
Dagsetning endurskoðunar: 1.8.2014 Endurskoðun: 01

ÖRYGGISBLAÐ
FRESHEN HERBAL

KAFLI 1: Auðkenning efnisins eða efnablöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1 Vörukenni

Heiti vöru FRESHEN HERBAL

Vörunúmer 10574

1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Tilgreind notkun Enzyme

1.3 Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

Birgi Univar
Aquarius House
6 Mid Point Business Park
Bradford
BD3 7AY
+44 1274 267300
sds@univar.com
+44 1274 267306

1.4 Neyðarsímanúmer

Sürgősségi Telefonszám
(munkaidőben)

+44 1274 267346

Emergency Contact Number
(Outside Office Hours)

+441865 407333

Sds No. 10574

KAFLI 2: Hættugreining

2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar
Flokkun
Líkamleg hætta Óflokkað.

Heilbrigðishætta Óflokkað.

Umhverfishætta Óflokkað.

Umhverfis Varan er ekki talin vera skaðleg umhverfinu.

2.2. Merkingaratriði

Hættusetningar NC Óflokkað.

2.3. Aðrar hættur

Þetta efni er ekki flokkað þrávirkt, safnast upp í náttúrunni og eitrað (PBT) né mjög þrávirkt og safnast upp í náttúrunni í
miklum mæli (vPvB) samkvæmt núverandi ESB viðmiðum.

KAFLI 3: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni
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Dagsetning endurskoðunar: 1.8.2014 Endurskoðun: 01

FRESHEN HERBAL

3.2. Blöndur

SODIUM XYLENESULPHONATE 1-5%

CAS númer: 1300-72-7 EB númer: 215-090-9 REACH skráningarnúmer: 01-
2119513350-56

Flokkun
Augnert. 2 - H319

Flokkun (67/548/EBE eða 1999/45/EB)
Xi;R36.

CITRIC ACID ANHYDROUS 1-5%

CAS númer: 77-92-9 EB númer: 201-069-1 REACH skráningarnúmer: 01-
2119457026-42

Flokkun
Augnert. 2 - H319

Flokkun (67/548/EBE eða 1999/45/EB)
Xi; R36

Heildartexti fyrir allar R-setningar og hættusetningar kemur fram í kafla 16.

Athugasemdir við
samsetningu

This product is not classified as hazardous, the information in this datasheet is given for
guidance only.

KAFLI 4: Ráðstafanir í skyndihjálp

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp

Innöndun Færið viðkomandi samstundis undir ferskt loft. Rinse nose and mouth with water. Leitið
læknishjálpar ef óþægindi halda áfram.

Inntaka Ekki gefa meðvitundarlausum einstakling neitt um munn. Ekki framkalla uppköst. Hreinsið
munninn vel með vatni. Leitið læknishjálpar ef óþægindi halda áfram.

Snerting við húð Fjarlægið viðkomandi einstakling frá uppsprettu mengunarinnar. Fjarlægið mengaðan fatnað.
Skolið húðina vel með sápu og vatni. Leitið læknishjálpar ef óþægindi halda áfram.

Snerting við augu Skolið samstundis með miklu vatni. Fjarlægið augnlinsur og haldið augnlokunum vel opnum.
Haldið áfram að skola í að minnsta kosti 15 mínútur. Leitið læknishjálpar ef óþægindi halda
áfram.

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

Snerting við húð Lítillega ertandi.

Snerting við augu Getur valdið tímabundinni ertingu í augum.

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Athugasemdir fyrir lækninn Engin sérstök tilmæli. Ef í vafa, leitið samstundis læknishjálpar.

KAFLI 5: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1. Slökkvibúnaður

Hentugt slökkviefni Slökkvið með alkahólþolinni froðu, koldíoxíði, þurrdufti eða vatnsþoku.

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

Sérstök hætta Oxíð eftirtalinna efna: Kolefni.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Sérstakur hlífðarbúnaður fyrir
slökkviliðsmenn

Notið sjálfstæðan öndunarbúnað með yfirþrýsting (SÖY) og viðeigandi hlífðarfatnað.
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FRESHEN HERBAL

KAFLI 6: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Persónulegar
varúðarráðstafanir

Notið hlífðarfatnað sem lýst er í kafla 8 í þessum öryggisleiðbeiningum.

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Umhverfisvarúðarráðstafanir Leka eða óstýrða losun í vatnsföll verður að tilkynna samstundis til Umhverfisstofnunar eða
annarra viðeigandi yfirvalda.

6.3. Aðferðir og efni tl afmörkunar og hreinsunar

Aðferðir við að þrífa upp Stöðvið lekann án áhættu, ef hægt er. Takið upp með vermikúlít, þurrum sandi eða jarðefni og
setjið í ílát. Skolið mengað svæði með miklu vatni. Forðist að lekinn eða afrennsli komist í
frárennsli, niðurföll eða vatnsföll.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Tilvísun í aðra kafla Notið hlífðarfatnað sem lýst er í kafla 8 í þessum öryggisleiðbeiningum.

KAFLI 7: Meðhöndlun og geymsla

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun

Varúðarráðstafanir fyrir notkun Forðist leka. Varist snertingu við húð og augu.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika.

Varúðarráðstafanir fyrir
geymslu

Geymið í þétt lokuðu, upprunalegu íláti á þurrum, svölum og vel loftræstum stað. Store at
temperatures not exceeding «Value in °C»°C/«Value in °F»°F.

7.3. Sértæk endanleg notkun

Sérstök endanleg notkun Skilgreindri notkun fyrir þessa vöru er lýst nákvæmlega í kafla 1.2.

KAFLI 8: Váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1. Takmörkunarfæribreytur

Athugasemdir við innihaldsefni WEL = Workplace Exposure Limits

CITRIC ACID ANHYDROUS (CAS: 77-92-9)

Athugasemdir við
innihaldsefni

WEL = Workplace Exposure Limits

PNEC - Ferskt vatn;  0.44 mg/l
- Sjór;  0.044 mg/l

SODIUM XYLENESULPHONATE (CAS: 1300-72-7)

Athugasemdir við
innihaldsefni

Engin váhrifsmörk eru þekkt fyrir innihaldsefnið(-in).

8.2. Váhrifavarnir

Hlífðarbúnaður
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FRESHEN HERBAL

Viðeigandi verkfræðilegt eftirlit Tryggið næga loftun. Forðist innöndun gufa. Fylgið öllum starfstengdum váhrifsmörkum fyrir
vöruna eða innihaldsefni.

Augn/andlitsvörn Nota skal öryggisgleraugu í samræmi við samþykkta staðla ef áhættumat gefur til kynna að
snerting við augu sé möguleg. Nota skal eftirfarandi hlífðarbúnað: Hlífðargleraugu eða
andlitshlíf.

Vörn handa Ekki er mælt sérstakri vörn fyrir hendur. Nota skal efnahelda, vatnshelda hanska í samræmi
við samþykkta staðla ef áhættumat gefur til kynna að snerting við húð sé möguleg. Notið
hlífðarhanska gerða úr eftirtöldum efnum: Ógegndræpu efni.

Önnur húð og líkamsvörn Notið viðeigandi fatnað til þess að koma í veg fyrir likur á snertingu við húð.

Hreinlætisaðgerðir Reykið ekki á vinnusvæðinu. Wash hands at the end of each work shift and before eating,
smoking and using the toilet. Þvoið samstundis ef húð verður menguð. Fjarlægið samstundis
hvers kyns fatnað sem verður mengaður. Notið viðeigandi húðkrem til þess að koma í veg fyrir
húðþurrk. Neytið hvorki matar né drykkjar meðan á notkun stendur. Reykingar bannaðar.

Hlífðarbúnaður fyrir öndun Engin sérstök tilmæli. Þörf er á öndunargrímu ef of mikil loftborin mengun á sér stað.

KAFLI 9: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Útlit Vökvi.

Litur Ljós (eða fölur). Ljósbrúnn.

pH pH (mettuð lausn): 7.8 - 8.2

Eðlismassi 1.0 @ @ 25C°C

Leysni Leysanlegt í vatni.

9.2. Aðrar upplýsingar

Aðrar upplýsingar Ekki ákvarðað.

KAFLI 10: Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1. Hvarfgirni

Hvarfgirni Það er engin þekkt hætta af hvarfgirni við þessa vöru.

10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki

Stöðugleiki Stöðugt við eðlilegan herbergishita.

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Möguleiki á hættulegum
hvörfum

Ekki ákvarðað.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Aðstæður sem ber að forðast Forðist of mikinn hita yfir lengri tíma.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Efni sem skal forðast Sterkir basar. Sterkar sýrur. Sterk oxandi efni.

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Hætturleg niðurbrotsefni Eldur myndar: Kolmónoxíð (CO). Koldíoxíð (CO2).

KAFLI 11: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif
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FRESHEN HERBAL

Innöndun Gas eða gufa í háum styrk getur ert öndunarveg. Einkenni vegna of mikilla váhrifa geta falið í
sér eftirfarandi: Hósti.

Inntaka Getur valdið óþægindum ef innbirgt.

Snerting við húð Vökvi getur ert húð.

Snerting við augu Gufur eða úði í augun getur valdið ertingu og sviða.

Eiturefnafræðilegar upplýsingar um innihaldsefnin

SODIUM XYLENESULPHONATE

Eiturhrif á æxlun

Eitrunaráhrif á æxlun -
frjósemi

- NOAEL (Engin merkjanleg, skaðleg áhrif) >3000 mg/kg, Um munn, Rotta

Eitrunaráhrif á æxlun -
þroski

- NOAEL (Engin merkjanleg, skaðleg áhrif): >3000 mg/kg, , Rotta

Sértæk eiturhrif á marklíffæri - endurtekin váhrif

STOT-endurtekin váhrif NOAEL (Engin merkjanleg, skaðleg áhrif) 763-3534 mg/kg, Um munn, Rotta

Innöndun Getur valdið ertingu í öndunarvegi.

Inntaka Einkenni frá meltingarvegi, þar með talin ólga í maga.

Snerting við húð Lítillega ertandi.

Snerting við augu Ertir augu. Einkenni vegna of mikilla váhrifa geta falið í sér eftirfarandi: Roði. Verkur.

CITRIC ACID ANHYDROUS

Bráð eitrun - um húð

Bráð eitrun húðar (LD₅₀
mg/kg)

2.000

Innöndun Getur valdið ertingu í öndunarvegi.

Inntaka Getur valdið óþægindum ef innbirgt.

Snerting við húð Duft getur ert húð.

Snerting við augu Ertir augu.

KAFLI 12: Vistfræðilegar upplýsingar

Visteituráhrif Þættir vörunnar eru ekki flokkaðir sem hættulegir umhverfinu. Þó hafa stórir, tíðir efnalekar
hættuleg áhrif á umhverfið.

Vistfræðilegar upplýsingar um innihaldsefnin

SODIUM XYLENESULPHONATE

Visteituráhrif Þættir vörunnar eru ekki flokkaðir sem hættulegir umhverfinu. Þó hafa stórir, tíðir
efnalekar hættuleg áhrif á umhverfið.
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FRESHEN HERBAL

CITRIC ACID ANHYDROUS

Visteituráhrif Þættir vörunnar eru ekki flokkaðir sem hættulegir umhverfinu. Þó hafa stórir, tíðir
efnalekar hættuleg áhrif á umhverfið.

12.1 Eiturhrif

Eitrun Ekki talið eitrað fiskum.

Vistfræðilegar upplýsingar um innihaldsefnin

SODIUM XYLENESULPHONATE

Eitrun Ekki talið eitrað fiskum.

Bráðu eitrun - fiskur LC₅₀, 96 hours: > 400  (Pimales promelas) mg/l, Fiskur

Bráð eitrun -
hryggleysingjar

EC₅₀, 48 hours: > 408 mg/l, Daphnia magna (halaflær)

Bráð eitrun - vatnaplöntur IC₅₀, 72 hours: 310 mg/l, Algae

CITRIC ACID ANHYDROUS

Eitrun Ekki talið eitrað fiskum.

Bráðu eitrun - fiskur LC₅₀, 96 hours: 440-706 mg/l, Fiskur

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

Þrávirkni og niðurbrot Varan er talin vera lífbrjótanleg.

Vistfræðilegar upplýsingar um innihaldsefnin

SODIUM XYLENESULPHONATE

Þrávirkni og niðurbrot Það eru engin gögn um niðurbrot þessarar vöru.

CITRIC ACID ANHYDROUS

Þrávirkni og niðurbrot Varan er auðlífbrjótanleg.

Líffræðileg súrefnisþörf 526 g O₂/g efnis

Þörf fyrir súrefni 728 g O₂/g efnis

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Möguleiki á uppsöfnun í
lífverum

Varan inniheldur engin efni sem talin eru safnast upp í náttúrunni.

Vistfræðilegar upplýsingar um innihaldsefnin

SODIUM XYLENESULPHONATE

Möguleiki á uppsöfnun í
lífverum

Engin gögn tiltæk um uppsöfnun í náttúrunni.

Deilistuðull log Pov:  -1.1
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CITRIC ACID ANHYDROUS

Möguleiki á uppsöfnun í
lífverum

Varan inniheldur engin efni sem talin eru safnast upp í náttúrunni.

Deilistuðull :  -1.72

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Hreyfanleiki Þessi vara inniheldur rokgjörn lífræn efnasambönd (RLE) sem geta ljósefnafræðilega myndað
ósón.

Vistfræðilegar upplýsingar um innihaldsefnin

SODIUM XYLENESULPHONATE

Hreyfanleiki Varan er leysanleg í vatni.

CITRIC ACID ANHYDROUS

Hreyfanleiki Varan er leysanleg í vatni.

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eigineikum.

Niðurstöður PBT og vPvB
mats

Þetta efni er ekki flokkað þrávirkt, safnast upp í náttúrunni og eitrað (PBT) né mjög þrávirkt og
safnast upp í náttúrunni í miklum mæli (vPvB) samkvæmt núverandi ESB viðmiðum.

Vistfræðilegar upplýsingar um innihaldsefnin

SODIUM XYLENESULPHONATE

Niðurstöður PBT og vPvB
mats

Þetta efni er ekki flokkað þrávirkt, safnast upp í náttúrunni og eitrað (PBT) né mjög
þrávirkt og safnast upp í náttúrunni í miklum mæli (vPvB) samkvæmt núverandi
ESB viðmiðum.

CITRIC ACID ANHYDROUS

Niðurstöður PBT og vPvB
mats

Þessi vara inniheldur engin efni sem flokkast sem þrávirk efni sem safnast upp í
lífverum og eru eitruð (PBT) né mjög þrávirk og safnast upp í miklu magni í lífverum
(vPvB).

12.6. Önnur skaðleg áhrif

Önnur skaðleg áhrif Ekki ákvarðað.

Vistfræðilegar upplýsingar um innihaldsefnin

SODIUM XYLENESULPHONATE

Önnur skaðleg áhrif Ekki ákvarðað.

CITRIC ACID ANHYDROUS

Cod 728mg/g

Önnur skaðleg áhrif Ekki ákvarðað.

KAFLI 13: Förgun

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs
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Almennar upplýsingar Gerið ekki gat á né kveikið í, jafnvel þó tómt.

Losunaraðferðir Losið úrgang til leyfisskilds urðunaraðlia í samræmi við kröfur svæðisbundinna yfirvalda.

KAFLI 14: Upplýsingar um flutninga

Almennt Varan fellur ekki undir alþjóðlegar reglur um flutning á hættulegum farmi (IMDG, IATA, ADR /
RID).

14.1. UN-númer

Engra upplýsinga er þörf.

14.2. Rétt UN-sendingarheiti

Engra upplýsinga er þörf.

14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga

Engra upplýsinga er þörf.

14.4 Pökkunarflokkur

Engra upplýsinga er þörf.

14.5. Umhverfishættur

Efni hættulegt umhverfinu / mengar sjó

Nei.

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Engra upplýsinga er þörf.

14.7. Flutningar búlkafarms skv. II. viðauka við MARPOL-samninginn frá ´73/78 og IBC kóðanum.

Flutningar í búlk samkvæmt
viðauka II af MARPOL 73/78
og IBC kóðanum

Engra upplýsinga er þörf.

KAFLI 15: Upplýsingar varðandi regluverk

15.2. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

Innlendar reglur The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (SI 2009
No. 716).

ESB löggjöf Reglugerð (EB) nr. 1907/2006 Evrópuþingsins og Ráðsins frá 18. desember 2006 um
skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir á efnum (REACH) (með áorðnum breytingum).
Reglugerð (EB) nr. 1272/2008 Evrópuþingsins og Ráðsins frá 16. desember 2008 um flokkun,
merkingu og umbúðir efna og blanda (með áorðnum breytingum).

Leiðbeiningar CHIP for everyone HSG228.
Approved Classification and Labelling Guide (Sixth edition) L131.
Safety Data Sheets for Substances and Preparations.

15.2. Efnaöryggismat

Efnaöryggismat hefur ekki farið fram.

KAFLI 16: Aðrar upplýsingar

Athugasemdir við
endurskoðun

Athugið: Línur innan við spássíu gefa til kynna marktækar breytingar frá fyrri endurskoðun.

Dagsetning endurskoðunar 1.8.2014
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Endurskoðun 01

SDS númer 10574

SDS staða Samþykkt.

Undirskrift Jitendra Panchal

Hættusetningar í fullri lengd NC Not classified.
R36 Ertir augu.

Hættusetningar í fullri lengd H319 Veldur alvarlegri augnertingu.
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