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i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
PUNKT 2: Fareidentifikation
PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
PUNKT 5: Brandbekæmpelse
PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber
PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
PUNKT 12: Miljøoplysninger
PUNKT 13: Bortskaffelse
Venligst se leverandørbrugsanvisningen for komponent.

PUNKT 14: Transportoplysninger
14.1 UN-nummer
ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
ADR/RID: Ikke farligt gods
IMDG:
Not dangerous goods
IATA:
Not dangerous goods
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14.3 Transportfareklasse(r)
ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.4 Emballage gruppe
ADR/RID: -

IMDG: -

IATA: -

14.5 Miljøfarer
ADR/RID: nej

IMDG Marin forureningsfaktor IATA: nej
(Marine pollutant): nej

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Yderligere oplysninger
Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn
til sikkerhed, sundhed og miljø
Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.
Venligst se leverandørbrugsanvisningen for komponent.
15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering for dette produkt.
PUNKT 16: Andre oplysninger
Indholdsstoffer kit:
NO2 -1

Millipore

271384

Skin Irrit. 2; Eye Irrit. 2; Skin
Sens. 1; H315, H317, H319

Relevante ændringer siden seneste version
2. Fareidentifikation
Yderligere oplysninger
Ovennævnte oplysninger er efter vores bedste overbevisning korrekte, men indeholder
ikke nødvendigvis alle informationer og skal kun betragtes som vejledende.
Oplysningerne i dette dokument er baseret på vor nuværende viden og gælder for
produktet med hensyn til passende sikkerhedsforanstaltninger. Dette er ikke nogen
garanti for produktets egenskaber. Sigma-Aldrich Corporation og dets associerede
selskaber kan ikke holdes ansvarlig for nogen skade i forbindelse med brug eller kontakt
med ovennævnte produkt. Se www.sigma-aldrich.com og bagsiden af faktura for
yderligere vilkår og salgsbetingelser.
Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. Der er kun givet tilladelse til at lave
ubegrænsede kopier i papirformat til internt brug
Mærket i sidehovedet og/eller sidefoden i dette dokument svarer muligvis midlertidigt
ikke visuelt til det erhvervede produkt, mens vi ændrer vores branding. Alle oplysninger
i dokumentet vedrørende produktet forbliver dog uændrede og svarer til det bestilte
produkt. Hvis du ønsker nærmere oplysninger, bedes du henvende dig til
mlsbranding@sial.com.
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Indholdsstoffer kit:
NO2 -1
Produktidentif
ikator
Millipore 271384

Piktogram

Signalord

Faresætninger

Advarsel

Forårsager
hudirritation.
Kan forårsage
allergisk
hudreaktion.
Forårsager
alvorlig
øjenirritation.
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Sikkerhedssætni
nger
Undgå
indånding af
pulver/ røg/
gas/ tåge/
damp/ spray.
VED KONTAKT
MED HUDEN:
Vask med
rigeligt vand.
Vask huden
grundigt efter
brug. VED
KONTAKT MED
ØJNENE: Skyl
forsigtigt med
vand i flere
minutter. Fjern
eventuelle
kontaktlinser,
hvis dette kan
gøres let.
Fortsæt
skylning.
Tilsmudset
arbejdstøj bør
ikke fjernes fra
arbejdspladsen.
Bær
beskyttelseshan
dsker/
øjenbeskyttelse/
ansigtsbeskyttel
se.

Supplerende
information
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