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SIKKERHETSDATABLAD

BICON X1 INHIBITOR-SAMMENSETNING

UTSTEDELSESDATO: 12. Januar 2022

Del 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

1.1 Produktnavn

BX1 inhibitor-sammensetning
UFI HMT7-3WTD-7S0P-TSPT

1.2 Relevante identifiserte bruksområder av stoffene eller stoffblandingen, og bruk
som ikke anbefales

Korrosjonshemmer i elektriske ledd/forbindelser

1.3 Informasjon om leverandør av sikkerhetsdatabladet

Selskapsinformasjon: Prysmian Cables and Systems Ltd
Oak Road, Wrexham Industrial Estate,
Wrexham LL13 9PH

Telefon: + 44 (0)1978 66 2375

e-post: dave.lamb@prysmian.com

1.4 Nødtelefonnummer: + 44 (0)1978 66 2216
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Del 2: Fareidentifikasjon

Dette produktet er en stoffblanding

2.1  Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (EU CLP-forordning):
Akutt vanntoksisitet (kategori 1), H400
Kronisk vanntoksisitet (kategori 1), H410

Se del 16 for den fullstendige teksten i faresetningene (H-setningene) nevnt i denne
delen

2.2 Etikettelementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (EUs CLP-forordning):

Piktogram:

Signalord:

ADVARSEL

Faresetning(er):

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Sikkerhetssetning(er):

P273 Unngå utslipp til miljøet

P501 Innhold/beholder leveres i henhold til gjeldende bestemmelser.

Utfyllende faresetninger:

Ingen

2.3 Andre farer

Ingen
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Del 3: Sammensetning av / opplysninger om bestanddeler

Dette produktet er en stoffblanding

Del 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell informasjon: Rådfør deg med lege. Vis dette databladet til den aktuelle legen
Innånding: Hold luftveiene fri. Oppsøk medisinsk hjelp hvis åndedrettsproblemene
vedvarer.
Hudkontakt: Fjern kontaminerte klesplagg og vask før gjenbruk. Vask med
hudrengjøringsmiddel etterfulgt av såpe og vann. Søk legehjelp ved behov.
Svelging: Skyll munnen umiddelbart. Søk medisinsk hjelp
Øyekontakt: Skyll øynene med rikelige mengder vann til restmaterialet er borte. Søk
legehjelp hvis irritasjonen vedvarer.

4.2 Viktigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede

Ingen spesifikke effekter og/eller symptomer er rapportert eller er kjent

4.3 Indikasjon på at umiddelbar legehjelp og spesiell behandling er påkrevd

Data er ikke tilgjengelig

Del 5: Brannslokkingstiltak

5.1 Brannslokkingsmidler

Vanntåke, pulver, karbondioksid, brannskum, sand eller jord. Ikke bruk vannstråle

5.2 Spesielle farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Sink. Sinkoksider

Kjemisk navn REACH
Registration

Number

CAS-nummer EINECS/ELINCS Klassifisering Konsentrasjon

Sinkpulver 7440-66-6 231-175-3 Akvatisk akutt 1;
Akvatisk kronisk 1;
H410

50 %

Smørefett. En
kompleks
blanding av
C12 til C50
hydrokarboner

7440-21-9 30-60%

Glimmer 12001-26 5-10%
Talkum 14807-96-6 1-5%
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5.3 Informasjon til brannmannskapene

Bruk selvforsynt pusteapparat

5.4 Ytterligere informasjon

Data er ikke tilgjengelig

Del 6:  Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Unngå å puste inn damper, tåke eller gass. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

6.2 Miljømessige forholdsregler

Unngå lekkasjer eller søl. Forhindre at produktet kommer inn i
avløp/overflatevann/grunnvann. Utslipp til miljøet må unngås.

6.3 Metoder og materialer for oppdemming og opprydding

Skrap opp størstedelen, tørk opp rester og dekk overflater med absorberende materiale
(f.eks. kiselgur) for å unngå sklifare

6.4 Henvisning til andre deler

Se del 13 for avhendingsinformasjon.

Del 7: Håndtering og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Ingen spesielle krav. Bruk på et godt ventilert område.

7.2 Forhold for trygg lagring, inkludert eventuelle uforeneligheter

Oppbevar på et kjølig og tørt sted.  Produktet har ubestemt holdbarhet hvis det er lagret i
originalbeholder som forsegles på nytt etter bruk.

7.3 Spesifikk sluttbruk

Se del 1.2

Del 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametere

Ingen yrkeshygieniske grenseverdier er tildelt dette materialet.

8.2 Eksponeringskontroll

Egnede tekniske tiltak:
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Følg normale standarder for sikkerhet og hygiene. Bruk egnede overaller, hansker (nitril
eller neopren) og vernebriller. Vask hendene etter bruk.

Del 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende: Grå, tyktflytende masse
Lukt: Svak petroleum
Luktterskel: Data er ikke tilgjengelig
pH: ikke relevant

              Smeltepunkt:                                         138 oC
              Kokepunkt:                                            274 oC
            Flammepunkt: > 220 °C

Fordampningshastighet: Data er ikke tilgjengelig
Brennbarhet
Øvre/nedre brennbarhets-
eller eksplosjonsgrenser øvre grense 7 %, nedre grense 0,9 %
Damptrykk Data er ikke tilgjengelig
Damptetthet Data er ikke tilgjengelig
Relativ tetthet 1,78 g/cm3 ved 20 °C
Løselighet i vann: Uløselig
Løselighet i andre
ingredienser: Blandbar med de fleste organiske løsemidler
Fordelingskoeffisient
Oktanol/vann: Data er ikke tilgjengelig
Selvantenningstemperatur Over kokepunkt
Spaltingstemperatur Data er ikke tilgjengelig

             Viskositet (dynamisk): Data er ikke tilgjengelig
Eksplosjonsegenskaper: Data er ikke tilgjengelig
Oksiderende egenskaper: Ikke oksiderende.

9.2 Annen informasjon

Ingen ytterligere data tilgjengelig

Del 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ikke reaktiv til materialer som vanligvis brukes i transport, håndtering og oppbevaring av
industrielle materialer.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil ved normale romtemperatur

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Data er ikke tilgjengelig

10.4 Forhold som skal unngås

Kraftige tennkilder
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10.5 Inkompatible materialer

Sterke oksideringsagenter. Syrer og baser.

10.6 Farlige spaltningsprodukter

Røyk, luftbåren sot, metalloksider og karbonoksider

Del 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter

 Akutt toksisitet Data er ikke tilgjengelig
Hudkorrosjon/-irritasjon Data er ikke tilgjengelig

 Øyekorrosjon/-irritasjon Data er ikke tilgjengelig
Sensibiliseringsdata Data er ikke tilgjengelig

 Gjentatt dose toksisitet Data er ikke tilgjengelig
 Karsinogenitet Data er ikke tilgjengelig
 Mutagenitet Data er ikke tilgjengelig
 Toksisitet for reproduksjon Data er ikke tilgjengelig

Del 12: Økologiske opplysninger

12.1 Toksisitet

Toksisitet for fisk LC50 (karpe) – 450 μg/l – 96 timer (basert på sink)
Toksisitet for dafnie LC50 (vannloppe) – 0,068 mg/l – 48 timer (basert på sink)

12.2 Bestandighet og nedbrytbarhet

Data er ikke tilgjengelig

12.3 Bioakkumulativt potensial

Data er ikke tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jordsmonn

Data er ikke tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Data er ikke tilgjengelig

12.6 Andre negative effekter

Meget giftig for liv i vann med langtidsvirkninger
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Del 13: Avhendingshensyn

13.1 Metoder for avfallshåndtering

Produkt:  Avfallsforbrenning med godkjenning av den ansvarlige lokale myndigheten.

Emballasje: Avhend som ubrukt produkt

Del 14: Transportinformasjon

14.1 UN-nummer

UN3077

14.2 Offisielt forsendelsesnavn

Miljømessig farlig stoff, fast, ikke ytterligere spesifisert (Sinkpulver (stabilisert))

14.3 Fareklasse(r) for transport

Klasse 9

14.4 Emballasjegruppe

Emballasjegruppe III.

14.5 Miljøfarer

Havforurensende stoff

14.6 Spesielle forholdsregler for bruker

Ingen identifisert

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

EHS-merke kreves for enkelt- og kombinasjonsemballasjer som inneholder > 5 kg sink

Del 15: Opplysninger om regelverk

Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med kravene i forordning (EF) nr.
1907/2006
Relevante forskrifter:
Forordning (EF) nr. 1272/2008 (EUs CLP-forordning)
Forordning (EF) nr. 790/2009 første tilpasning til teknisk utvikling (ATP) for CLP-
forordningen
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EU-direktiv 67/548/EØF (direktivet om klassifisering, merking og emballering av farlige
stoffer)
Forordning (EF) nr. 1907/2006 («REACH»)
Forordning (EU) nr. 453/2010.

15.1 Bestemmelser for helse, miljø og sikkerhet spesifikk for stoffet eller
stoffblandingen

Ingen relevant

15.2  Kjemisk sikkerhetsvurdering

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering er utført for denne stoffblandingen

Del 16: Andre opplysninger

Den fullstendige teksten i faresetningene (H-setningene) nevnt i del 2 og 3:

Akvatisk akutt Akutt vanntoksisitet
Akvatisk kronisk Kronisk vanntoksisitet
H400 Meget giftig for liv i vann
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann

 Dette sikkerhetsdatabladet er den tredje  versjonen av dette sikkerhetsdatabladet for
dette produktet.

 Denne informasjonen antas å være nøyaktig og representerer den beste informasjonen
som er tilgjengelig for selskapet på dette tidspunktet. Denne informasjonen er gitt som en
veiledning for farene og de respektive sikkerhetstiltakene som er relevante for dette
produktet. Dette sikkerhetsdatabladet representerer ikke noen garanti for ytelse eller
spesifikasjon. Informasjonen er kun relatert til produktet som er spesifisert, og er kanskje
ikke egnet for kombinasjoner med andre materialer eller i andre prosesser enn de som er
spesifikt beskrevet her


