
 

SIKKERHETSDATABLAD 
 

SDS i henhold til REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 

Klassifisering og merkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) 

 

Mira Byggeprodukter Norge AS – 1..2..fugeslør Side 1 af 2 
 

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket 

 
1.1. Produktidentifikasjon 
Produktnavn: 1..2..fugeslør  
  
Artikkelnr.: 733002 
  
1.2. Relevant Identifiserte relevante bruksområder for stoffer eller blandingen og 
bruk som det frarådes mot 
Funksjon: Fjerner fugeslør og kalk på syrebestandige overflater 
 
1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhedsdatabladet 

Leverandør: Mira Byggeprodukter Norge AS 
 Tuenveien 77 
 N-2000 Lillestrøm, Norge 
 Tlf. (+47) 63 88 70 90 
E-mail: post@mira.eu.com 
  
Produsent: mira byggeprodukter a/s 
 Egegårdsvej 2 
 DK-4621 Gadstrup, Danmark 
 Tlf. + 45 46 19 19 46 
 Fax: + 45 46 19 20 21 
E-mail: info@mira.eu.com 
  
Dato: 19.11.2015 Version: 1.0 
  
1.4. Nødtelefon  
Nødtelefon: Giftinformasjonen, telefon (+47) 22 59 13 00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEKSJON 2: Fareidentifikasjon 

 
2.1. Klassifisering av stoff eller blanding 

Produktet er klassifisert: Etsende væske 
CLP (1272/2008): Skin Corr. 1A; H314 
  
2.2. Etikettinformasjon 

Farepiktogram: 

 
 
Signalord: Fare 
  
Faresetninger:  
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne 
  
Sikkerhetssetninger:  
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn 
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm 
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes 

straks. Skyll/dusj huden med vann. 
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at 

vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. 
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i 

flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette 
enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. 

P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak i 
samsvar med lokale forskrifter. 

  
EU deklarasjon: 15-30% fosforsyre, <5% nonioniske overflateaktive stoffer. 
  
Annen merkning: Følbar advarsel 
  
2.3. Andre farer  
Ingen kjente.  
PBT/vPvB Ikke relevant. 

 
 
 
 

 

SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om innholdsstoffer 

 
3.2. Blandinger 
Produktet inneholder følgende deklarasjonpliktige stoffer: 
  
% CAS-nr. EF-nr. REACH 

Reg. Nr. 
Kjemisk navn Klassifisering 

15-30 7664-38-2 231-633-2 - Fosforsyre Skin Corr. 1B;H314 
 

<5 5949-29-1 201-069-1 - Citronsyre 
 

Eye Irrit. 2;H319 

<5 67-63-0 200-661-7 - Propan-2-ol Flam. Liq. 2;H225 
Eye Irrit. 2;H319 
STOT SE 3;H336 

 
H spesifisert under seksjon 16. 
 
 
 

SEKSJON  4: Førstehjelpstiltak 

 
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 
Innånding: Personen bringes ut i frisk luft. Milde tilfeller: Hold i ro under oppsyn. 

Ved ubehag: Kontakt lege. Alvorlige tilfeller: Legg personen i stabilt 
sideleie med hodet lavt og holdes varm. Dersom personen ikke puster, 
gi kunstig åndedrett. Ring en lege eller ambulanse. 

  
Hudkontakt: Ta av tilsølte klær. Skyll huden og vask grundig med såpe og vann. 

Fortsett skylling inntil legen kan overta behandlingen. 
  
Øyekontakt: Åpne øynene skyll straks med vann eller fysiologisk saltvann i minst 15 

minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser. Hvis irritasjonen vedvarer: 
kontakt lege. Fortsett å skylle under transport til lege/sykehus. 

  
Svelging: Skyll munnen grundig og drikk rikelig med vann. Fremkall ikke 

brekninger. Hvis det er oppkast, holde hodet lavt for å unngå 
mageinnhold lungeren. Ringe en ambulanse umiddelbart. 

  
4.2. Viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede 

Etsning av luftveiene, hals smerter, hoste og risikoen for vann i lungene (lungeødem) 
med kortpustethet, som kan oppstå flere timer etter eksponering. Etsing av huden og 
øynene med rødhet, sår smerte, synsforstyrrelser og risiko for blindhet. Sterk etsing 
svelges med brennende smerter i munn, svelg og mage, magekramper, oppkast og 
diaré. 
  
4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig 
Bevisstløshet: Oppsøk lege omgående. Bevisstløs plasseres i stabilt sideleie og holdes 
varm. Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen eller legevakten. 
 

 

SEKSJON 5: Tiltak ved brannslukning 

 
5.1. Brannslukningsmidler 
Ikke relevant (kan ikke brenne). 
  
5.2. Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre 

Ikke relevant (kan ikke brenne). 
  
5.3. Råd til brannmannskaper 
Bruk trykkluftmaske ved tung røyk. 
 

 

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 

 
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødprosedyrer 

Bruk personlig verneutstyr - se seksjon 8. Begrense spredningen. Sørg for god 
ventilasjon. 
  
6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 

Unngå utslipp til avløp. Informer lokale myndigheter hvis den slippes ut i miljøet. 
  
6.3. Metoder for opprydding og rengjøring 
Tas opp med klut, granulat eller lignende. Samles opp i egnede beholdere. Skyll grundig 
med vann. Videre håndtering av søl - se punkt 13. 
 
6.4. Henvisning til andre seksjoner 
Se ovenfor. 
 

 

SEKSJON 7: Håndtering og lagring 

 
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 
Sørg for ventilasjon. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Vask straks hud som er blitt 
tilsølt. Bytt forurensede klær. Det må være tilgang til rikelig vann og øye vask. 
  
7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter 
Oppbevares i et godt lukket originalemballasje på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. 
Ikke bruk metallbeholdere 
  
7.3. Særlige sluttanvendeler 
Bruk – se seksjon 1. 
 

 

SEKSJON 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 

 
8.1. Kontrollparametere 
Tiltaks- og grenseverdier 

  
CAS-nr. Kjemisk navn Grenseverdier Anm Ref 
7664-38-2 
 

Fosforsyre 1 mg/m3 - - 

67-63-0 Isopropylalkohol = 
(Propan-2-ol) 

200 ppm = 490 mg/m3 H AN 

 
H= Kan bli absorbert gjennom huden. 
AN = Norske administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 
 

8.2. Begrensning av eksponering på arbeidsplassen 

 
Forholdsregler for å hindre 
eksponering: 

Arbeidsområde bør være godt ventilert. Personlig 
verneutstyr skal overholde gjeldende standarder. 

  
Åndedrettsvern: Ved aerosoler: Bruk halvmske EN140 med utskiftbar 

støvfilter P2 R (EN 143). Filtre har en begrenset levetid 
(skal byttes). Les produsentens instruksjoner. 
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SIKKERHETSDATABLAD 
 

SDS i henhold til REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 

Klassifisering og merkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) 

 

Mira Byggeprodukter Norge AS – 1..2..fugeslør Side 2 af 2 
 

SEKSJON 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 

 
Hudbeskyttelse: 
 
 

 
Bruk vernehansker (iht. 374) av neopren eller 
polyethylen (PE). Gjennembrukstid: ca. 3 timer. 
Bruk etsfaste klær og skotøy. Vask huden grundig med 
såpe og vann etter jobb. 
 

Øye-/ansiksvern: Bruk vernebriller ved risiko for sprut i øynene. Øyenvern 
skal samsvare med EN 166. 

  
Eksponeringskontroll: Eventuelle rester skal samles som nevnt i seksjon 13. 

 
 
 
 
 
 
 

 

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 

 
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 

Form/farge: Klar væske 
Lukt: Karakterisktisk 
pH: 1 (konsentrert), 2 (bruksoppløsning) 
Flammepunkt >100 
Tetthet (g/cm3) 1,09 
 
9.2. Andre oplysninger 
Ikke relevant. 
 
 
 
 
 
  

 

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet 

 
10.1. Reaktivitet 
Ingen data tilgjengelig. 
  
10.2. Kjemisk stabilitet 

Stabil ved anbefalte lagringsforhold. 
  
10.3. Mulighet for farlige reaksjoner 
Ingen kjente. 
 
10.4. Forhold som skal unngås 

Unngå sterk oppvarming.Kan ikke brenne. 
 
10.5. Meterialer som skal unngås 
Sterke baser. 
 
10.6. Farlige spaltningsprodukter 

Ved oppvarming til høye temperaturer avgir giftige gasser som karbonoksider. 
 
 
 
 
  

 

SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger 

 
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger 

Fare Data Test Datakilde 

Akutt toksicitet    

Inhalasjon Ingen data til rådighed for blandingen - - 

Dermal LD50 (kanin) = 2740 mg/kg (phosphorsyre) Ikke oplyst MSDS 

Oral LD50 (rotte): 1530 mg/kg (phosphorsyre) Ikke oplyst MSDS 

    

Etsing/irritasjon Etsing af hud og øjne, gnavere (phosphorsyre) Draize RTECS 

    

Sensibilisering Ingen hudsensibilisering, mennesker (phosphorsyre) In vivo 

Patch test 

IUCLID 

CMR Ingen tilgængelige data for blandingen - - 

Sannsynlige eksponeringsveier: Hud, lunger og margkanalen. 
 
Innånding: Partikler (forstøving) er etsende for slimhinnene i hals smerter, 

hoste, tung pust, hodepine, kvalme, oppkast og kramper. Det 
kan være betennelse i nese, hals og bronkier og vann i 
lungene (lungeødem). Vær oppmerksom på at symptomer 
(åndenød) kan oppstå flere timer etter eksponering. 

  
Hudkontakt: Etsende med rødhet, smerte, brannsår og sår. Kan forårsake 

alvorlige hudskader (vevsdød). 
  
Øyekontakt: Etsende med rødhet, smerte og tåkesyn. Fare for varige 

skader på syn og blindhet. 
  
Svelging: Etsende med brennende smerter i munn, svelg og mage, 

magekramper, oppkast, diaré og lavt blodtrykk. 
  
Langtidseffekter: Ingen kjente. 

 
 
 
 
 
 
 

 

SEKSJON 12: Miljøopplysninger 

 
12.1. Toksisitet 

Akvatisk Data (Phosphorsyre) Test (medie) Datakilde 

Fisk LC50 (fisk, 96 timer) = 138 mg/L Ikke oplyst MSDS 

Krebsdyr EC50 (Daphnia 48t) = > 100 mg/L Ikke oplyst MSDS 

Alger EC50 (Alger, 72t) = > 100 mg/L Ikke oplyst MSDS 
 

 
Akvatisk Data (Alkoholer, C12-14 ethoxylerede, propoxylerede) Test (medie) Datakilde 

Fisk LC50 (fisk, 96t) = 1-10 mg/L Ikke oplyst MSDS 

Krebsdyr EC50 (Daphnia, 48t) = 1-10 mg/L Ikke oplyst MSDS 

Alger Ingen tilgjengelige/anvendelige data - - 
 

 
12.2. Persistens og nedbrytbarhet 
De overflateaktive stoffer i produktet er i samsvar med EUs regler om oppfyllelse av 
kriteriene for fullstendig aerob biologisk nedbrytning av vaskemidler (>60% CO2/BOD, 28 
dage, OECD 301B+D). 
 
12.3. Bioakkumuleringsevne 

Ingen viktig bioakkumulering. 
 
12.4. Mobilitet i jord 
Ved sølt på jorden binder det overflaten sterkt til jordpartikler. 
 
12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 

Stoffene er ikke PBT / vPvB henhold til kriteriene i vedlegg XIII. 
 
12.6. Andre skadevirkninger 
Utslipp i større mengder kan endre pH i vannmiljøet og forstyrre balansen i 
økosystemene.. 
  

 

SEKSJON 13: Fjerning av avfall 

 
13.1. Metoder for avfallsbehandling 
Rester og avfall bør ikke tilføres avløpet. Leveres til kommunal avfallsordning: 
  
Avfallskode EAL: 
20 01 30 (rester) 
15 02 02 (absorpsjonsmidler forurenset med produktet) 
15 01 02 (emballasje av plast) 
  

 

SEKSJON 14: Transportinformasjon 

 
Transport andre enn de som er nevnt er ikke relevante. 
  
14.1. UN-nummer 

1760  
  
14.2. UN-forsendelsesnavn 
Etsende væske, n.o.s (Phosphorsyre) 
 
14.3. Transportfareklasse (r) 

III (ADR/RID)  
 
14.4. Emballasjegruppe 
8  
 
14.5. Miljøfarer 

Nej  
 
14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk 
Ingen  
 
14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden 

Ikke relevant.  
  

 

SEKSJON 15: Opplysninger om lover og forskrifter 

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

Ta hensyn til nasjonale og lokale bestemmelser. 
 
Omfattes av forordning (EF) nr 648/2004; Europaparlamentet og Rådet regulering og 
rengjøringsmidler. 
 
15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet 

Ingen CSA.  
  

 

SEKSJON 16: Andre opplysninger 

 
Brukeren skal være instruert i arbeidets utførelse og kjenne innholdet av dette 
sikkerhetsdatablad. 
 
Forklaring av GHS klassifikasjonskoden: 
  
H225 Meget brannfarlig væske og damp 
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne 
H319 Gir alvorlig øyeiritasjon 
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 
 
Opplysningene i dette datablad anses korrekte i henhold til dagens kunnskaper og 
erfaring, men det kan ikke gis noen garanti at informasjonen er fullstendig. Det er derfor i 
brukerens interesse å forsikre seg om at informasjonen er tilstrekkelig for det tiltenkte 
bruksområde. 
 

 


