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1. útgáfa / 20.6.2005

Öryggisleiðbeiningar (MSDS) 
skv. reglum VER nr. 602/1999

1. Söluheiti vörutegundar

Vöruheiti: Arcanol
Notkunarsvið: Ryðvarnargrunnur
Söluaðili: Húsasmiðjan hf.

Súðavogi 3-5
104 Reykjavík

Sími: 525 3000 Bréfsími: 525 3230
Netfang: arnarm@husa.is Veffang: www.husa.is

Eitrunarmiðstöð Landspítala-háskólasjúkrahúss veitir upplýsingar allan sólarhringinn um viðbrögð við slysum með
hættuleg efni. Sími 543 2222. Símanúmer neyðarlínunnar er 112.

2. Samsetning / upplýsingar um innihald
Efni CAS-nr. EINECS-nr. Merki H-setningar Styrkur
Meðalþung alifatísk terpentína (white spirit) 64742-82-1 265-185-4 Xn,N 10-51/53-65-66-67 27,5-60%

7779-90-0 231-944-3 N 50/53 10-25%
Sinkoxíð 1314-13-2 215-222-5 N 50/53 2,5-10%
Afarómatöð meðalþung terpentína 64742-48-9 265-150-3 Xn 10-65-66 1-2,5%
2-Bútanónoxím 96-29-7 202-496-6 Xn 21-40-41-43 0-1%
Kóbaltbis(2-etýlhexanóat) 136-52-7 205-250-6 Xi 38-43 0-1%

Terpentínan inniheldur minna en 0,1% bensen.

Varnaðarmerki: Xn,N
H-setningar: 10-20-51/53
V-setningar: 2-23-29-38-42-46
Sjá texta hættu- og varúðarsetninga í 15. lið.

3. Varúðarupplýsingar
Efnið flokkast sem hættulegt samkvæmt reglugerð nr. 236/1990 með síðari breytingum.
Eldfimt.
Hættulegt við innöndun.
Eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni.
Sjá einnig 11., 12. og 15. lið.

4. Skyndihjálp
Almennt:
Öryggisleiðbeiningar skulu ætíð vera tiltækar.
Ef grunur um heilsutjón eða krankleika vaknar leitið þá strax læknis.
Sé sá slasaði meðvitundarlaus; leggið hann í læsta hliðarlegu.
Reynið aldrei að koma nokkru ofan í meðvitundarlaust fólk!

Innöndun:
Tryggið ferskt loft og leitið læknis eftir því sem ástand segir til um. Sýnið þessar öryggisleiðbeiningar.
Haldið hita á þeim slasaða og róið.
Veitið öndunaraðstoð andi sá slasaði óreglulega eða alls ekki. Þjálfaður aðila getur gefið þeim slasaða súrefni.

Snerting við augu:
Fjarlægið linsur ef við á. Skolið strax með miklu af vatni í a.m.k. 15 mín. og haldið auganu vel opnu á meðan.
Leitið læknis verði óþæginda vart. Sýnið þessar öryggisleiðbeiningar.

Snerting við húð:
Þvoið vel miklu af vatni og sápu - fjarlægið strax fatnað sem komist hefur í snertingu við efnið.
Notið ekki þynni eða lífræn leysiefni!
Leitið læknis verði ertingar vart (t.d. roða). Sýnið þessar öryggisleiðbeiningar.

Fosfórsýra, sinksalt (2:3)
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Inntaka:
Leitið strax læknis - farið strax á slysamóttöku. Sýnið þessar öryggisleiðbeiningar.
Framkallið ekki uppköst.
Haldið hita á þeim slasaða og róið.

5. Bruni/aðferðir við að slökkva eld
Æskileg/nauðsynleg viðbörð við eldsvoða:
Fjarlægið umbúðir af eldstað sé slíkt mögulegt - ef ekki, kælið með vatni.
Gætið þess að efni frá slökkvistarfi og mengað vatn berist ekki í niðurföll, grunnvatn eða jarðveg.

Viðeigandi slökkviefni:
Vatnsúði, slökkviduft, alkóhólþolin froða og kolsýra.
Val á slökkviefni fer eftir eðli og umfangi eldsvoðans.

Slökkviefni sem af öryggisástæðum má ekki nota:
Vatnsbuna.

Sérstök hætta vegna efnisins eða efna sem myndast við bruna:
Við eldsvoða geta eftirfarandi varasöm efni myndast:
Þykkur, svartur reykur.
Kolefnisoxíð (m.a. kolmónoxíð (CO) og koldíoxíð (CO2)).
Köfnunarefnisoxíð (NOx).
Innöndun efna sem myndast við bruna getur verið heilsuspillandi.

Persónulegur hlífðarbúnaður:
Notkun hlífðarbúnaðar fer eftir eðli og umfangi eldsvoðans.
Ferskloftsgríma.
Heilgalli getur verið nauðsynlegur.

6. Efnaleki
Sjá 8. og 13. lið.

Til verndar fólki:
Notið persónuhlífar.
Tryggið góða loftræstingu og fjarlægið mögulega íkveikjuvalda.
Forðist innöndun gufu sem og alla snertingu við efnið.
Sjá nánar 7. og 8. lið.

Til verndar umhverfi:
Stöðvið leka og hindrið að efnið berist í niðurföll, grunnvatn eða jarðveg.

Aðferðir við hreinsun:
Hreinsið upp með óbrennanlegu ísogsefni, t.d. sandi, mold, kísilgúr eða sambærilegu efni.
Fargið eins og fram kemur í 13. lið.
Þrífið svæði og óhreinar umbúðir að utan með hreinsiefni. Notið ekki lífræn leysiefni eða þynni.

7. Meðhöndlun og geymsla
Meðhöndlun:
Fylgið notkunarleiðbeiningum.
Notið viðeigandi persónuhlífar og takið mið af megnunarmörkum (sjá 8. lið).
Gerið almennar ráðstafanir sem tíðkast við meðhöndlun varasamra efna.
Forðist alla snertingu við efnið - fjarlægið strax fatnað sem óhreinkast af efninu.
Tryggið góða loftræstingu - forðist að anda inn gufum.
Gufur af efninu geta myndað sprengifima blöndu með lofti.
Gufur af efninu eru þyngri en loft og geta borist með gólfum og jörð.
Haldið fjarri neistagjöfum (þ.m.t. verkfæri sem gefa frá sér neista) og öðrum íkveikjuvöldum.
Haldið fjarri öðrum efnavörum.
Geymið umbúðir lokaðar þegar unnið er.
Neysla matar og drykkjar sem og geymsla matar og reykningar eru bannaðar þar sem unnið er með efnið.
Þvoið hendur þegar tekið er hlé frá vinnu og í lok verks.

Geymsla:
Geymið á köldum og vel loftræstum stað og þar sem börn ná ekki til.
Geymið í upprunalegum umbúðum, lokuðum.
Geymið fjarri oxunarmiðlum, sterkum sýrum og sterkum bösum.
Geymið fjarri neistagjöfum og öðrum íkveikjuvöldum, ekki í hita og ekki í sólarljósi.
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8. Eftirlit með mengun/persónulegur hlífðarbúnaður
Tryggið góða loftræstingu annað hvort með staðbundnu útsogi eða almennri loftræstingu.
Nægi loftræsting ekki til að halda styrk efnisins (eða innihaldsefna þess) í lofti á vinnustað undir mengunarmörkum
skal nota öndunarhlíf.
Alltaf skal nota öndunarhlíf þegar efninu er sprautað og þegar unnið er í þröngu rými.

Engin mengunarmörk hafa verið skilgreind fyrir vöruna, en eftirfarandi mengunarmörk gilda fyrir þau innihaldsefni
vörunnar sem getið er í 2. lið skv. reglugerð nr. 154/1999 með síðari breytingum:

Efni Meðalgildi ppm Meðalgildi mg/m3 Þakgildi ppm Þakgildi mg/m3

Sinkoxíð - 4 - -

Persónuhlífar:
Til hlífðar öndunarfærum:
Öndunargríma sé loftræsting ekki fullnægjandi eða þegar efninu er sprautað.
Sía: A2 P2 þegar efniu er sprautað, annars A2.
Sé styrkur mengunarefna hár eða sé unnið í þröngu rými skal nota fersklofts- eða þrýstiloftsgrímu.
Til hlífðar höndum:
Hlífðarhanskar úr pólývínýlalkóhóli eða nítríli sé notkun langvarandi eða síendurtekin.
Athugið að ítarlegar prófanir hafa ekki farið fram á þoli hlífðarhanska gagnvart efninu.
Valið byggir á bestu þekkingu og upplýsingum um innihaldsefni og upplýsingum framleiðanda hlífðarhanska.
Kannið þol hlífðarhanska áður en þeir eru notaðir í fyrsta skipti.
Til hlífðar augum:
Þétt hlífðargleraugu með hliðarvörn sé hætta á slettum.
Til hlífðar húð:
Afrafmagnandi hlífðargalli úr náttúrulegu efni eða hitaþolinn hlífðarfatnaður úr gerviefni.

Tæknilegar ráðstafanir:
Greiður aðgangur að vatni.
Búnaður til augnskolunar.

9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar
Form: Vökvi
Litur: Mismunandi
Lykt: Einkennandi
Blossamark: 36°C (lokaður bolli)
Eðlisþyngd við 20°C: 1,2 g/ml
Leysanleiki í vatni: Óleysanlegt

10. Stöðugleiki og hvarfgirni
Stöðugleiki:
Stöðugt við tilætlaða notkun og réttar geymsluaðstæður.

Aðstæður sem skal varast:
Sjá 7. lið.
Hiti, opinn logi og aðrir íkveikjuvaldar (s.s. neistagjafar).

Efni sem skal varast:
Sjá 7. lið.
Forðist að efnið komist í snertingu við aðrar efnavörur.
Efnið hvarfast kröfuglega á útverminn hátt við oxunarmiðla, sterkar sýrur og sterka basa.

Hættuleg niðurbrotsefni:
Sjá 5. lið.
Reykur.
Kolefnisoxíð (m.a. kolmónoxíð (CO) og koldíoxíð (CO2)).
Köfnunarefnisoxíð (NOx).

11. Eiturfræðilegar upplýsingar
Engar upplýsingar liggja fyrir um eiturfræðileg áhrif efnisins, en eftirfarandi upplýsingar byggja á þekkingu
á innihaldsefnum þess.

Innöndun:
Hættulegt.
Getur valdið ofnæmi.
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Snerting við augu:
Getur ert.
Getur jafnvel valdið takmörkuðum augnskaða.
Snerting við húð:
Getur affitað húð og valdið exemi við síendurtekna eða langvarandi snertingu.
Getur valdið ofnæmi.
Inntaka:
Getur verið hættulegt.
Getur valdið uppköstum, magaverk, höfuðverk og þreytu.

Annað:
Efnið inniheldur lífræn leysiefni og þau geta borist í líkamann við síendurtekna eða langvarandi snerting við húð sem
og við innöndun eða inntöku. Lífræn leysiefni geta valdið skaða á nýrum, lifur og miðtaugakerfi. Einnkenni geta m.a.
verið höfuðverkur, svimi, þreyta, vöðvarverkir, sljóleiki og sé um mjög mikið magn að ræða meðvitundarleysi.
Efnið getur valdið ofnæmi (inniheldur 2-bútanónoxím og kóbaltbis(2-etýlhexanóat)).

12. Hættur gagnvart umhverfinu
Engar upplýsingar liggja fyrir um umhverfisáhrif efnisins, en eftirfarandi upplýsingar byggja á þekkingu
á innihaldsefnum þess.
Efnið má ekki berast í niðurföll, grunnvatn eða jarðveg.
Efnið er eitrað vatnalífverum og getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki vatna.

Meðalþung alifatísk terpentína:
Fiskur LC50 (96 klst): <10 mg/l
Halafló EC50 (48 klst): <10 mg/l

Þörungur IC50 (72 klst): <10 mg/l
Fosfórsýra, sinksalt:

Fiskur LC50 (96 klst): 0,09 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
2-Bútanónoxím:

Fiskur LC50 (96 klst): 843 mg/l (Pimephales promelas)
Sinkoxíð:

Fiskur LC50 (96 klst): 1,1 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
Fiskur LC50 (96 klst):>320 mg/l (Lepomis macrochirus)
Fiskur LC50 (96 klst): 2246 mg/l (Pimephales promelas)
Halafló EC50 (48 klst): >1000 mg/l (Daphnia magna)

13. Förgun
Förgun efnis/efnisleifa:
Farga skal efninu og leifum þess skv. gildandi lögum og reglum.
Skv. reglugerð nr. 184/2002 um skrá yfir spilliefni og annan úrgang er efnið og leifar þess í eftirfarandi flokk(um):
08 01 11 (úrgangsmálning og -lökk sem í eru lífrænir leysar eða önnur hættuleg efni)

Förgun umbúða undan efninu:
Farga skal umbúðum undan efninu skv. gildandi lögum og reglum.
Umbúðir sem ekki er hægt að hreinsa skal farga á sama hátt og efninu.

14. Flutningur
Vegflutningar ADR:
Flokkur: 3 (F1) Eldfimir vökvar
UN-númer:
Hættuflokkur: 3
Hættunúmer: 30
Pökkunarflokkur: III
Lýsing á innihaldi: MÁLNING

Sjóflutningar IMO/IMDG:
Flokkur: 3
UN-númer:
Merking: 3+Mengar haf (Marine pollutant)
Pökkunarflokkur: III
EMS-númer: F-E,S-E
Mengar haf: Já
Proper ship name: PAINT
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Flugfrakt ICAO/IATA:
Flokkur: 3
UN-númer:
Merking: 3
Pökkunarflokkur: III

15. Lög, reglur og merkingar
Merkingar eru í samræmi við reglugerð nr. 236/1990 með síðari breytingum og upplýsingar frá framleiðanda.

Varnaðarmerki: Xn,N

Varnaðarorð: Hættulegt heilsu, hættulegt umhverfinu.
Inniheldur m.a.: Meðalþung alifatísk terpentína (white spirit) og afarómötuð meðalþung terpentína.

Hættusetningar:
10 Eldfimt.
20 Hættulegt við innöndun.

51/53 Eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni.

Varnaðarsetningar:
2 Geymist þar sem börn ná ekki til.

23 Varist innöndun gufu/úða.
29 Má ekki losa í niðurfall.
38 Notið öndunargrímu ef góð loftræsting er ekki fyrir hendi.
42 Notið viðeigandi öndunargrímu við úðun/sprautun.
46 Leitið umsvifalaust læknis eftir inntöku og sýnið umbúðir eða umbúðamerkingar.

Viðbótaupplýsingar um hættu:
Efnið getur valdið ofnæmi (inniheldur 2-bútónoxím og kóbaltbis(2-etýlhexanóat)).

16. Aðrar upplýsingar
Varan er skráð hjá Eitrunarmiðstöð LSH.

Útgáfa: 1.
Dags.: 20.6.2005

Öryggisleiðbeiningar þessar eru unnar af VGK verkfræðistofu.

Upplýsingarnar í þessum öryggisleiðbeiningum eru byggðar á okkar bestu þekkingu þegar þær eru unnar og eru í
samræmi við gildandi reglugerðir. Það er alltaf á ábyrgð notanda vörunnar að nauðsynlegar öryggisráðstafanir séu gerðar
og þær séu í samræmi við gildandi lög og reglugerðir hverju sinni.
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