 
Augu  Erting. 
Endurtekin snerting 
Endurtekin snerting við húð veldur ertingu og dregur úr mót-
stöðu gegn áhrifum frá öðrum efnum. 
Endurtekin innöndun getur skaðað miðtaugakerfið. 
 

12. Umhverfismál 
Ekki liggja fyrir ákvarðanir varðandi áhrif niðurbrotinna 
efna. 
 

13. Förgun 
Spilliefni sem þarf að skila til spilliefnamóttöku. 
 

14. Flutningur 
Er ekki hættulegur flutningur 
 

15. Fyrirmæli 
Flokkað samkvæmt reglum Umhverfisstjórnar og sjálfrari-
nnueftirlits (í Danmörku).  
Xn, Hættulegt heilsu. 
Inniheldur eimaða kolvetnisblöndu, CAS 64742-47-8, skrá 
nr. 649-422-00-2, og 2-buthoxyethanol, CAS 111-76-3, skrá 
nr. 603-014-00-0 
R 20/21/22  Innöndun, snerting og inntaka hættuleg. 
S2 Geymist þar sem börn ná ekki til. 
S23 Forðist innöndun gufu. 
S37 Notið viðeigandi hlífðarhanska. 
S62 Lendi efnið í maga ber að forðast að kalla fram uppköst, 
leitið læknis og hafið ílátið undan efninu með. 
MAL-kódi: 1-1 (1993) 
 

16. Aðrar upplýsingar 
Fulltrúa atvinnurekanda ber að fylgja eftir reglum um vinnu-
umhverfi sem gerðar eru sérstaklega um tilgreint efni. 
 

Unnið 25.02.1997 í samvinnu við la Consult, Wibrandtsvej 
74, 2300 København S sími/fax 32 84 03 45 
 

Endurskoðað 13.03.2001 
Notkunarleiðbeiningar frá söluaðila eru samkvæmt fyrir-
mælum ES 155/1992 og tilkynningu Vinnueftirlitsins 
(danska) 540/1982 ServiceRens 1. MellemRens + í-
blöndunarefni+ 

Öryggisreglur fyrir BELL ADD        ServiceRens 3  



01. Lýsing á framleiðslu og framleiðanda 
Framleiðslunafn / notkun: BellADDServiceRens 4, Hreinsi-
efni fyrir vélar á úðabrúsa. 
Framleiðandi BELL ADD Finsensvej 6E 2000 Fredriksberg. 
Sími / fax: 70 20 77 69 / 70 20 77 59. 
 

02. Hættuleg efni 
Nr. Hráefni   Magn [% vt] 
1. Petroleumsdestillat  10-40 
2. Ethoxylære festsyreestere 1-10 
3. Kresolderivater  0,1-0,5 
4. Varnarefni gegn tæringu  0,1-1 
5. Propylenglykol   1-5 
6. Emulsionsdanner  1-5 
7. Vatn    20-60 
8. Kuldioxid (drivmiddel)  2-5 
 

03. Hætta af efninu 
Skaðlegt heilsu. Hættulegt við innöndun, snertingu við húð 
og við inntöku. Þurrkar húðfitu. Framleiðslan er eldfim. Sé 
efnið notað á eðlilegan hátt á ekki að stafa hætta af því. 
 

04. Fyrsta hjálp 
Innöndun: Forðið slösuðum frá hættusvæði og í hreint loft. 
Húð: Fjarlægið mengaðan klæðnað og þvoið óhreina húð 
með miklu vatni og sápu. 
Augu: Skolið augu með vatni í minnst 15 mínútur. Fjarlægið 
augnlinsur séu þær notaðar. Leitið augnlæknis eða farið á 
slysavarðsstofu ef einkenni hverfa ekki. 
Neysla: Skolið munninn með vatni og drekkið því næst mjög 
mikið af vatni eða mjólk. Forðist að kasta upp en leitið strax 
á slysavarðsstofu / neyðarmóttöku læknis. 
 

05.  Slökkvistarf 
Slökkvið með dufti eða kolsýru (CO2)  
Ekki má geyma brúsana í sólarljósi eða þar sem hiti getur 
orðið +50°C. Ekki má sprengja brúsann eða brenna eða 
geyma nálægt þar sem eldur er tendraður. Reykingar bannað-
ar þegar efnið er notað. Úðið efninu aldrei á eld eða glóandi 
efni. 
 

06. Viðbrögð við leka 
Þurrkun: Þurrkið efnið upp með þurrum sandi. Tóm ílát mega 
fara í almennt sorp. 
Efnið má ekki setja í niðurföll eða jörð. 
 

07. Notkun og geymsla 
Geymsla:  Geymist á öruggum stað í lokuðum ílátum fram-
leiðanda í vel loftræstu rými. Geymist þar sem börn ná ekki 
til og ekki með matvælum, lyfjum, fóðri eða því líku. Sólar-
ljós má ekki ná til efnisins og hiti ná ekki fara yfir 50°C. 
 

08. Persónuhlífar 
Kynnið ykkur þessar öryggisreglur fyrir notkun efnis. 
Yngri en 18 ára mega ekki nota efnið samanber reglur 
Vinnueftirlitsins (danska). 
Varnir gegn innöndun Tryggið góða loftræstingu eða frá-
sog. Má ekki vera í meiri hita en 50°C. 
Augnvernd: Óhindraður aðgangur að rennandi vatni er á-
skilinn eða búnaður til augnskolunar. Notið öryggisgleraugu. 
Hendur: Hanskar úr PVA eru nauðsynlegir til að verja húð. 

Húð: Forðist snertingu við húð. 
09. Eðlisfræði– og efnafræðilegir eiginleikar 
Aerosol. Gas / lofttegund.   

10. Stöðugleiki og efnahvörf 
Geymsla í lagi þegar hiti er undir 50°C. 
 

11. Upplýsingar um eiturefni 
Innöndun Mikið magn getur valdið höfuðverk, þreytu og 
sljóleika.  
Neysla Getur valdið uppköstum og slæmri líðan. 
Húð Þurrkar húðfitu. 
Augu Veldur ertingu og jafnvel sviða. 
Tölulegar upplýsingar um eitur 
Aerosolen. LD50 (oralt rotte) > 2000 mg/kg 
 

12. Umhverfismál 
Aerosolen  Efninu er úðað og telst ekki hafa áhrif í um-
hverfinu.  
 

13. Förgun 
Spilliefni sem þarf að skila til spilliefnamóttöku. 
 

14. Flutningur 
Má ekki flytja í flugvélum. 
 

15. Fyrirmæli 
Varúðarmerking.  Eldfimt. 
R 10 Eldfimt 
R 65 Getur valdið skaða á lungum við innöndun. 
S 2 Geymist þar sem börn ná ekki til. 
S 9 Efnið skal geyma á vel loftræstum stað. 
S 16 Efnið skal vera utan þar sem eldur er kveiktur, 
reykingar bannaðar. 
S 23 Forðist innöndun gassins. 
S 29 Má ekki fara í niðurföll. 
S 33 Hindrið myndun stöðurafmagns þar sem efnið er í um-
ferð. 
S 37 Notið viðeigandi hlífðarhanska. 
 

16. Aðrar upplýsingar 
Fulltrúa atvinnurekanda ber að fylgja eftir reglum um vinnu-
umhverfi sem gerðar eru sérstaklega um tilgreint efni. 
 

Notist aðeins á bílaverkstæðum. 
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